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Otsikko

Sopimus Tammen ja Vasoniemen venepaikkojen hoidosta

Asian esittely
ja perustelut

Tammen tilalla ja Vasoniemessa olevat venepaikat on hoidettu
vuonna 2018 TUL:n Satakunnan piiri ry:n toimesta sopimukseen
perustuen. Jatketaan sopimusta vuodeksi 2019.

Päätös

Tehdään sopimus TUL:n Satakunnan piiri ry:n kanssa Tammen ja
Vasoniemen venepaikkojen hoidosta vuodeksi 2019.

Allekirjoitus
Kaisa Harjunpää
SIVI yhteiset palvelut pääll.
Tiedoksi

TUL:n Satakunnan piiri ry, Pori

Pöytäkirja nähtävänä

9.1.2019

Liitteet

Oikaisuvaatimusohje
Sopimus

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

Sopimus
Sivistystoimiala
Liikunta- ja nuorisoyksikkö
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Päätös: KH 45-2018 31.12.2018
LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITO YHTEISTYÖSSÄ YHDISTYSTEN KANSSA 2018-2019
Hoidettava liikuntatila:
Hoidon laajuus:
Aika:
Hoitokorvaus:
Yhdistyksen nimi:
Y-tunnus:
Pankkiyhteys:

Porin kaupungin Tammen leirikeskus ja venepaikat
Vasoniemen asuntovaunualueen ja venepaikkojen hoitoa ja
kunnossapitoa.
1.1.2019 -31.12.2019
546 € (alv 0 %) kuukaudessa.
TUL:n Satakunnan piiri ry, Pori (myöhemmin TUL)
0841433-9
FI92 5542 5420 0020 19

Yhteyshenkilö:

Juha-Pekka Räsänen

TUL huolehtii Tammen leirikeskuksen, Vasoniemen ja venepaikkojen hoidon seuraavista tehtävistä:
- Vasoniemen ja Tammen venepaikkojen siivous 1 krt/viikko
- Tammen ja Vasoniemen polttopuuhuolto
- Tammen leirikeskuksen ja Vasoniemen vaunualueen rakennusten kiinteistönhoito tämän sopimuksen liitteenä olevan työohjeen mukaisesti
- Muut erikseen sovittavat tehtävät
Porin liikunta- ja nuorisoyksikön on mahdollista olla maksamatta kuukausikorvausta, jos osapuoli
laiminlyö tehtäviä sopimusaikana.
Mikäli kaupunki joutuu kesken sopimuskauden karsimaan liikuntapaikkaverkostoaan ja sen
seurauksena päättää lopettaa ko. liikuntapaikan ylläpidon raukeaa tämä hoitosopimus sen päätöksen
mukaisesti.
Yhdistyksellä on oltava voimassaoleva ennakkoperintärekisteriote.
Lisätiedot: Seppo Myllykoski, puh. 044 701 1436
Porissa 2.1.2019
Porin kaupungin sivistystoimiala
Liikunta- ja nuorisoyksikkö

TUL:n Satakunnan Piiri ry

Petteri Lahti
liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö

Jarno Blomster
toiminnanjohtaja

Porin kaupunki
Sivistystoimiala
Liikunta- ja nuorisoyksikkö
Y-tunnus 0137323-9

Otavankatu 3 A, 28100 Pori
PL 121, 28101 Pori
Puhelin (02) 621 1100

www.pori.fi
etunimi.sukunimi@pori.fi

