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260/P01.00/2009
Kirjaston poikkeavat aukioloajat 29.3. ja 21.6.2018
Kyrön ja Yläneen kirjastot ovat avoinna talviaikataulujen mukaan torstaisin
kello 13.00-19.00 ja Riihikosken kirjasto on torstaisin suljettu. Koska
kiirastorstain ilta on aiempien kokemusten perusteella ollut sangen
hiljainen, on perusteltua pitää Kyrön ja Yläneen kirjastot avoinna 29.3.2018
kello 11.00-17.00, jolloin aukiolon tuntimäärä pysyy entisellään, mutta
aukiolo kohdistuu vilkkaampaan ajankohtaan.
Juhannusaaton aattona 21.6.2018 Riihikosken kirjasto olisi avoinna
normaalien kesäaikataulujen mukaan kello 11.00-16.00, Kyrön kirjasto
kello 13.00-18.00 ja Yläneen kirjasto kello 12.00-18.00. Juhannusaaton
aatto on myös aiempien tilastojen valossa kirjastossa hiljainen, joten on
perusteltua pitää kaikki kirjastot avoinna kello 11.00-16.00.
Päätöstä tukee myös yleinen käytäntö: esimerkiksi kaikki Turun
lähikirjastot sulkeutuvat kyseisinä päivinä kello 16.00. Omatoimikirjastot
palvelevat kiirastorstaina ja juhannusaaton aattona normaalisti.
Päätös

Kirjastotoimenjohtaja päätti, että Kyrön ja Yläneen kirjastot ovat avoinna
kiirastorstaina 29.3.2018 kello 11.00-17.00 ja että kaikki kirjastot ovat
avoinna juhannusaaton aattona 21.6.2018 kello 11.00-16.00.

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 32

Päiväys ja allekirjoitus

Pöytyä 13.3.2018

Uusitalo Laila
Kirjastotoimen johtaja
Jakelu

Loponen Marika
Kajander Rauno
Mäkelä Marianne
Helin Anu

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Sivistyslautakunta, Kehityksentie 6, 21800 KYRÖ
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
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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 pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Nähtävänä Kyrön kirjastossa, Kyröntie 16, 21800 KYRÖ 15.3.2018 klo 13.00
alkaen
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

