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Kuortaneen kunnasta Alueelliselle maanpuolustuskurssille (LSSAVI 34/2023, Etelä-
Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat) osallistujiksi esitettävät
   
  
Perustelut  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Porin 

prikaatin esikunnan ja Pohjanmaan aluetoimiston kanssa alueellisen 
maanpuolustuskurssin LSSAVI 34/2023 Härmän kylpylässä (Vaasantie 
22, Ylihärmä) 8. – 12.5.2023. Kurssille tullaan kutsumaan osallistujiksi 
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien 
alueilta mm. talouselämän, valtion alue- ja paikallisviranomaisten, 
kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien, tiedotusvälineiden, järjestöjen ja 
puolustusvoimien edustajia, joiden tehtäviin kuuluu valmiussuunnittelu ja 
joilla on rooli häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.  

 
 Osallistuminen kurssille perustuu vapaaehtoisuuteen. Kurssi 
rinnastetaan puolustusvoimien kertausharjoituksiin. Kurssi on maksuton. 
Lähettävät organisaatiot vastaavat osallistujiensa muista 
matkustuskustannuksista (matkat, majoitus, päivärahat). 

  
 Oppilasesityksissä on oltava seuraavat tiedot: esityksen tekevä 
organisaatio, sen toimiala, esitettävän kurssilaisen nimi, 
virkanimike/tehtävä, virkasähköpostiosoite, syntymävuosi ja 
organisaation yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Oppilasesityksiä, joita 
toivotaan enintään 4 kpl/organisaatio, pyydetään asettamaan 
puoltojärjestykseen ja lähettämään ne 31.1.2023. 

 
 Kuntien esityksissä toivotaan huomioitavan ensisijaisesti kunnan 
johtavat virkamiehet ja luottamushenkilöt. Alueellisella 
maanpuolustuskurssilla koulutetaan henkilöitä, jotka eivät ole aiemmin 
käyneet alueellista maanpuolustuskurssia. Kurssilaiseksi toivotaan 
esitettävän tasapuolisesti sekä naisia että miehiä. 

 
Kuortaneen kunnan johtoryhmä on keskustellut kunnasta esitettävistä 
henkilöistä kokouksessaan 24.1.2023. Johtoryhmän ehdotuksena on 
että kurssille esitetään puoltojärjestyksessä kunnanjohtaja Teemu 
Puolijokea ja sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivistoa. 

 
Päätös Päätän, että Alueelliselle maanpuolustuskurssille LSSAVI 34/2023  8. – 

12.5.2023 esitetään osallistuvan Kuortaneen kunnasta 
puoltojärjestyksessä kunnanjohtaja Teemu Puolijoki ja sivistysjohtaja-
rehtori Sanna Koivisto. 

 
 Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kuortaneen kunnan 
asianhallintajärjestelmässä. 

 
Teemu Puolijoki 
Kunnanjohtaja 

 
Jakelu Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto 
 Osastosihteeri Sirpa Kuha 
  Asiakaspalvelusihteeri Kaisu Nurmi 
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Oikaisuvaatimusohje 
 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kunnan toimielimelle: 
 
Kuortaneen kunta 
Kunnanhallitus 
Osoite Keskustie 52, 63100 Kuortane 
 
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä 
koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua 
vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. 
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: 
- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä 
- asiakirjat, joihin vedotaan 
 


