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HARRASTUSVUOROJEN PERUMINEN JA HARRASTUSTILOJEN
SULKEMINEN
Korona-epidemiaan (COVID-19) perustuen on tarpeen rajoittaa harrastustoimintaa ja sulkea kunnan hallinnoimia harrastustiloja. EteläSuomen aluehallintovirasto on määrännyt rajoitettavaksi 22.4.2021 tekemällään päätöksellä yli 20 vuotiaille harrastustoiminnan järjestämisen.
Tiloja voidaan kuitenkin käyttää 20 vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten
ohjattuun harrastustoimintaan.

Päätös

Päätän peruuttaa kaikki myönnetyt yli 20 vuotiaiden harrastustoiminnan
harjoitteluvuorot kunnan seuraavissa tiloissa Kirkonkylän liikuntasali,
Porlammin liikuntasali ja Pakkaamo 16.5.2021 asti. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä 20 vuotiaiden tai sitä nuorempien lasten harrastustoimintaa. Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti.

Päätöksen peruste

Epidemian leviämisen ehkäisevät toimet vaativat toimenpiteitä, joilla
voidaan estää ihmisten kokoontuminen ja siten viruksen leviäminen.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen
22.4.2021(ESAVI/13661/2021) mukaisesti. Tämän määräyksen perusteella Lapinjärvellä on tarpeen tehdä tarvittavia päätöksiä.

Päätösvallan
perusteet

Hallintosääntö § 28 kohta 3; Kunnanhallitus 8.2.2021 § 23

Kustannukset
Allekirjoitus
29.4.2021

Pia Aaltonen
Sivistystoimenjohtaja

Lisätietoja

Pia Aaltonen 050 543 9522
pia.aaltonen@lapinjarvi.fi

Jakelu

Tilojen käyttäjät
Kuulutukset
Asiointipiste
Siivouspalvelut
Tekninen
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto

Valitusosoitus:
Oikaisuvaatimusoikeus:
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Päätöspöytäkirja
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Lapinjärven Sivistyslautakunta
Lapinjärventie 20A
07800 Lapinjärvi
kunta@lapinjarvi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käyttäessa
tavallista sähköistä tiedoksiantaa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksianto asianosaisille:
Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________
Sähköpostilla, pvm:_____________________
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 2 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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