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Otsikko

Avustusanomus 1.lk:n joulujuhlan järjestämiseen

Asian esittely
ja perustelut

Porin Nuorkauppakamari ry on lähettänyt seuraavan tukianomus linjaautokuljetuksiin Ekaluokkalaisten Joulujuhlaan:
"Anomme kunnioittavasti tukea linja-autokuljetuksiin Porin
Ekaluokkalaisten Joulujuhlaan. Porin Nuorkauppakamari ry järjestää
perinteisen Ekaluokkalaisten Joulujuhlan Porin Urheilutalolla
perjantaina 14.12.2018. Juhlaan on kutsuttuna kaikkien Porin
koulujen ekaluokkalaiset, myös yksityiset koulut: Porin Seudun
Steinerkoulu, Björneborgs Svenska Samskola sekä Porin Kristillinen
koulu.
Tapahtuma toteutetaan voittoa tavoittelemattomana.
Tapahtuman budjetti on n. 4000 euroa ja juhlassa esiintyy mm. BSS:n
Lucia-kulkue sekä Klasun ja Laten jouluinen taikashow. Tapahtuman
suurin kuluerä on Ruosniemen linja-auto Oy/Sundellin organisoimat
linja-autokuljetukset kaikille kouluille. Anommekin tähän nyt tukea
500,00 euroa Porin kaupungilta.
Porin Nuorkauppakamari ry on johtamis-, koulutus- ja
kehittymisjärjestö. Jäsenistö koostuu alle 40-vuotiaista, pääasiassa
Porin talousalueella toimivista henkilöistä, jotka edustavat laajaalaisesti yksityistä ja julkista sektoria.
Kunnioittaen
Porin Nuorkauppakamari ry:n puolesta
Anna Eiras
Projektipäällikkö
Ekaluokkalaisten Joulujuhla 2018"
Porin Nuorkauppakamari on usean vuoden ajan järjestänyt 1. lk:n
oppilaille joulujuhlan urheilutalolla. Tänä vuonna juhla järjestetään
14.12. Juhlaan osallistuu suurin osa kouluistamme. Järjestäjä anoo
sivistystoimialalta avustusta linja-autokuljetusten kustannuksiin.
Tapahtuman kokonaisbudjetti on 4000 €.

Päätös

Sivistystoimialan opetusyksikkö päättää myöntää Porin
Nuorkauppakamari ry:lle 1. lk:n joulujuhlan linja-autokuljetusten
kustannuksiin avustusta 500 €.

Allekirjoitus
Taneli Tiirikainen
SIVI opetusyks. päällikkö
Tiedoksi

Porin Nuorkauppakamari ry, kirjanpito
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Liitteet

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
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. Kaupungin jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä, joka osoitetaan
sivistyslautakunnalle, on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä miten
päätöstä vaaditaan oikaistavaksi.
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 Porin kaupungin kirjaamolle
osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121, 28101 Porin kaupunki
käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B 2. krs.
puhelin (02) 623 4470
faksi (02) 634 9417
sähköpostiosoite: kirjaamo@pori.fi

