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Teknisen toimen nuorten kesätyöpaikat vuonna 2020
71/01.01.01/2020
Sonkajärven kunnan teknisen toimen kesätyöntekijöiksi on ollut hakijoita
13 henkilöä. Kunnanrakennusmestari ja teknisen lautakunnan
puheenjohtaja ovat käyneet hakemukset läpi 2.4.2020 ja tarkastaneet ne.
Tehdyn arvioinnin perusteella he tekivät valintaesityksen.

Päätös

Kesätyöntekijöiksi valitaan seuraavat henkilöt:
Sonkajärvi
Hiukka Roope
Kainulainen Vilma
Hyyryläinen Ville
Tuovinen Veera
Laukkanen Joonatan
Sihvonen Johanna

ajalle
25.5.-21.6.2020
25.5.-21.6.2020
22.6.-19.7.2020
22.6.-19.7.2020
20.7.-16.8.2020
20.7.-16.8.2020

Sukeva
Kemppi Valtteri
Haapalainen Antti
Kainulainen Janne
Lappalainen Max
Kauppinen Sami
Lappalainen Nico

25.5.-21.6.2020
25.5.-21.6.2020
22.6.-19.7.2020
22.6.-19.7.2020
13.7.-9.8.2020
20.7.-16.8.2020

Sonkajärvelle varalle valittiin Sihvonen Jere
Kesätyöntekijöiden yhteinen perehdyttämistilaisuus pidetään maanantaina
25.5.2020 kunnantalolla Lepokankaantie 2.
Perustelut

Hallintosääntö 22 § F. 12

Eero Lappalainen
kunnanrakennusmestari

Tiedoksi

Hakijat

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on annettu tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 6.4.2020.

Nähtävänäolo

Päätös on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 6.4.2020
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Oikaisuvaatimusohjeet
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 Sonkajärven kunnan 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 asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
päätöspöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksiantopäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomaisen yhteystiedot, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Sonkajärven kunta/Tekninen lautakunta

Lepokankaantie 2
74300 SONKAJÄRVI
Sähköposti: sonkajarvi@sonkajarvi.fi
Puh. 040 675 0001
Faksi (017) 272 7017
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin
ajalla 1.9.-31.5. klo 8.00-15.30
ajalla 1.6.-31.8. klo 8.00-15.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 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.

