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PuuDno-2021-4
Liikuntapalvelujen kohdeavustus/Hockey Club Puumala

Hockey Club Puumala Kiekko Team hakee liikuntapalvelujen kohdeavustusta kahteen 
kohteeseen:

Jäävuoromaksuihin syyskaudelle 2021 ja kevätkauden 2022. Jäävuoromaksun 
suuruudeksi hakemuksessa mainitaan 70 €/tunti. Syksyn 2021 aikana harjoitustunteja 
on 17 (1190 €) ja kevään 2022 aikana 18 (1260 €).

MAHL:n järjestämään 40+ harrastesarjan sarjamaksuun, joka on 1400 - 1600 €, 
riippuen sarjaan ilmoittautuneiden joukkeiden määrästä.

Päätöksen peruste
Hallintosääntö 17 §

Päätös
Myönnän liikuntapalvelujen kohdeavustusta syksyn 2021 jäävuoromaksuihin 20 €
/kerta (n. 30 %), enintään 510 €. Kevään 2022 osalta hakemus jäävuoromaksuista 
käsitellään vuonna 2022. MAHL:n järjestämän 40+ harrastesarjan 
osallistumismaksuun myönnän avustusta 450 € (n. 30 %).

Myönnetyt avustukset maksetaan hakijan toimitettua asianmukaiset tositteet 
maksetuista jäävuoromaksuista sekä sarjamaksusta. Tositteet on toimitettava 
liikuntapalveluihin 31.12.2021 mennessä.
 

Tiedoksi
Hocke Club Puumalan Kiekko Team/Sampsa Luukkonen, nuorisovaltuusto

Allekirjoitus

Virpi Tuovinen, vapaa-aikasihteeri
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Oikaisuvaatimus
§ 7

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 Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään 
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, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

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 Puumalan kunnan 
hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 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
–    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.
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Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan 
kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
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