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Saapuvilla olleet jäsenet
Pirjo Mäki, puheenjohtaja
Jaakko Jäntti, 1. varapuheenjohtaja, poistui 17:36
Henna Kyhä
Ismo Läntinen
Juha Joutsenlahti
Laura Pullinen
Marianne Ostamo
Marja Sjöholm
Martti Lundén
Mikael Ropo
Sinikka Alenius
Tapio Huhtanen, varajäsen
Veli-Matti Oksanen, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, sihteeri
Satu Hatanpää
Anni Halminen
Helvi Walli
Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö
Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, saapui 16:42, poistui 17:27
Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esittelijä
Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, poistui 17:31
Poissa

Aila Korkeaoja
Juha Södergård
Diana Bergroth-Lampinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Allekirjoitukset

Pirjo Mäki
Puheenjohtaja

Johanna Jokelainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
09.06.2021

09.06.2021
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Mikael Ropo

Marja Sjöholm

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla
10.06.2021

Johanna Jokelainen
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§ 153
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 154
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marja Sjöholm ja Mikael Ropo.
Pöytäkirja tarkastetaan 9.6.2021.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Sjöholm ja Mikael Ropo.
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Kaupunginhallitus, § 148,08.03.2021
Sivistyslautakunta, § 42,16.03.2021
Sivistyslautakunta, § 155, 08.06.2021
§ 155
Itätuulen yhteisökoulu -pilottihanke
PRIDno-2021-818
Kaupunginhallitus, 08.03.2021, § 148
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Hankesuunnitelma 2.3.2021, Itätuulen yhteiso#koulu -hanke
Vuoden 2021 talousarvioon tehtiin kaupunginhallituksen avustuksiin varaus
yhteisökoulu-kokeilun toteuttamiseen Itätuulen koululla:
"Vuonna 2021 käynnistetään Itätuulen koululla kokeilu, jossa testataan ja
mallinnetaan yhteisökoulun konseptia. Tämä tarkoittaa, että koulun tilat palvelevat
ympäröivän yhteisön tarpeita koulun työaikojen ulkopuolella. Tarkoitus on
mahdollistaa yhteisöllisyyttä lisäävää matalan kynnyksen toimintaa, lisätä sosiaalisten
kohtaamisten määrää, kehittää uusia työllistämisen tapoja ja nostaa toimitilojen
käyttöastetta. Aiheesta on tarkoitus tehdä tutkimus yhteistyössä yliopiston kanssa."
Itätuulen koulu ja Porin Setlementti ry ovat tehneet tiivistä yhteistyötä koulun arjessa
ja yhteisöllisyyden kehittämisessä, ja yhdistys on tuonut esiin ajatuksen Itätuulen
koulun käyttötarkoituksen laajentamisesta yhteisökouluksi. Yhteisökoulukonsepti on
uusi asia Suomessa, mutta Ruotsissa siitä on saatu hyviä kokemuksia. Yhdistys on
valmistellut yhteistyössä sivistystoimialan edustajien ja avustustyöryhmän kanssa
hankesuunnitelman (liitteenä) pilotoinnin toteuttamisesta.
Hanke on tarkoitus toteuttaa 1.4.2021-31.3.2022. Hankkeen vetäjänä toimii
yhdistyksen palkkaama osa-aikainen projektikoordinaattori hankkeelle perustettavan
ohjausryhmän ohjauksessa. Käytännön toteutuksesta vastaa yhteistyöryhmä, nk.
bändi yhdessä koolle kutsuttavan työryhmän kanssa.
Aiheesta on tarkoitus tehdä tutkimus yhteistyössä yliopiston kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
hyväksyä hankesuunnitelman toteutettavaksi ja myöntää 50 000 euron
avustuksen Porin Setlementti ry:lle
nimeää sivistystoimialan toimialajohtajan ohjausryhmän puheenjohtajaksi ja
valtuuttaa hänet nimeämään ohjausryhmän muut jäsenet sekä
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velvoittaa ohjausryhmän esittämään kaupunginhallitukselle väliraportin
hankkeen etenemisestä ja tuloksista elo-syyskuun 2021 aikana sekä
loppuraportin ja suunnitelman jatkotoimenpiteistä hankkeen päättyessä.
Avustuksesta puolet maksetaan heti KH:n myöntämien avustusten kustannuspaikalta
14112041 ja puolet väliraportoinnin jälkeen. Mikäli hanketta ei koronatilanteen tai
muun syyn vuoksi pystytä toteuttamaan, voidaan hanke keskeyttää tai siirtää osittain
myöhemmin toteutettavaksi. Väliraportoinnin yhteydessä päätetään
avustuksen loppuosan maksamisesta.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.

