
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 25.11.2021 § 129 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia TOIMIPAIKAN KÄYTTÖOIKEUSHAKEMUS TAITOPAIKKA 

 

Mari Ceder/ Ampun 4h hakee käyttövuoroa Lapinjärven Taitotalon ope-

tuskeittiöstä piparinpaistopajaa varten 14.12.2021 klo 14-17.  

 

Ruokahuoltopäällikön kanssa neuvoteltu ja opetuskeittiön käyttö onnis-

tuu.  

 

Päätös Päätän hyväksyä käyttövuoron hakemuksen mukaan.  

 

Tilaa ei saa luovuttaa edelleen. Käyttäjälle luovutetaan kunnan asiointi-

pisteessä. Käyttäjän tulee ilmoittaa havaitsemistaan mahdollisista puut-

teista tai muista häiriöistä kunnan tekniselle työnjohtajalle puh. 044 720 

8658 ja viikonloppuisin ja pyhinä teknisen toimen päivystykseen puh. 

0400 196 643.  

 

Tilat on jätettävä samaan kuntoon kuin ne olivat vuoron alkaessa.  

 

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti.  

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

 

 

Hallintosääntö § 28 kohta 3 

  

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

25.11.2021 Pia Kokko 

          Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Yhteispalvelupiste 

Siivous ja Tekninen 

Taitopaikka 

Ampun 4h/M.C. 

  

 

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. 
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 25.11.2021 § 129 
Päätöspöytäkirja 

 

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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authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive
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custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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