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1. Asia

§ 23

Kuivaniemen liikuntahallin maksuton käyttö 14.-16.12.2018
Eva-Lisette Lundkvist anoo Kuivaniemen liikuntahallia maksutta
käyttöönsä 14-16.12.2018. Hän järjestää ammattiopisto Lappian
opiskelijana naisille suunnatun pikkujoulutapahtuman hyvinvointi- ja
kauneus teemalla. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Yrittäjät, jotka
tulevat tapahtumaan esittelemään tai myymään tuotteitaan
hinnoittelevat tuotteensa itse.

2. Päätös

Myönnän Eva-Lisette Lundkvistille Kuivaniemen liikuntahallin käyttöön
14-16.12.2018 maksutta, koska hän tekee tapahtuman opinnäytetyönä ja
tapahtumaan ei ole pääsymaksua.
Liikuntahallin käyttöehdot ovat:
- Tapahtuman järjestäjä vastaa liikuntahallin käytöstä tapahtuman aikana
- Tapahtuman järjestäjä suojaa liikuntahallin lattian, seinät ja pinnat sekä
huolehtii, ettei ulkokengillä kävellä salissa.
- Korkeakorkoisten kenkien käyttö kielletty
- Liikuntahallissa liikutaan sisäpelikengillä tai sukkasillaan
- Tapahtuman järjestäjä tekee tarvittavat ilmoitukset ja suunnitelmat, kuten
viranomais- ja pelastussuunnitelmat
- Tapahtuman järjestäjä on velvollinen korvaamaan tapahtumasta ja
tapahtuman aikana tulleet mahdolliset vahingot liikuntahallin omistajalle
(Iin kunta).

3. Viranomaisen
allekirjoitus
Rahkola Tarja
Ii-Instituutti -liikelaitoksen johtaja
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

4. Tiedoksianto

Tämä päätös on luovutettu (kenelle ja miten)
Eva-Lisette Lundkvist (sähköpostitse)

Paikka ja aika
Ii 24.10.2018

Tiedoksiantajan allekirjoitus
Seija Sunnari, toimistosihteeri

5. Nähtävänäpito
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§ 23

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen KunLain 89 §:n mukaisen
oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Iin kunta, Ii-instituutti-liikelaitoksen johtokunta
Jokisuuntie 2,
PL 24, 91101 Ii

Oikaisuvaatimusaika ja sen
alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tavallisessa sähköisessä
tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Muutoksenhakuajan laskemiseen sovelletaan lakia säädettyjen määräaikain
laskemisesta. Seuraavat määräaikalain säännökset on otettava huomioon:
- sitä päivää, josta muutoksenhakuaika lasketaan alkavaksi, ei lueta määräaikaan,
- jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakemuksen saa tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen ja
- muutoksenhakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Lisätietoja
Liitetään päätökseen/otteeseen