Sivistyslautakunta, 16.03.2021, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Hankesuunnitelma 2.3.2021, Itätuulen yhteiso#koulu -hanke
Porin kaupunginhallituksen kokouksessa 8.3.2021 käsiteltiin Itätuulen yhteisökoulu -
pilottihanketta, minkä jälkeen kaupunginhallitus on pyytänyt hankkeesta
sivistyslautakunnan lausunnon.
Kaupunginhallituksen asian käsittely 8.3.2021 on ollut seuraava:
"§ 148 Itätuulen yhteisökoulu -pilottihankkeen käynnistäminen
PRIDno-2021-818
Valmistelija
Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi
Perustelut
Vuoden 2021 talousarvioon tehtiin kaupunginhallituksen avustuksiin varaus
yhteisökoulu-kokeilun toteuttamiseen Itätuulen koululla:
"Vuonna 2021 käynnistetään Itätuulen koululla kokeilu, jossa testataan ja
mallinnetaan yhteisökoulun konseptia. Tämä tarkoittaa, että koulun tilat palvelevat
ympäröivän yhteisön tarpeita koulun työaikojen ulkopuolella. Tarkoitus on
mahdollistaa yhteisöllisyyttä lisäävää matalan kynnyksen toimintaa, lisätä sosiaalisten
kohtaamisten määrää, kehittää uusia työllistämisen tapoja ja nostaa toimitilojen
käyttöastetta. Aiheesta on tarkoitus tehdä tutkimus yhteistyössä yliopiston kanssa."
Itätuulen koulu ja Porin Setlementti ry ovat tehneet tiivistä yhteistyötä koulun arjessa
ja yhteisöllisyyden kehittämisessä, ja yhdistys on tuonut esiin ajatuksen Itätuulen
koulun käyttötarkoituksen laajentamisesta yhteisökouluksi. Yhteisökoulukonsepti on
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uusi asia Suomessa, mutta Ruotsissa siitä on saatu hyviä kokemuksia. Yhdistys on
valmistellut yhteistyössä sivistystoimialan edustajien ja avustustyöryhmän kanssa
hankesuunnitelman (liitteenä) pilotoinnin toteuttamisesta.
Hanke on tarkoitus toteuttaa 1.4.2021-31.3.2022. Hankkeen vetäjänä toimii
yhdistyksen palkkaama osa-aikainen projektikoordinaattori hankkeelle perustettavan
ohjausryhmän ohjauksessa. Käytännön toteutuksesta vastaa yhteistyöryhmä, nk.
bändi yhdessä koolle kutsuttavan työryhmän kanssa.
Aiheesta on tarkoitus tehdä tutkimus yhteistyössä yliopiston kanssa.
Päätösehdotus
Esittelijä
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää
hyväksyä hankesuunnitelman toteutettavaksi ja myöntää 50 000 euron
avustuksen Porin Setlementti ry:lle
nimeää sivistystoimialan toimialajohtajan ohjausryhmän puheenjohtajaksi ja
valtuuttaa hänet nimeämään ohjausryhmän muut jäsenet sekä
velvoittaa ohjausryhmän esittämään kaupunginhallitukselle väliraportin
hankkeen etenemisestä ja tuloksista elo-syyskuun 2021 aikana sekä
loppuraportin ja suunnitelman jatkotoimenpiteistä hankkeen päättyessä.
Avustuksesta puolet maksetaan heti KH:n myöntämien avustusten kustannuspaikalta
14112041 ja puolet väliraportoinnin jälkeen. Mikäli hanketta ei koronatilanteen tai
muun syyn vuoksi pystytä toteuttamaan, voidaan hanke keskeyttää tai siirtää osittain
myöhemmin toteutettavaksi. Väliraportoinnin yhteydessä päätetään
avustuksen loppuosan maksamisesta.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta."
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta pitää kyseistä hanketta tärkeänä ja esittää, että kaupunginhallitus
tekee asiassa myönteisen päätöksen kaupunginjohtajan esityksen mukaan.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.

