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VANHAN KÄYTÖSTÄ POISTETUN JÄÄKIEKKOKAUKALON
LAHJOITTAMINEN HYVÄNTEKEVÄISYYTEEN
Sysmän kunta on uusinut jääkiekkokaukalon talvelle 2018-19.
Käytöstä poistettu 25 vuotta vanha ja osin vaurioitunut kaukalo
on varastoituna kunnan varikon alueella sekä osin väihkylän
liikunta-alueella. Kaukalo ei täytä enää kaikkia nykykaukalolta
vaadittavia turvallisuusominaisuuksia ja on vaurioitunut joten
kunta ei pysty hyödyntämään kaukaloa omissa toimissaan.
Kaukalon korjauskustannukset rikkotuneilta osin ovat 3000-5000
euroa tai kaukalon hävittämisen jätemaksu tulisi olemaan n. 500
euroa.
Sylvia-koti, joka toimii kotina ja erityiskouluna kehitysvammaisille
lapsille ja nuorille on lähestynyt kuntaa kaukalon
hyödyntämiseksi omissa toiminnoissaan korvaamaan nykyisen
puukaukalon.
Lahjoituksen saaja on ilmoittanut siirtävänsä kaukalon ja sen
tarvikkeet omalla kustannuksellaan tulevaan uudelleen
sijoituskohteeseen. Sysmän kunta ei osallistu kustannuksiin.

PÄÄTÖS

Päätän lahjoittaa käytöstä poistetun jääkiekkokaukalon
hyväntekeväisyyteen Sylvia kodille. Kunta lahjoittaa kaukalon
romuna ja ei vastaa kaukalon korjaamisesta tai käytöstä
aiheutuvista vastuista. Kaukalo tulee poistaa kunnan omistamilta
alueilta 30.11.2019 mennessä.

OIKAISUVAATIMUS
Tähän päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta

Oikaisuvaatimus
x

Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen neljäntoista (14)
päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saatuaan. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Sysmän kunnan toimintaympäristövaliokunta
Valittulantie 5
19700 Sysmä
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on allekirjoitettava

Tiedoksiantotodistus

Tämä päätös on lähetetty
Tiedoksiantopäivämäärä
Tiedoksi antajan allekirjoitus
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