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Otsikko

Vähärauman koulun liikuntasalin poistaminen ilta-ja
viikonloppukäytöstä

Asian esittely
ja perustelut

Vähärauman koulussa on todettu sisäilmaan liittyviä ongelmia.
Koulun oppilaista suurin osa on 29.10.2018 alkaen siirtynyt muihin
tiloihin ja koulussa vielä työskentelevät oppilaat siirretään
myöhemmin Länsi-Porin koulun tiloihin.
Suunnitelmasta poistaa Vähärauman koulun liikuntasalin iltakäyttö on
kuultu 9.10.2018 päivätyllä kirjeellä kuultu seurojaja muita, joille on
myönnetty käyttövuoro Vähärauman koulun liikuntasaliin 1 .9.201 8
1 9.5.201 9 väliseksi ajaksi. Lisäksi tilan käyttäjiä on tiedotettu
vapaana olevista liikuntatiloista, joita voi hakea käyttöön.
-

Päätös

Päätän lopettaa Vähärauman koulun ilta- ja viikonloppukäytön
29.1 0.201 8 alkaen koulun sisäilmaongelmien johdosta.

Alle kirjoitus

Kaisa Harjunpää
SIVI yhteiset palvelut pääll.
Tiedoksi

Vähärauman koulun käyttövuoron toimialajohtaja Kohtamäen
päätöksellä § 38/201 8 saaneet.
Vähärauman koulun rehtori Jaana Kujansuu
Porin palveluliikelaitos
Ympäristö-ja lupapalvelut/ Heidi Rosenblad
Esa Kohtamäki
Antti Vuolanne

Pöytäkirja nähtävänä

31 .10.2018

Li itteet

Oikaisuvaatimusohje

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

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 1 4 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytä
kirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana. Kaupungin jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen sisältä
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) 634 941 7
sähköpostiosoite: j±rjaamo@pori .fi