Sivistyslautakunta, 08.06.2021, § 155
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki, Tiina M Toivonen
esa.kohtamaki@pori.fi, tiina.m.toivonen@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala, controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Hankesuunnitelma Itätuulen yhteisökoulu 2.6.2021
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Nykyisen valtuustokauden alussa kaupunginvaltuusto hyväksyi Kasvatuksen ja
sivistyksen kehittämisohjelma 2025 -asiakirjan, jossa määriteltiin tahtotilaksi lisätä
koulujen ja päiväkotien käyttöastetta ja muuttaa rakennukset palvelualueiden
asukkaiden ”olohuoneiksi”, joissa asukkaat voivat kokoontua ja toteuttaa erilaista
harrastustoimintaa. Tavoite kaupungin toimitilojen avaamisesta vastikkeetta
kuntalaisten ja järjestöjen käyttöön kirjattiin myös vuoden 2020 talousarvioon
osana avustuskäytäntöjen uudistamista. Tarkoitus on mahdollistaa yhteisöllisyyttä
lisäävää matalan kynnyksen toimintaa ja nostaa toimitilojen käyttöastetta.
Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskus valmistui vuonna 2019 Itä-Porin palvelualueelle.
Se on ensimmäinen uusi rakennus, jota suunnitteluvaiheen lopulla lähdettiin
kehittämään edellä mainitun kehittämisohjelman mukaisesti alueen monitoimitilaksi.
Rakennus tarjoaa modernit puitteet monenlaiseen yhteisölliseen toimintaan, jonka
myötä alueen asukkailla on mahdollisuus lisätä alueen yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.
Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskus on luonteva paikka kokeilun aloittamiselle, sillä
tavoitteeksi on kirjattu, että talo toimii koko Itä-Porin alueen toimintakeskuksena,
jossa voidaan järjestää yhteisiä tapahtumia ja kokoontumisia. Lisäksi koulun tiloissa
on jo nykyisellään kaupungin yksiköiden ja yhdistysten organisoimaa säännöllistä
toimintaa, jota on mahdollista kokeilun myötä laajentaa. Sampolan asukastuvan
toiminnan päätyttyä alueella on selkeä vajaus yhteisöllisistä tiloista, sillä yhteisötila
Salonki ei pysty yksinään vastaamaan toimijoiden erilaisiin tarpeisiin.
Vuoden 2021 talousarvioon tehtiin kaupunginhallituksen avustuksiin varaus
yhteisökoulu-kokeilun toteuttamiseen Itätuulen koululla:
"Vuonna 2021 käynnistetään Itätuulen koululla kokeilu, jossa testataan ja
mallinnetaan yhteisökoulun konseptia. Tämä tarkoittaa, että koulun tilat palvelevat
ympäröivän yhteisön tarpeita koulun työaikojen ulkopuolella. Tarkoitus on
mahdollistaa yhteisöllisyyttä lisäävää matalan kynnyksen toimintaa, lisätä sosiaalisten
kohtaamisten määrää, kehittää uusia työllistämisen tapoja ja nostaa toimitilojen
käyttöastetta. Aiheesta on tarkoitus tehdä tutkimus yhteistyössä
yliopistokeskuksen kanssa."
Itätuulen koulu ja Porin Setlementti ry ovat tehneet jo aiemmin tiivistä yhteistyötä
koulun arjessa ja yhteisöllisyyden kehittämisessä. Yhdistys on perehtynyt Ruotsissa
toimivaan yhteisökoulukonseptiin ja tuonut esiin ajatuksen sen testaamisesta Porissa,
koska siitä on saatu hyviä kokemuksia Ruotsissa. Liitteenä oleva hankesuunnitelma
pilotoinnin toteuttamisesta on valmisteltu yhdistyksen, sivistystoimialan ja
avustustyöryhmän puheenjohtajan yhteistyönä.
Hanke on tarkoitus toteuttaa 1.8.2021-31.5.2022. Hankkeen vetäjänä toimii
yhdistyksen palkkaama osa-aikainen projektikoordinaattori hankkeelle perustettavan
ohjausryhmän ohjauksessa. Kaupunginjohtaja nimittää hankkeelle ohjausryhmän,
joten hanke on tiiviisti kaupungin ohjauksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se
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hyväksyy hankesuunnitelman toteutettavaksi ja myöntää tarkoitusta varten
talousarvioon varatun 50 000 euron avustuksen Porin Setlementti ry:lle KH:n
myöntämien avustusten kustannuspaikalta 14112041
oikeuttaa kaupunginjohtajan nimittämään hankkeen ohjausryhmän jäsenet
sivistystoimialan ja perusturvan työntekijöistä sekä Setlementti Pori ry:n
edustajista, minkä lisäksi ohjausryhmään voidaan kutsua alueen muiden
järjestöjen edustajia
velvoittaa ohjausryhmän esittämään kaupunginhallitukselle väliraportin
hankkeen etenemisestä ja tuloksista marraskuun 2021 aikana sekä
loppuraportin ja ehdotuksen jatkotoimenpiteistä hankkeen päättyessä.
Äänestykset
Mikael Ropo esitti Juha Joutsenlahden kannattamana, että sivistyslautakunta esittää
kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus tekee asiassa kielteisen päätöksen.
Asiassa suoritettiin äänestys. Jaa = Pohjaesitys Ei = Mikael Ropon tekemä ja Juha
Joutsenlahden kannattama esitys, että sivistyslautakunta esittää
kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus tekee asiassa kielteisen päätöksen.
Jaa
Veli-Matti Oksanen
Marja Sjöholm
Jaakko Jäntti
Martti Lundén
Sinikka Alenius
Pirjo Mäki
Laura Pullinen
Ei
Mikael Ropo
Juha Joutsenlahti
Tapio Huhtanen
Henna Kyhä
Ismo Läntinen
Marianne Ostamo
Kokouskäsittely
Mikael Ropo esitti Juha Joutsenlahden kannattamana, että sivistyslautakunta esittää
kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus tekee asiassa kielteisen päätöksen.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu muutosehdotus,
joten on äänestettävä. Sivistyslautakunta hyväksyi seuraavan äänestysehdotuksen:
JAA = pohjaesitys, EI = Mikael Ropon tekemä ja Juha Joutsenlahden kannattama esitys,
että sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus tekee
asiassa kielteisen päätöksen. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä
pohjaesityksen puolesta annettiin 7 ääntä, Ropon tekemän muutosesityksen puolesta
6 ääntä, ei tyhjiä.
Merkitään, että Ritva Välimäki saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana
kello 16.42.
Merkitään, että Ritva Välimäki poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana
kello 17.27.
