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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

KAJDno-2020-303
Kansalaisopisto-,musiikkiopisto-, nuorisopalvelujen sekä varhaiskasvatuksen kerho- ja
tapahtumatoiminnan keskeyttäminen toistaiseksi
Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -
tartuntatautiepidemia. Suomen hallituksen suositusten, Terveyden- ja hyvinvoinnin
laitoksen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymän (sote) ohjeiden mukaisesti Kajaanin kaupunki on
päätynyt antamaan kaupungin toimintojen osalta ohjeet, miten kaupunki toimii
koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.
Tartuntatautilain 58§ nojalla Kainuun SOTE on kieltänyt kaikki ei-lakisääteiset
järjestetyt tilaisuudet ja kokoontumiset Kainuun alueella. Kielto on voimassa 13.3.2020
alkaen yhden kalenterikuukauden ajan. Tällä päätöksellä on vaikutus myös kaupungin
vapaa-ajan palvelujen järjestämiseen.
Päätöksen peruste
Hallintosääntö §28
Päätös
Kaupungin järjestämä vapaa-ajan harrastustoiminta keskeytetään toistaiseksi
16.3.2020 alkaen. Tämä koskee kansalaisopiston opetusta, Kainuun musiikkiopiston
opetusta (ml. Suomussalmen kunnassa järjestettävä musiikkiopiston opetus),
nuorisopalvelujen nuorisotalotoimintaa, nuorisopalvelujen järjestämiä kerhoja sekä
varhaiskasvatuksen kerhot ja Silmun avoin kerhotoiminta keskeytetään toistaiseksi.
Mahdollisia kurssimaksuja ei korvata asiakkaille keskeytyksen vuoksi.
Palvelujen uudelleen käynnistämisestä tiedotetaan asiakkaita, kun yleiset
viranomaisohjeistukset muuttuvat.

Lisätietoja asiasta antaa sivistysjohtaja Mikko Saari sähköposti muodossa etunimi.
sukunimi@kajaani.fi
Tiedoksi
ao. toimintayksiköt, puhelinvaihde, Kajaani Info, toimitilapalvelut, Kainuun sote:n
kirjaamo, Kajaanin Mamselli -liikelaitos, perusopetus
Allekirjoitus

Sivistysjohtaja Mikko Saari
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Oikaisuvaatimus
§2
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa
siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin
sivistyslautakunta.
Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani
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Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin
kaupungin kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.

