Lapinjärven kunta
Sivistystoimenjohtaja
Päätöspöytäkirja
Asia

Päivämäärä

Pykälä

28.7.2020

§ 192

KIELTO JÄRJESTÄÄ YLEISÖTILAISUUKSIEN JA YLEISIÄ
KOKOUKSIA
Korona-epidemiaan COVID-19 perustuen Valtioneuvosto on 17.6.2020
täsmentänyt kokoontumisrajoituksia koskevia suosituksiaan 1.8.2020
lukien, minkä mukaisesti Aluehallintovirasto on antanut uuden määräyksen koskien kokoontumisrajoituksia.

Päätös

Päätän kieltää Lapinjärven kunnan alueella Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti tartuntatautilain 58 §:n 1
momentin nojalla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 500 henkilöä.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin
järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli
500 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa
noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen 14.5.2020 antamaa ohjetta.
Tämä päätös on voimassa Aluehallintoviraston määräyksen ajan ajalla
1.8.–31.8.2020.

Päätöksen peruste

Suomen hallitus on päättänyt purkaa asteittain koronaviruspandemiaan
liittyviä rajoitustoimenpiteitä. Aluehallintovirasto on antanut uuden
määräyksen 1.7.2020 (ESAVI/17851/2020), jonka mukaisesti EteläSuomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin
nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 500
henkilöä. Määrykseen sisältyy täsmennyksiä tietyin ehdoin.
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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 vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
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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.