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Merkitään, että Tiina M. Toivonen poistui tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello
17.31.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin äänin 7-6.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Setlementti Pori ry
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§ 156
Pori Sinfoniettan syksyn 2021 lippujen hinnat ja kortit
PRIDno-2021-2660
Valmistelija / lisätiedot:
Jyri Träskelin
jyri.traskelin@pori.fi
yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö
Pori Sinfonietta julkaisee normaalisti syyskauden ohjelmiston touko-kesäkuussa. Tänä
vuonna koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilanteen ja epävarmuuden
vuoksi kausi julkaistaan myöhemmin, näillä näkymin elokuussa. Ja kausi julkaistaan
mahdollisesti osissa, kuten keväälläkin. Edellä mainituista syistä ei syksyllä julkaista
myöskään koko kauden kausiesitettä.
Pori Sinfoniettan kevätkauden kaikki konsertit toteutettiin maksuttomina
verkkokonsertteina orkesterin YouTube-kanavalla ilman liveyleisöä. Tämän mahdollisti
OKM:n myöntämä 50 000 euron avustus. Kevätkauden päätteeksi, kesäkuun alussa,
orkesteri jalkautui pienryhmissä soittamaan palvelutalojen pihoihin.
Lippujen perushinnat pysyvät syksyllä ennallaan ja ovat pääsääntöisesti (ilman
toimituskuluja):
- 25 € normaali
- 22 € Länsi-Suomen Osuuspankin omistajajäsenet
- 19,50 € eläkeläiset ja työttömät
- 7 € opiskelijat ja lapset
- 4 € opiskelijoiden konserttipäivänä ostaman lipun hinta. Opiskelijan tulee esittää
opiskelijakortti.
- 3 euron alennus normaalihintaisesta lipusta Porin kaupungin työntekijöille.
Erilaisten yhteistyö- /erikoiskonserttien ja -produktioiden lippujen hinnat määritellään
produktiokohtaisesti.
Pori Sinfoniettan lipunmyynnistä tehdään sopimus Ticketmaster Suomi kanssa
Teknisen toimialan kautta. Tähän saattaa tulla muutoksia.
Lippujen hintaan lisätään Ticketmaster Suomen toimituskulu.
Toimituskulut tällä hetkellä:
lipun hinta 0-10 €, toimituskulu 1 €/lippu;
lipun hinta 10,01-20 €, toimituskulu 2,50 €/lippu;
lipun hinta 20,01-40€, toimituskulu 3 €/lippu.
Lippuja voi ostaa netistä www.ticketmaster.fi ja Ticketmasterin lipunmyyntipisteistä,
joita Porissa ovat tällä hetkellä Visit Pori Oy (Yrjönkatu 13), Mikkolan Prisma ja Länsi-
Porin Prisma. Aiemmin lippuja oli mahdollista ostaa keskustassa myös Sokoksen
lipunmyyntipisteestä, joka palveli illalla ennen konserttia Yrjönkadun toisella puolella.
Sokoksessa ei kuitenkaan ole enää lipunmyyntipistettä ja Promenadikeskuksessa ei
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ole edelleenkään lipunmyyntiä. Kun Promenadikeskus jälleen avautuu yleisölle,
lipunmyyntiin tulisi löytää toimiva, asiakaslähtöisempi ratkaisu.
Ryhmäalennusta Pori Sinfoniettan omiin konsertteihin annetaan 20-99 hengen
ryhmille 15 % ja sitä suuremmille ryhmille 20 %. Ryhmävaraukset tehdään suoraan
Pori Sinfoniettan toimistoon.
Syyskaudella 2021 Pori Sinfonietta ei myy kausikortteja vallitsevan koronapandemian
aiheuttaman poikkeustilanteen, epävarmuuden ja mahdollisten
yleisömäärärajoitusten vuoksi. Linjaus syyskauden kausikorttien suhteen on
samansuuntainen muiden Suomen sinfoniaorkestereiden kanssa. Kausikortti
oikeuttaisi vakiopaikkaan Promenadisalissa kausikorttikonserteissa.
Kymppikortti oikeuttaa kymmeneen konserttikäyntiin ja on voimassa yhden vuoden
ostopäivästä alkaen. Se ei sisällä vakiopaikkaa. Paikkalipusta maksetaan edellä
mainittu toimituskulu. Mikäli tilaa on, normaalitilanteessa kortilla on päässyt myös
ilman paikkalippua vapaana olevalle paikalle. Korona-aikana kaikilla tulee olla
paikkalippu. Kymppikorttien hinnat pysyvät samoina: perushinta 200 €, eläkeläiset
/työttömät 160 €, opiskelijat/lapset 60 €. Kymppikortti koskee pääsääntöisesti Pori
Sinfoniettan omia, normaalihintaisia konsertteja. Konsertit on merkitty esitteisiin ja
markkinointimateriaaleihin kymppikorttilogolla.
Porin koululaiset pääsevät Pori Sinfoniettan järjestämiin konsertteihin veloituksetta
opettajan johdolla ja ennakkoon sopien. Taiteen perusopetuksen musiikin yleisen
oppimäärän mukaista opetusta antavien oppilaitosten, Palmgren-konservatorion,
Pianokoulu Subiton ja Musiikkikoulu Musiikki-Huidan opiskelijat pääsevät
kymppikorttilogolla merkittyihin konsertteihin maksutta (Kultt. ltk. 30.9.2010, §201).
Mahdolliset vammaisten ja seniorien tukihenkilöt pääsevät konsertteihin maksutta
(Kultt.ltk 29.11.2006, §254). Myös sota- ja rintamaveteraanit, lotat ja sotainvalidit sekä
heidän mahdolliset henkilökohtaiset avustajansa kuuluvat Pori Sinfoniettan
maksuttomiin kävijöihin (Kultt. ltk. 25.10.2007, §199). Maksuton sisäänpääsy edellyttää
kävijältä etuisuuden todentamista. Edellä mainituilla ja muilla vapaalipuilla ja
vapaakorteilla konserttiin tulijoilla tulee korona-aikana olla paikkalippu, joka tulee
noutaa ennakkoon toimitusmaksua vastaan Visit Pori Oy:n toimipisteestä (Yrjönkatu
13) sen aukioloaikoina.
Vapaakorttikäytäntö säilyy ennallaan, mikäli rajoituksista voidaan syksyllä luopua.
Paikkalipun toimituskulu on edellä mainittu. Koska Promenadikeskuksessa ei ole
lipunmyyntipistettä, paikkalippu vapaakortilla tulee noutaa ennakkoon Visit Pori Oy:n
toimipisteestä sen aukioloaikoina. Normaalitilanteessa kortilla on päässyt myös ilman
paikkalippua vapaana olevalle paikalle, mikäli tilaa on ollut, mutta korona-aikana
kaikilla tulee olla paikkalippu. Vapaakortit ovat voimassa kymppikorttilogolla
merkityissä konserteissa. Mikäli pandemiasta johtuvat yleisömäärärajoitukset ja
edellytykset turvaväleistä yleisötilaisuuksissa kuitenkin jatkuvat syksyllä,
vapaakorttikäytäntöä tarkastellaan uudestaan rajoitukset huomioiden.
Intendentti voi kauden aikana tehdä harkintansa mukaan erilaisia tarjouskampanjoita
tai kutsua sidosryhmiä veloituksetta konsertteihin.

