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Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

PRIDno-2020-4531
Alvar Aalto -viikko 22.-30.8.2020, vieraanvaraisuuden osoittaminen.
Porin kaupunki kuuluu Alvar Aalto –kaupunkien verkostoon, joka on perustettu
vuonna 2017. Toimijaverkostoa hallinnoi Alvar Aalto –säätiö. Verkoston tavoitteena on
lisätä Aalto-tietoutta Suomessa ja ulkomailla.
Alvar Aalto –viikko kiertää vuorollaan Alvar Aalto –kaupungeissa ympäri Suomen.
Tapahtuma tarjoaa kaupungeille uudenlaisen tapahtumakonseptin, jossa
yhteistyökumppanit saavat näkyvyyttä ja tapahtumakohteet vierailijoita ja uusia
kohderyhmiä. Järjestyksessään neljännen Alvar Aalto –viikon järjestelyistä vastaavat
tänä vuonna Porin kaupunki ja Euran kunta yhdessä Alvar Aalto –säätiön sekä
lukuisten yhteistyökumppaneiden kesken.
Porin ja Euran 22.-30.8.2020 yhdessä järjestämän Alvar Aalto –viikon teemana on ”
Aalto arjessa”. Viikko tarjoaa monipuolisen kattauksen elämyksiä arkkitehtuurin,
muotoilun ja kulttuurin parissa. Yksi tapahtumaviikon kohokohdista on Virpi Suutarin
dokumenttielokuvan ”Aalto” ennakkoesitys.
Päätöksen peruste
Valtakunnallinen tapahtuma.
Päätös
Päätän, että Porin kaupunki osoittaa vieraanvaraisuutta eri tilaisuuksien yhteydessä
Alvar Aalto –viikon aikana. Kustannukset otetaan kaupunginhallituksen määrärahoista.
Tiedoksi
Kulttuuriyksikön päällikkö.
Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 20.8.2020.
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Oikaisuvaatimus
§ 43
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

