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Oy Höntsy Ab:ltä perittävä liikuntatilojen käyttövuoromaksu
TRE:9048/02.04.03/2016
Lisätietoja päätöksestä
liikuntajohtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831,
etunimi.p.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Oy Höntsy Ab:ltä peritään liikuntapalvelujen hallinnassa olevien
liikuntatilojen käyttövuoromaksut seurahinnaston mukaisesti
1.1.2017 alkaen.
Oy Höntsy Ab velvoitetaan toimittamaan Tampereen kaupungin
liikuntapalveluille vuosittain tuloslaskelma ja tase liitetietoineen.
Perustelut
Oy Höntsy Ab on yhteiskunnallinen, yleishyödylliseksi katsottava
toimija, joka järjestää laajoja kansalaispiirejä koskevaa toimintaa
ja tuo liikunnan pariin paljon ihmisiä, joiden harrastukselle
ei muuten olisi selkeää paikkaa. Toiminnallaan yritys pyrkii
ehkäisemään syrjäytymistä. Toiminnan ideologia on, että kaikkia
harrastajia kohdellaan ja arvostetaan tasapuolisesti taidoista
riippumatta, että höntsyissä on hauskaa ilman kilpaurheilun
paineita ja että toiminta ei perustu kiinteisiin ryhmiin tai
joukkueisiin, vaan on kaikille avointa ilman sitoumuksia.
Oy Höntsy Ab:n toimintaa voidaan verrata ry-pohjaiseen
toimintaan.
Tiedoksi
ilkka.virjo@hontsy.fi, Lauri Savisaari, Anna-Kaisa Heinämäki,
liikuntapalvelujen johtoryhmä, liikuntapalvelut talous,
liikuntapalvelut asiakaspalvelu, Piritta Haapahuhta, Toimi Jaatinen
Allekirjoitus

Pekka P. Paavola, liikuntajohtaja

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle
9.1.2017
Kirjaamo, Puutarhakatu 6, Tampere
Päätös on lähetetty sähköpostilla 19.12.2016.
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Oikaisuvaatimus
§ 58
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta,
osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487,
33101 Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen
asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla:
kirjaamo@tampere.fi.
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää
tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt
virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii
perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.