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
08.06.2021

10/2021

14 (28)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Lisäksi nyt koronatilanteen aiheuttamien rajoitusten vuoksi maksuttoman
konserttitoiminnan ja striimattujen konserttien tarve voi jatkua ja lippujen hintoihin
saattaa olla tarvetta tehdä muutoksia nopeasti. Intendentti voi tehdä tarvittavia
muutoksia tilanteen mukaan.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn mukaan lippujen ja kymppikorttien hinnat sekä
vapaakortti- ja vapaalippukäytännön.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Jaakko Jäntti poistui tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 17.36.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Leena Harmaala, Paula Kauppila, Tiina Kudjoi
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§ 157
Koulujen liikuntatilojen vuokraaminen ja liikunta- ja nuorisoyksikön hinnasto 1.7.2021
alkaen
PRIDno-2021-2702
Valmistelija / lisätiedot:
Petteri Lahti
petteri.lahti@pori.fi
yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Liitteet

1 Liikunta- ja nuorisoyksikön hinnasto 2020
2 Koulujen ja opistotilojen tilavuokrat 1.1.2020
3 Koulutilojen tilavuokrat 1.7.2021 alkaen
Sivistyslautakunta vahvisti kokouksessaan 17.12.2019 § 267 Liikunta- ja
nuorisoyksikön hinnaston 1.2.2020 alkaen. Hinnastoa täsmennettiin
sivistyslautakunnan kokouksessa 11.8.2020 §190 ja vahvistettu hinnasto on ollut
voimassa 1.9.2020 alkaen. Koulujen tilojen osalta käytössä on erillinen,
sivistyslautakunnan kokouksessaan 17.12.2019 § 266 vahvistama hinnoittelu. Lisäksi
Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskuksen tilojen osalta sivistyslautakunta on päättänyt
erikseen tilojen hinnoittelusta kokouksessaan 26.3.2019 § 42.
Koulujen liikuntatiloja on vuokrattu sekä suoraan koulusta (erillinen hinnoittelu) että
sivistystoimialan tilavarauksesta käsin (liikunta- ja nuorisoyksikön hinnaston mukainen
hinnoittelu). Liikuntatilojen vuokraamiskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi ja
selkeyttämiseksi siirrytään keskitettyyn tilojen vuokraamiseen niin, että liikuntatilojen
varaaminen tapahtuu aina sivistystoimialan tilavarauksen kautta. Liikuntatilojen osalta
siirrytään samalla noudattamaan kaikessa käytössä liikunta- ja nuorisoyksikön
hinnaston mukaista hinnoittelua.
Koulu- ja opistotilojen muiden tilojen vuokraamisen sekä tilavuokrien osalta
noudatetaan edelleen sivistyslautakunnan aiemmin vahvistamia käytäntöjä ja hintoja.
Koulu- ja opistotilojen tällä hetkellä voimassa oleva hinnasto esityslistan liitteenä.
Koulutilojen osalta esityslistan liitteenä päivitetty hinnasto, opistotilojen osalta
hinnastoon ei tehdä muutoksia.
Liikunta- ja nuorisoyksikön hinnastoa (esityslistan liitteenä liikunta- ja nuorisoyksikön
hinnasto 1.9.2020 alkaen) päivitetään 1.7.2021 alkaen seuraavin muutoksin:
- yleisohjeen ensimmäinen kappale:
Peruskoulut (alakoulut, yläkoulut, erityiskoulut), lukiot ja päiväkodit sekä
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova, Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy ja
Palmgren-konservatorio voivat käyttää veloituksetta liikuntapaikkoja liikuntatuntien
aikana (klo 8-15) opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien mukaiseen käyttöön.
Vuoron voi varata enintään kaksi viikkoa eteenpäin varaushetkestä. Kun koulun
liikuntatunti on siirretty muuhun ajankohtaan kuin normaali liikuntatunti, on siirretty
liikuntatunti myös maksuton. SSA-projektin osalta tilojen käytöstä on annettu erillinen
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ohje.
- kohta 1.2. Muut kentät, lisätään Toejoen kentän hiekkatekonurmi ja tekojääradan
hiekkatekonurmi
- kohta 5.1. Koulusalit, lisätään Itätuulen koulun liikuntasalin kohdalle seuraava
täsmennys:
"Itätuulen koulun liikuntasalia on mahdollista vuokrata vakiovuorokäyttöön
ainoastaan koko salia kerrallaan. Tilan osalta ei ole myöskään mahdollista peruuttaa
vuoroja yhden tai kahden lohkon osalta, vaan peruutus koskee varaamisen tapaan
aina koko salia."
Itätuulen iso liikuntasali soveltuu palloilulajien harjoitus- ja kilpailukäyttöön, sillä salin
tila mahdollistaa esimerkiksi täysimittaisen salibandy- ja futsal-kentän lisäksi riittävät
suoja-alueet kenttäalueen ulkopuolelle. Muutoksen myötä Itätuulen iso liikuntasali
saadaan tehokkaampaan käyttöön, sillä käytäntö on osoittanut, että varattujen ja
myönnettyjen vakiovuorojen osittaisten peruuttamisten myötä salista on jäänyt
lohkoja käyttämättä. Täysimittaisten salien osalta tilojen tehokkaaseen käyttöön on
syytä kiinnittää erityistä huomiota.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivityslautakunta päättää yhdenmukaistaa koulujen liikuntatilojen varauskäytäntöjä
asian kuvauksessa esitetyn mukaisesti. Lisäksi sivistyslautakunta päättää tehdä yllä
esitetyt muutokset liikunta- ja nuorisoyksikön hinnastoon. Muutokset astuvat voimaan
1.7.2021 alkaen.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Esa Kohtamäki oli poissa kokouksesta kello 17.40-17.41 välisen ajan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Perusopetuksen koulut, lukiot, päiväkodit, Porin seudun kansalaisopisto, Palmgren-
konservatorio, tilavaraus, liikuntapaikat, liikuntalaitokset, laskutus, kirjanpito, seurat
(liikunta- ja nuorisoyksikön tiedote)
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§ 158
Kumppanuussopimuksen solmiminen, Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry
PRIDno-2021-2579
Valmistelija / lisätiedot:
Jyri Träskelin
jyri.traskelin@pori.fi
yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö
Liitteet

