
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 15.3.2021 § 24 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia ULKOHARRASTUSPAIKKOJEN KÄYTTÖ 

 

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

kunnan liikuntatilojen käyttöä sekä sisällä että ulkona. Kunnan johto-

ryhmässä on linjattu 15.3.2021 ulkoliikuntatilojen käytöstä seuraavaa: 

käyttäjillä on velvollisuus järjestää toimintansa ulkotiloissa siten, että on 

tosiallinen mahdollisuus pitää turvavälit. Etelä-Suomen aluehallintovi-

raston 11.3.2021 tekemän päätöksen mukaan alueellisesti rajatuissa ul-

kotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin 

osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niis-

sä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.   

 

Päätös Päätän, että ulkoharrastuspaikoilla on noudatettava seuraavia kokoontu-

misrajoituksia 14.4.2021 saakka siten, että kentillä kokoontuvat ihmiset 

ovat jakautuneet enintään 6 hengen ryhmiin: 

 

Lukkarinpuisto: 50 henkilöä kerralla, mutta siten, että kentillä kokoon-

tuvat ihmiset ovat jakautuneet enintään 6 hengen ryhmiin, 

Kapellby skolan kaukalo: 20 henkilöä kerralla, mutta siten, että kentillä 

kokoontuvat ihmiset ovat jakautuneet enintään 6 hengen ryhmiin, 

Korsmalmin kenttä 50 henkilöä kerralla, mutta siten, että kentillä ko-

koontuvat ihmiset ovat jakautuneet enintään 6 hengen ryhmiin, 

Porlammin luistelukenttä: 10 henkilöä kerralla enintään kuuden hengen 

ryhmissä ja 

Mariebergin kenttä: 50 hlöä kerralla, mutta siten, että kentillä kokoontu-

vat ihmiset ovat jakautuneet enintään 6 hengen ryhmiin. 

 

Kilpailujen ja otteluiden järjestäminen ulkoliikuntapaikoilla on kielletty 

14.4.2021 asti. 

 

Toiminnat ulkotiloissa tulee järjestää siten, että on tosiasiallinen mah-

dollisuus säilyttää turvavälit. 

 

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

ESAVI/8563/2021 

 

Hallintosääntö § 28 kohta 3; Kunnanhallitus 8.2.2021 § 23 
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Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

15.3.2021 Pia Aaltonen 

           Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Aaltonen 050 543 9522  

pia.aaltonen@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Asiointipiste 

Kuulutukset 

Tekninen toimi 

Yhdistykset ja seurat 

 

  

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

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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