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Selostus asiasta

Scupa Do on Tampereella vuonna 1999 perustettu aktiivinen sukellusseura, joka järjestää ympäri vuoden sukellustapahtumia Tampereen lähialueilta aina ulkomaan kohteille
asti. Jäseniä seuralla on noin 150, jonka johdosta Scuba Do
on yksi Tampereen alueen suurimmista sukellusseuroista.
Vuodesta 2017 alkaen Scuba Do on myös ollut Scuba
School Internationalin (SSI) itsenäinen Scuba School, joka
antaa seuralle mahdollisuuden tarjota jäsenilleen SSI:n sukelluskoulutuksia ja -luokituksia. Seurassa on useita luokiteltuja kouluttajia. SSI on yksi maailman tunnetuimmista sukeltajien koulutusorganisaatiosta.
Scuba Do on tammikuussa 2018 hakenut Haverin Kaivossukeltajat ry:n jäsenyyttä ja seura on hyväksytty yhdistyksen
jäseneksi 4.4.2018 kommunikoidun päätöksen mukaisesti.
Scuba Do haluaa olla mukana kehittämässä Haveria sukelluspaikkana alueen sukeltajille sekä tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia sukeltaa Haverissa, kuten muutkin alueen seurat tarjoavat.
Scuba Do ei vielä tässä vaiheessa esitä tapahtumanjärjestäjiä, vaan kartoitus tapahtumanjärjestäjien suhteen on vielä
kesken ja se tullaan valmistuttuaan esittämään Haverin kaivossukeltajat ry:n hallitukselle.

Liite

- Haverin sukellustoiminnan ohjeet ja säännöt

Perustelut

Kauphall 30.5.2016 § 185

Päätös

Päätän myöntää Scupa Do ry:lle luvan käyttää Haverin
kaivosta sukellustoiminnassa. Käytön ehtona on, että hakija
noudattaa toiminnassaan Ylöjärven kaupungin alueen
käyttöä ja sukellustoimintaa koskevia ohjeita ja sääntöjä
kaupunginhallituksen §185 30.5.2016 päätöksen
mukaisesti. Tapahtumajärjestäjiä koskevista asioista
päätetään myöhemmin erikseen. Tässä vaiheessa lupa
koskee vain virallisesti hyväksyttyjen tapahtumajärjestäjien
alaisesti sukeltaen kohteessa. Lupa on voimassa
toistaiseksi.
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Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ylöjärven kaupunginhallitukselle postitse:
PL 22, 33471 Ylöjärvi tai sähköisesti: kirjaamo@ylojarvi.fi.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä ja 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä.
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 oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja
se on tekijän allekirjoitettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai sähköisesti. Valituksen on
oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä
riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Julkisesti nähtävänä

25.4.2018 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi).

Lähetetty sähköpostitse 25.4.2018
Lähetetty sisäisessä postissa 25.4.2018
______________________________
Riina Uusitalo, hallintosihteeri