1 Kumppanuussopimus LTA 2021 luonnos
Läntinen tanssin aluekeskus (LTA) on yksi Suomen seitsemästä tanssin
aluekeskuksesta. Aluekeskustoiminnan keskeiset tavoitteet ovat sen käynnistämisestä
lähtien olleet tanssin toimialan kehittäminen, tanssin saatavuuden ja
saavutettavuuden alueellinen ja sosiaalinen edistäminen sekä tanssitaiteilijoiden
työllisyyden parantaminen. Kehittämistyö perustuu tanssitaiteen erityispiirteiden
perinpohjaiseen tuntemukseen ja tähtää monialaisen ja korkealaatuisen yhteistyön ja
osaamisen edistämiseen yhteiskunnassa.
Porin kaupunki ja Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry solmivat ensimmäisen
avustussopimuksen vuonna 2005, jolloin yhdistys otettiin kulttuuritoimen ilman
erillishakua myönnettävien vuosiavustusten piiriin. Nykyinen, vuonna 2018, solmittu
sopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun asti ja sopimuksessa sovittu kaupungin
vuosiavustus on ollut merkittynä talousarviokirjaan ja siten varattuna aina vuosittain
sivistystoimialan tilinavauksessa kulttuuriyksikön myöntämäksi toiminta-avustukseksi.
Porin kaupunginhallituksen 28.9.2020 (§ 501) hyväksymien uusittujen
avustusperiaatteiden mukaisesti talousarviokirjaan ei tulla enää merkitsemään suoria
toiminta-avustuksia vaan mainittujen toiminta-avustusten saajat pyritään saattamaan
neuvottelujen pohjalta Porin kaupungin sopimuskumppaneiksi tai noudattamaan
samaa hakumenettelyä muiden toimijoiden kanssa.
Nyt solmittavan sopimuksen tarkoituksena on sopia osapuolten välisestä yhteistyöstä
ja yhdistykselle maksettavasta 20 000€ vuosittaisesta avustuksesta tanssin
aluekeskustyön vahvistamiseksi ja kehittämiseksi Porissa.
Tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys edistää tanssitaiteen tasa-arvoista saatavuutta ja
saavutettavuutta, vahvistaa tanssitaiteilijoiden työllistymisedellytyksiä sekä kehittää
taidelähtöisiä kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointipalveluita Porin kaupungissa.
Kumppanuussopimuksen myötä Porin kaupunki vahvistaa asemaansa
kulttuurimyönteisenä tapahtumakaupunkina luoden uusia
työskentelymahdollisuuksia esittävien taiteiden ammattilaisille ja
mahdollistaen asukkailleen yhä parempia ja monipuolisempia kulttuuripalveluita.
Kumppanuussopimusneuvotteluihin ovat osallistuneet yhdistyksen toiminnanjohtaja
sekä kaupungin puolelta kulttuuriyksikön päällikkö ja avustustyöryhmän
puheenjohtaja.
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Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen
tekemistä Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry:n kanssa siten, että
kaupunginhallitus
hyväksyy Porin kaupungin ja Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry:n välisen
kumppanuussopimuksen ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa sivistystoimialan
toimialajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta;
budjetoi vuosille 2022-24 yhdistykselle 20 000 euron vuosittaisen avustuksen
toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen, sekä
nimeää yhdistyksen hallituksen jäseneksi Jyri Träskelinin ja varalle Paula
Kauppilan
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Tuomas Hatanpää, Tiina M Toivonen, Pia Markkanen, Tiina K
Lehtonen, Paula Kauppila, Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry
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§ 159
Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen
PRIDno-2021-2483
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 YT-menettelyn pöytäkirja
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Porin Lyseon lukio ja Porin suomalaisen yhteislyseon lukio muodostavat uuden Porin
lukion 1.8.2021 alkaen. Lukioiden toiminnot keskittyvät samaan rakennukseen
1.8.2022 alkaen, ja tässä yhteydessä myös Porin suomalaisen yhteislyseon koulu ja
Lyseon koulu yhdistyvät.
Uudessa tilanteessa opetustarpeita tarkastellaan uudelleen. Rehtorit ovat
valmistelleet asiaa. Kuvataiteen opetuksen osalta työnantaja on suunnitellut, että
Ritva Taipale, virkanimike lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori, opettaisi
1.8.2022 alkaen vain lukiokoulutuksessa, ja virkanimike muutettaisiin
lukiokoulutuksen lehtoriksi.
Liisa Punkari, virkanimike perusopetuksen ja lukion yhteinen lehtori, opettaisi
1.8.2022 alkaen vain perusopetuksessa, ja virkanimike muutettaisiin
perusopetuksen lehtoriksi.
Hanna Gröndahl, virkanimike perusopetuksen ja lukion yhteinen lehtori,
opettaisi 1.8.2022 alkaen pääsääntöisesti lukiossa mutta tunteja olisi myös
perusopetuksessa, virkanimike olisi lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori.
Heidän kanssaan on käyty yt-menettely 11.5.2021. He kaikki ovat tyytyväisiä
työnantajan esitykseen.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää muuttaa virantoimitusvelvollisuuksia niin, että
Ritva Taipale opettaa 1.8.2022 alkaen vain lukiokoulutuksessa
Liisa Punkari opettaa 1.8.2022 alkaen vain perusopetuksessa ja
Hanna Gröndahl opettaa 1.8.2022 alkaen pääsääntöisesti lukiossa, mutta
tunteja olisi myös perusopetuksessa.
Lisäksi sivistyslautakunta velvoittaa sivistystoimialan tekemään vaadittavat esitykset
virkanimikkeiden muuttamisesta HR-yksikköön.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Ritva Taipale, Liisa Punkari, Hanna Gröndahl, Niina Karinen
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§ 160
Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen
PRIDno-2021-2481
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 YT-menettelyn pöytäkirja
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Porin Lyseon lukio ja Porin suomalaisen yhteislyseon lukio muodostavat uuden Porin
lukion 1.8.2021 alkaen. Lukioiden toiminnot keskittyvät samaan rakennukseen
1.8.2022 alkaen, ja tässä yhteydessä myös Porin suomalaisen yhteislyseon koulu ja
Lyseon koulu yhdistyvät.
