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Sonkajärven jäähallin paikoitusalueen ja sen oheisalueen käyttölupahakemus Sirkus
Valentinon käyttöön 27.5.2022
170/10.03.02/2022
Sirkus Valentino/Ines Ullmann on tiedustellut sähköpostitse 13.5.2022
Sonkajärven jäähallin paikoitusalueen ja sen oheisalueen käyttölupaa
27.5.2022 klo 9-21.
Esiintymisalueena sorapintainen autopaikoitusalue (n. 30 m x 35 m)
jäähallin piha-alueen pohjoispäädyssä ja vieressä oheisalue auto- ja
konekalustolle.
Päätös

Sonkajärven kunta myöntää Sirkus Valentinolle (y-tunnus 3121652-5)
käyttöluvan perjantaina 27.5.2022 klo 9-21 Sonkajärven jäähallin
paikoitusalueelle (n. 30m x 35 m) ja sen oheisalueelle sirkuksen
järjestämistä varten. Jäähallin huoltorakennuksen yleisöwc-tilat ovat Sirkus
Valentinon henkilökunnan käytettävissä tapahtumapäivänä. Sirkus
Valentino vastaa alueen siistimisestä tapahtuman jälkeen.
Toimintavastaavana on Ines Ullmann/Sirkus Valentino. Sirkus Valentino
hakee esiintymiselle mahdollisesti tarvittavat muut luvat.
Sonkajärven kunta laskuttaa alueen käytöstä vuokrana 60 €, sis. alv 24 %.

Perustelut

Hallintosääntö 22 § F. 14
Jari Sihvonen
kunnaninsinööri

Tiedoksi

Sirkus Valentio

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on annettu tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 13.5.2022.
Nähtävänäolo

Päätös on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 13.5.2022
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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
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.
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.

