
Ilkka, 
Kun emme ole vielä tehneet virallista päätöstä, niin mielestäni ei pidä 
ennakoida myöskään julkisuuteen. Muutos on teille iso ja myönteinen, mutta 
julkisuuteen tuominen on myös riski, jos virallisuus puuttuu. Ainoa asia, minkä 
voi tuoda esiin, että liikuntapalvelut pyrkii yhtenäistämään hintojaan 
mahdollisimman tasapuoliseksi samatyyppistä toimintaa pyörittäville. Haloo voi 
nousta vielä siitä, että miksi edelleen sitten firmoilla, jotka järjestää 
toimintaa esim. henkilökunnalleen olisi huonomassa asemassa. Onko se liikunta 
huonompiarvoista. Pitäisin matalaa profiilia jo senkin vuoksi, että tästä 
firmahinnastakaan emme ole vielä tehneet lopullista päätöstä. kuten aikaisemmin 
kerroin. Kokonaisuutena järkevintä olisi se, että kaikilla käyttäjillä on sama 
hinta ja kun huomioidaan meidän tulotavoitteet, niin varmasti näistä nykyisin 
teidänkin saatavista maksuista joku joutuu ne maksamaan eli käytännössä kaikki 
maksavat teidän alennetut maksut pieninä korotuksina, jotta meidän talousarvio 
pitää. Liikuntapalvelujen tulotavoite on vuosittain noin 3,2-3,4, Me, joten 
kysymys on isoista asioista. 
Pekka P. 
 
-----Alkuperäinen viesti----- 
Lähettäjä: Ilkka Virjo [mailto:ilkka.virjo@hontsy.fi]  
Lähetetty: 10. toukokuuta 2016 14:58 
Vastaanottaja: Paavola Pekka P <Pekka.P.Paavola@tampere.fi> 
Aihe: Re: Liikuntapaikkamaksut / lautakunnan päätös? 
 
Hei, 
 
tämä on meille todella iso ja hieno juttu, kiitoksia siitä. Nyt kun tästä on 
paljon keskusteltu niin ihmisiä tietenkin kovasti kiinnostaa että miten tässä 
käy / kävi. Voiko tästä kertoa julkisesti? Tai jos ei voi suoraan kertoa että 
täsmälleen näin tulee tapahtumaan, niin voiko kertoa vähän ylimalkaisemmin että 
vuodenvaihteesta on helpotusta tulossa... 
 
Terv. Ilkka 
 
10.5.2016, 14:54, Paavola Pekka P kirjoitti: 
Ilkka, 
voit lähteä siitä liikkeelle, että teillä on seurahinta 1.1.2017 alkaen. 
Pekka P. 
 
-----Alkuperäinen viesti----- 
Lähettäjä: Ilkka Virjo [mailto:ilkka.virjo@hontsy.fi] 
Lähetetty: 10. toukokuuta 2016 13:51 
Vastaanottaja: Paavola Pekka P <Pekka.P.Paavola@tampere.fi> 
Kopio: Savisaari Lauri <Lauri.Savisaari@tampere.fi> 
Aihe: Re: Liikuntapaikkamaksut / lautakunnan päätös? 
 
Tervehdys ja kiitos viestistä, 
 
miten varmana tätä päätöstä voi pitää? Eli voiko käytännössä lähteä siitä että 
1.1.2017 ollaan samassa hintaluokassa kuin ry-muotoiset urheiluseurat? Vai voiko 
tämä vielä tässä tämän vuoden aikana jollakin tavalla muuttua? 
 
Yst. terv. Ilkka Virjo 
 
9.5.2016, 15:18, Paavola Pekka P kirjoitti: 
Ilkka, 
Tiedoksi Lauri alla oleva viestittely... 
 
Kuten aikaisemmin mainitsin, niin hintojen päättämistä ei tehdä kaupunkitasolla 
kuin kerran vuodessa ja sen lähtökohtana on aina ikävän talouden asettamat 
velvoitteet kaupungin eri yksiköille. Kaupunki toimii vuosibudjetilla, joten 
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tarkistuksia tehdään siis kerran vuodessa.  Myös liikuntapalvelujen kohdalla on 
kysymys siitä. Ääritapauksissa, jos kaupungin konserninjohto päättää kiristää 
kesken vuoden taloutta ja velvoittaa lisäsäästöihin, niin silloin myös kesken 
vuoden tehdään hintamuutospäätöksiä. Tällä hetkellä ei ole sellaisia tiedossa, 
joten seuraava tarkistus valitettavasti tehdään vuodelle 2017. Huomioitava on 
myös se, että kaupunki ei tee voittoa taksoillaan, vaan ainoastaan tasapainottaa 
niitä velvoitteita, joita meille taloudessa asetetaan. 
 
Kuten mainitsin, niin emme tule tekemään kolmatta maksukategoriaa, vaan joko 
mennään vain yhdellä tai sitten tarkistetaan tuplakategoriaan ne firmat, jotka 
liikuttavat vain omaa henkilökuntaa eikä tarjoa palvelua kaikille. Teillehän 
tämä tarkoittasi hintojen puolittumista vuoden 2017 alusta. 
 
Pekka P. 
 