Uudessa tilanteessa opetustarpeita tarkastellaan uudelleen. Rehtorit ovat
valmistelleet asiaa. Musiikin opetuksen osalta työnantaja suunnittelee, että
Milena Stoitcheva, virkanimike perusopetuksen ja lukion yhteinen lehtori,
opettaisi 1.8.2022 alkaen vain lukiokoulutuksessa, ja virkanimike muutetaisiin
lukiokoulutuksen lehtoriksi.
Guido Ausmaa, virkanimike perusopetuksen ja lukion yhteinen lehtori, opettaisi
1.8.2022 alkaen vain perusopetuksessa, ja virkanimike muutettaisiin
perusopetuksen lehtoriksi.
Marianne Koto, päätoiminen tuntiopettaja, opetus lukuvuonna 2020-2021 vain
lukiokoulutuksessa, opettaisi tarpeen mukaan sekä perusopetuksessa että
lukiokoulutuksessa 1.8.2022 alkaen ja päätoimisuus taattaisiin kokoamalla
opetustunnit em. koulumuodoista.
VIranhaltijoiden kanssa on käyty yt-menettely 10.5.2021. Heillä ei ole huomautettavaa
työnantajan esitykseen.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää muuttaa virantoimitusvelvollisuutta seuraavasti:
Milena Stoitcheva opettaa 1.8.2022 alkaen vain lukiokoulutuksessa
Guido Ausmaa opettaa 1.8.2022 alkaen vain perusopetuksessa
Marianne Koto opettaa lukuvuonna 2020-2021 vain lukiokoulutuksessa ja
tarpeen mukaan sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa 1.8.2022 alkaen
ja päätoimisuus taattaisiin kokoamalla opetustunnit em. koulumuodoista.
Lisäksi sivistyslautakunta päättää velvoittaa sivistystoimialan tekemään esityksen
virkanimikkeiden muuttamisesta HR-yksikköön.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tiedoksi
Milena Stoitcheva, Guido Ausmaa, Marianne Koto, Niina Karinen
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§ 161
Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen
PRIDno-2021-2482
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 YT-pöytäkirja 14.5.2021
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 YT-pöytäkirja 19.4.2021
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Mika Ruuhiala työskentelee Porin opetusyksikössä lukion virka-apulaisrehtorina,
ensisijainen sijoituspaikka Porin Lyseon lukio. Porin Lyseon lukio ja Porin suomalaisen
yhteislyseon lukio muodostavat uuden Porin lukion 1.8.2021 alkaen. Lukioiden
toiminnot keskittyvät samaan rakennukseen 1.8.2022 alkaen.Lukioiden yhdistyessä
niiden hallintoa järjestellään uudelleen.
Työnantaja ehdottaa, että Ruuhialan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan 1.8.2021
alkaen niin, että uusi virka olisi lukiokoulutuksen vuosityöaikainen opinto-ohjaaja.
Virantoimitusvelvollisuuden muutoksella on vaikutusta työaikaan ja palkkaukseen,
joissa noudatetaan muiden Porin lukion opinto-ohjaajien palkkausta ja työaikaa.
Kesäajan työaika saattaa poiketa muiden ohjaajien vastaavasta. Tehtäväkohtaisen
palkan erotus nykyisen tehtävän mukaiseen palkkaan katetaan henkilökohtaisella
lisällä. Virka sijoitetaan suoraan opetusyksikön päällikön alaisuuteen. Tehtäviin kuuluu
Ohjaamossa asioivien nuorten ohjaamista sekä oppivelvollisuuden laajenemiseen
liittyviä tehtäviä. Oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyen tehtävään kuuluu
kuntakohtaisena oppivelvollisuuskorodinaattorina toimimista, sisältäen mm. Valpas-
järjestelmän käyttämistä. Syksyllä 2022 käynnistyy mahdollisesti ns. TUVA-koulutusta,
ja tähän liittyviä ohjaustehtäviä saatetaan liittää silloin mukaan tehtävän hoitamiseen.
Tehtävänkuva ja työn suorittamispaikat täsmentyvät myöhemmin.
Ruuhialan kanssa on käyty yt-menettely 19.4.2021 ja 14.5.2021. Hän ei vastusta
työnantajan esitystä.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Ruuhialan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan
1.8.2021 alkaen niin, että uusi virka olisi lukiokoulutuksen vuosityöaikainen opinto-
ohjaaja. Virantoimitusvelvollisuuden muutoksella on vaikutusta työaikaan ja
palkkaukseen, joissa noudatetaan muiden Porin lukion opinto-ohjaajien palkkausta ja
työaikaa. Kesäajan työaika saattaa poiketa muiden ohjaajien vastaavasta. Virka
sijoitetaan suoraan opetusyksikön päällikön alaisuuteen. Tehtäviin kuuluu
Ohjaamossa asioivien nuorten ohjaamista sekä oppivelvollisuuden laajenemiseen
liittyviä tehtäviä. Oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyen tehtävään kuuluu
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kuntakohtaisena oppivelvollisuuskorodinaattorina toimimista, sisältäen mm. Valpas-
järjestelmän käyttämistä. Syksyllä 2022 käynnistyy mahdollisesti ns. TUVA-koulutusta,
ja tähän liittyviä ohjaustehtäviä saatetaan liittää silloin mukaan tehtävän hoitamiseen.
Tehtävänkuva ja työn suorittamispaikat täsmentyvät myöhemmin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mika Ruuhiala, Niina Karinen
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§ 162
Virantoimitusvelvollisuuden muutos
PRIDno-2021-2612
Valmistelija / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Kaupunginvaltuuston päätöksellä 15.6.2020 on päätetty Reposaaren koulun osalta,
että koulun toiminta jatkuu vuosiluokkien 1-6 kouluna Reposaaressa. Perusopetuslain
(21.8.1998/628) 37§ mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori.
Meri-Porin yhtenäiskoulun virantoimitusvelvollisuutta on muutettu
sivistyslautakunnan päätöksillä 1.1.2019 alkaen niin, että hän hoitaa oman virkansa
ohella myös Reposaaren koulun rehtorin tehtävät. Reposaaren koulun osalta
tarkoituksenmukaista jatkaa rehtorin tehtävien hoitamista Meri-Porin yhtenäiskoulun
rehtorin toimesta. Koulun seuraavaa lukuvuotta on suunniteltu yhtenäiskoulun
rehtorin toimesta, ja asia on huomioitu myös hänen työn vaativuuden arvioinnissaan
sekä opetusvelvollisuudessaan.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää muuttaa Meri-Porin yhtenäiskoulun rehtorin
virantoimitusvelvollisuutta 1.8.2021-31.7.2022 niin, että hän hoitaa oman virkansa
ohella myös Reposaaren koulun rehtorin tehtävät.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Toni Ranne, Niina Karinen

