
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 25.5.2021 § 66 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia HARRASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 

 

Korona-epidemiaan (COVID-19) perustuen on tarpeen edelleen rajoittaa 

harrastustoimintaa. 

 

Päätös Päätän, että lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa järjestetään 

Lapinjärvellä 25.5. alkaen turvaväliohjein ja eriyttämisjärjestelyillä si-

ten, että ryhmäkoko sisätiloissa on enintään 10 henkilöä mukaan lukien 

ohjaajat. Päätän avata aikuisten harrastustoiminnassa sisäharjoittelutilat 

korkeintaan 10 henkilön ryhmäharrastustoimintaa varten 25.-15.6.2021 

välisenä aikana mukaan lukien ohjaajat. 25.5. alkaen kuntosalin kävijä-

määrä nostetaan 10 henkilöön kuitenkin siten, että turvaväliohjeistuksen 

tulee tosiasiallisesti toteutua tilassa. Aikuisten harrastustoimintaa voi-

daan järjestää ulkona 25.-31.5.2021 välisenä aikana korkeintaan 10 hen-

gen ryhmissä. 1.-15.6.2021 välisenä aikana ulkotiloissa voidaan järjestää 

harrastustoimintaa korkeintaan 50 hengen ryhmille kuitenkin siten, että 

turvaväliohjeistuksen tulee tosiasiallisesti toteutua. Tämä päätös on alle-

kirjoitettu sähköisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Epidemian leviämisen ehkäisevät toimet vaativat toimenpiteitä, joilla 

voidaan rajoittaa ihmisten kokoontumista ja siten viruksen leviämistä 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätösten 24.5.2021 

(ESAVI18300/2021; ESAVI/18299/2021) mukaisesti.  

 

Hallintosääntö § 28 kohta 3; Kunnanhallitus 8.2.2021 § 23 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

25.5.2021 Pia Aaltonen 

          Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Aaltonen 050 543 9522  

pia.aaltonen@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Tilojen käyttäjät 

Aluehallintovirasto 

Kuulutukset/Asiointipiste 

Kunnan johtoryhmä 

Tekninen toimi 

Siivouspalvelut 

  

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 25.5.2021 § 66 
Päätöspöytäkirja 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (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 päätty-

mistä. 
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