 
-----Alkuperäinen viesti----- 
Lähettäjä: Ilkka Virjo [mailto:ilkka.virjo@hontsy.fi] 
Lähetetty: 9. toukokuuta 2016 13:06 
Vastaanottaja: Paavola Pekka P <Pekka.P.Paavola@tampere.fi> 
Aihe: Re: Liikuntapaikkamaksut / lautakunnan päätös? 
 
Hei ja kiitoksia viestistä! 
 
Toivehan se tosiaan vain on. Toisaalta aika vahva tahdonilmaus kuitenkin kun 
lautakunta on sen yksimielisesti esittänyt. En tiedä minkä verran olet asiaa 
seurannut, mutta taustallahan oli noin 400 tamperelaisen allekirjoittama aloite. 
Vähintään saman verran on harrastajia joita asia koskee. 
 
Meidän kannaltamme aikataulu kuulostaa tuskallisen hitaalta. Toiminta tosiaan on 
aivan kiikun kaakun ja mietin sitä joka päivä, että jaksaako tässä enää 
kituuttaa eteenpäin. Tämä ei tietenkään missään nimessä ole kaupungin vika eikä 
kaupungin vastuulla. Kuitenkin jos näihin maksuihin olisi jotakin helpotusta 
saatavissa niin siinä on asia joka saattaisi ratkaista että harrastustoimintaa 
voidaan edelleen tuottaa. Kuulostaa lähes mahdottomalta kuitenkin odottaa ensin 
jonnekin pitkälle syksyyn tietoa siitä, että mitä tapahtuu ja sen jälkeenkin 
vielä vuodenvaihteeseen asti että jotakin todella tapahtuu. 
 
Sinänsähän tämä ratkaisu, jota ennakoit kuulostaa hyvältä. Jos oikein ymmärsin 
niin meidän osaltamme tuo tarkoittaisi hintojen selvää laskua (jos siirrytään 
samaan hintaluokkaan muiden kanssa, vaikka siinä luokassa hintoja 
korotettaisiinkin). Jos asiat ovat tällä tavalla meidän kannaltamme oikeaan 
suuntaan menossa, niin toivoisin kovasti että voisi löytää jonkin ratkaisun 
jolla tämä näkyisi meidän taloudessamme jo tänä vuonna (esim. syyskauden 
alusta). 
 
Yst. terv. Ilkka Virjo 
 
9.5.2016, 10:55, Paavola Pekka P kirjoitti: 
Ilkka, 
Lautakunnan päätös on toivomusponsi eli käytännössä se on toive, eikä 
välttämättä tarkoita konkreettisia muutoksia. Lautakunta ei valitettavasti päätä 
itse hinnoista. Hinnoista päättäminen on delegoitu liikuntajohtajalle, joka 
noudattaa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtokunnan linjauksia hinnoittelun 
suhteen. Tulemme joka tapauksessa tarkastamaan meidän palvelujen hintoja ja 
siinä yhteydessä myös katsotaan eri hinnoittelukategoriat. Todennäköisesti emme 
tule tekemään uutta kolmatta kategoriaa, vaan lähdemme siitä, että kaikille 
liikuntatilojen käyttäjille on samat hinnat eli yksihintajärjestelmä. Erikseen 
harkitsemme nykyisten ns. firmahintojen pysymisestä eli niille, jotka 
pyörittävät oman henkilökunnan liikkumista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 
että kaikkien hinnat nousevat jonkin verran, niin että saamme 
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liikuntapalveluille asetetut talousvelvoitteet hoidettua. Päätöksiä tullaan 
tekemään syksyn aikana, kun rakennamme ensi vuoden talousarviota. 
Todennäköisesti siis uudet hinnat tulevat 2017 alusta voimaan. 
 
Liikuntaterveisin 
 
Pekka P. Paavola 
 
Pekka P. Paavola 
liikuntajohtaja/director 
Liikuntapalvelut/Sport services 
Tampereen kaupunki/City of Tampere 
Tel. + 358 50 554 5831 
email: pekka.p.paavola@tampere.fi 
www.tampere.fi/liikunta 
 
 
 
-----Alkuperäinen viesti----- 
Lähettäjä: Ilkka Virjo [mailto:ilkka.virjo@hontsy.fi] 
Lähetetty: 9. toukokuuta 2016 9:43 
Vastaanottaja: Paavola Pekka P <Pekka.P.Paavola@tampere.fi> 
Aihe: Liikuntapaikkamaksut / lautakunnan päätös? 
 
Tervehdys! 
 
Ennen vappua Sivistys- ja elämänlaatupalveluiden lautakunta päätti, että 
liikuntapalveluiden vuokriin tulisi tehdä kolmas hintaluokka joka koskisi 
kaikille avointa liikuntaa tarjoavia yrityksiä. Lähinnä omaa yritystäni Höntsyä 
siis. Tämä päätös käsittääkseni on Sinulle tullut tiedoksi. 
 
Kyselisin, että miten asia nyt etenee. Eli kun lautakunta on  
tämmöisen päätöksen tehnyt, niin kenen asiana on sitä toteuttaa?  
Onko se 
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johtokunta vai kuka? 
 
Itselleni ja meidän toiminnallemme olisi todella tärkeää tietää, missä 
aikataulussa asia olisi toteutumassa ja mitä se sitten käytännössä pitäisi 
sisällään. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Ilkka Virjo 
yrittäjä, Oy Höntsy Ab 
ilkka.virjo@hontsy.fi 
040 5803727 
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