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
08.06.2021

10/2021

25 (28)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 163
Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta
PRIDno-2021-2440
Valmistelija / lisätiedot:
Inka Keskitalo
inka.keskitalo@pori.fi
Taneli Lindbergin irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta (0182)
31.7.2021
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää myöntää Taneli Lindbergille eron perusopetuksen
luokanopettajan virasta (0182) 1.8.2021 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Taneli Lindberg, Ahlaisten koulu, Sarastia Oy
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§ 164
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Toimialajohtaja, sivistystoimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 14 Vahingonkorvaus, 02.06.2021
Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
§ 57 Keskustan uimahallin vuorot 16.8.2021-5.6.2022, 26.05.2021
§ 58 Nuorisotalon vuorot ja tapahtumat 4.10.2021-27.5.2022, 26.05.2021
Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 53 Sijaisuus, Luokanopettaja (ma.) PORI-03-74-21, 27.05.2021
§ 54 Lähiesimiesaseman määrääminen, 02.06.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 52 Oppilaaksiotto, 24.05.2021
Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 21 Oman auton käyttökorvausanomus, 31.05.2021
§ 22 Oman auton käyttökorvausanomus, 02.06.2021
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§153, §154, §155, §158, §163, §164
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§156, §157, §159, §160, §161, §162
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: Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

