
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 25.3.2022 § 34 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia LIIKUNTASALIN KÄYTTÖVUOROPÄÄTÖS / MLL Lapinjärvi 

 

MLL Lapinjärven yhdistys hakee yksittäistä salivuoroa lasten vappu-

tapahtumaa varten. Haettava tila Lapinjärven kirkonkylän liikuntahalli 

ajalle su 1.5. klo 10.00-13.00 (Tilatarve lauantai klo 17.00-sunnuntai 

15.00). Tapahtuman ajan Kirkonkylän koulun pihalla myös poniratsas-

tusta.  

 

Kirkonkylän koulun liikuntasali on normaalisti varattu sunnuntaisin klo 

10-12 ja 12-14 yksityisten vakiovuorolaisten toimesta. Asia on heidän 

kanssa keskusteltu ja sovittu heidän vuorojen peruuntumisesta MLL:n 

hyväksi.   

 

Päätös Päätän myöntää käyttövuoron anomuksen mukaan. Tilaa ei saa luovuttaa 

edelleen. Käyttäjälle luovutetaan avain kunnan asiointipisteessä. Käyttä-

jän tulee ilmoittaa havaitsemistaan mahdollisista puutteista tai muista 

häiriöistä kunnan tekniselle työnjohtajalle puh. 044 720 8658 ja viikon-

loppuisin ja pyhinä teknisen toimen päivystykseen puh. 0400 196 

643.Tilat on jätettävä samaan kuntoon kuin ne olivat vuoron alkaessa. 

Koulun pihaalue on myös siistittävä poniratsastuksen jälkeen. Tämä 

päätös on allekirjoitettu sähköisesti.  

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Käyttövuoro myönnetään yksittäisenä vuorona. 

 

Hallintosääntö § 28 kohta 3 

Kustannukset Ei kustannuksia  

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

25.3.2022 Pia Kokko 

                          Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu MLL Lapinjärvi 

Siivouspalvelut 

Palvelupiste 

Tekninen toimi 

  

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 25.3.2022 § 34 
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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