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Asia ULKOHARRASTUSPAIKKOJEN KÄYTTÖ 

 

Koronapandemiaan (COVID-19) perustuen on ollut tarpeen rajoittaa 

kunnan liikuntatilojen käyttöä sekä sisällä että ulkona. Kunnan johto-

ryhmässä on linjattu (8.3.2021) ulkoliikuntatilojen käytöstä seuraavaa: 

Kunnalla on velvollisuus järjestää toiminnot ulkotiloissa siten, että osal-

listujilla on tosiallinen mahdollisuus pitää turvavälit. Kunta asettaa ul-

kokentille maksimimäärän harrastajille seuraavasti:  Lukkarinpuisto: 50 

henkilöä kerralla, mutta 10 hengen enimmäisryhmäkoko, Kapellby sko-

lan kaukalo: 20 henkilöä kerralla, mutta 10 hengen enimmäisryhmäko-

ko, Porlammin luistelukenttä: 10 henkilöä kerralla ja Mariebergin kent-

tä: 50 hlöä kerralla, mutta10 hengen enimmäisryhmäkoko. 

 

Päätös Päätän, että ulkoharrastuspaikoilla on noudatettava seuraavia kokoontu-

misrajoituksia maaliskuun loppuun 31.3.2021 saakka siten, kentillä ko-

koontuvat ihmiset ovat jakautuneet enintään 10 hengen ryhmiin: Lukka-

rinpuisto: 50 henkilöä kerralla, mutta 10 hengen enimmäisryhmäkoko, 

Kapellby skolan kaukalo: 20 henkilöä kerralla, mutta 10 hengen enim-

mäisryhmäkoko, Korsmalmin kenttä 50 henkilöä kerralla, mutta 10 hen-

gen enimmäisryhmäkoko, Porlammin luistelukenttä: 10 henkilöä kerral-

la ja Mariebergin kenttä: 50 hlöä kerralla, mutta vain 10 hengen ryhmis-

sä. Kilpailuja ja otteluita ulkoliikuntapaikoilla ei voi järjestää maalis-

kuun aikana. Toiminnat ulkotiloissa tulee järjestää siten, että osallistujil-

la on tosiasiallinen mahdollisuus säilyttää turvavälit. Tämä päätös on 

allekirjoitettu sähköisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Pienillä ulkoliikuntapaikoilla voi olla samanaikaisesti enintään 10 henki-

löä. Suurilla kentillä, kuten jalkapallo-, yleisurheilu- ja muut vastaavat 

kentät, voi olla samanaikaisesti yhteensä enintään 50 henkilöä ja hekin 

enintään 10 henkilön ryhmiin jakautuneina siten, ettei lähikontakteja 

synny. 

 

Hallintosääntö § 28 kohta 3 

Allekirjoitus 
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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. 

 


