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Asia Koronatilanteesta johtuva liikuntatilojen sulkeminen 23.-31.12.2021 

 

 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on epidemiatilanteen heikentymisen vuoksi määrännyt sul-
kemaan tiloja asiakkailta ja osallistujilta.  
 
Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Pohjois-
Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentin kohdis-
sa 1, 2, 3, 4 ja 6 tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 
tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja 
osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 
momentissa tarkoitettuun toimintaan. 
 
Aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti monitoimihallin kuntosali ja huoltorakennuksen punt-
tisali suljetaan ajalle 23.-31.12.2021. 
 
Sulkuaika hyvitetään asiakkaiden kuntosalikorteissa.  
 
Korhosen ja Kiiskilän liikunta- ja punttisalit, Miitin liikuntasali sekä monitoimihallin liikuntasali sulje-
taan ajalle 23.-31.12.2021. Määräys ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän 
piiriin kuuluvaa toimintaa.  
 
Monitoimihallin asiakaspalvelu on avoinna ainoastaan 30.12. klo 12-16.  
 
 

Toimivallan 
peruste: 

HS § 33 
 

Päätös: Päätän sulkea monitoimihallin, huoltorakennuksen punttisalin, Miitin liikuntasalin sekä Korhosen 
ja Kiiskilän liikunta- ja punttisalit 23.-31.12.2021.  
 

Allekirjoitus:  
 
hyvinvointijohtaja  Outi Santavuori 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJE: 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on osoitettava: Sievin kunta, hyvinvointilauta-
kunta, Haikolantie 16, 85410 Sievi tai kirjaamo@sievi.fi. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkei-
senä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postin tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä 
niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on 
käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO ASIANOSAISELLE/-ILLE: 
 
 Pvm Kenelle 
Lähetetty kirjeellä:   
Lähetetty sähköpostilla:   
Lähetetty saantitodistuksella:   
Luovutettu:                                                              Vast.ottajan allekirj. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3.) päivänä 
sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §).  
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MUU TIEDOKSIANTO: 
 Pvm  
Muut tiedoksisaajat:  jenni.tuomi@sievi.fi 

Julkaistu kunnan kotisivulla: 22.12.2021 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, 
kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 §). 

hyvinvointilautakunta             §  
 


