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paallikko

Otsikko

Pesakarhut ry:n esitys pesapallostadionin katsomon kattamise~ta,
omistuksesta ja otteluvuokrista

Asian esittely
ja perustelut

Pesakarhut ry on esittanvt, etta Porin kaupunki luopuisi
otteluvuokrien perinnasta pesapallostadionista seuralta seuraavan 10
vuoden ajalta ja seura puolestaan luovuttaisi omalla kustannuksellaan
rakentamansa katoksen kaupungin hallintaan ja omistukseen.
Porin kaupunginhallitus on 25.9.2017 605 § elinkeinoelarnaa tukeviin
investointeihin varatun maararahan kavttarnisesta paattaessaan
antanut teknisen toimialan tilayksikblle enintaan 100000 € Porin
pesapallostadionin lisakattarniseen. Paatoksen eslttelvteksttssa on
lisaks! mainittu, etta Porin kaupunki kattaa kustannuksellaan sanotun
katsomonosan ja Porin Pesakarhut ry huolehtii omalta osaltaan siita,
etta paakatsornon jatkeena oikealla puolella oleva katsomonosa niin
ikaan katetaan. Porin kaupunki on tekniselta toimialalta saamani
selvityksen mukaan omalta osaltaan toimeenpannut katsomon
kattam isen.

Paatos

Paatan, etta Pesakarhut ry esitykseen luopua pesapallostadionln
ottelutapahtumien kavttovuokrista sita vastaan, etta Pesakarhut ry:n
kustannuksellaan rakentama katos siirtyisi Porin kaupungin
omistukseen, ei voida suostua. Porin kaupunginhallitus on
paatoksellaan 25.9.2017 selkeasti linjannut vastuut
pesapallostadionin katsomoiden kattamiseen eika tasta paatoksesta,
kuten liikuntapaikkojen hinnoittelua koskevasta paatoksesta, ole
perusteita poiketa.

Allekirjoitus

Tiedoksi

Pesakarhut ry / Vesa Saine
Esa Kohtarnakl
Antti Vuolanne

Poytakirja nahtavana

14.11.2018

Liitteet

Oikaisuvaatimusohje

Oi kai 5 uvaatimu sohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen

tekemiseen

Paatokseen tvvtvmaton voi tehda oikaisuvaatimuksen
sivistyslautakunnalle.
Oikaisu1vaatimuksen saa tehda se, johon paatos on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun paatos valtttornasti vaikuttaa, seka Porin kaupungin jasen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen
katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta navteta, seitsernan paivan kuluttua povtakirjanotteen lahettamisesta kirjeella tai saantitodistuksen osoittamana aikana. Kaupungin jasenen
katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, kun povtakirja on asetettu yleisesti nahtavaksi,

Oikaisuvaatimuksen

sisalto

Oikaisuvaatimus
on
tehtava
kirjallisesti.
Oikaisuvaatimuskirjelrnassa,
joka
sivistyslautakunnalle, on ilmoitettava paatos, johon oikaisuvaatimus kohdistuu,
paatosta vaaditaan oikaistavaksi.
Oikaisuvaatimuskirjelma

osoi~etaan
seka Imiten

on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen kasittelemlseksl kirjelrnassa on ilmoitettava vaatimuksen tekijan nimi ja
postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekljalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen
Oikaisuvaatimus
osoitteeseen:

perille toimittaminen

on toimitettava
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