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MIKKELIN KAUPUNKI Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

pvm

MIKKELIN KAUPUNGIN JA EVENT PRODUCTION FINLAND OY:N
KUMPPANUUSSOPIMUS 2018 - 2020
1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET
1. Osapuolet
Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, yhdyshenkilö liikunta- ja nuorisojohtaja Antti
Mattila Jäätori-tapahtuman osalta ja elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen Kesäkatutapahtuman osalta
Event Production Finland Oy, toimitusjohtaja Mikko Romo
Mikkelin kaupunki ja Event Production Finland Oy sopivat tällä kahdenkeskisellä kumppanuussopimuksella
Event Production Finland Oy:n tuottamien Kesäkatu- ja Jäätori-tapahtumien järjestämiseen liittyvästä
yhteistyöstä 1.1.2018 alkaen 31.12.2020 saakka.
2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS
Tämän kumppanuussopimuksen tarkoituksena ja tavoitteena on edistää Mikkelin kaupunkikeskuksen
elävyyttä ja kaupunkilaisille suunnattujen tapahtumien tuottamista kaupungin strategian toteutumista
(lisätään ja edesautetaan asukkaiden aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta, edistetään alueen
yrittäjyyttä, työllisyyttä, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä).

3 SOPIMUSOSAPUOLTEN TEHTÄVÄT
Tällä sopimuksella
Mikkelin kaupunki
- osallistuu Event Production Finland Oy:n tuottamiin Kesäkatu- ja Jäätori-tapahtumiin summalla, jonka
suuruusluokka sovitaan valtuustokausittain ja joka vahvistetaan vuosittain talousarvion laatimisen
yhteydessä. Vuonna 2018 summa on Kesäkadun osalta 4 500 euroa ja Jäätorin osalta 1 800 euroa.
- summa maksetaan yhdessä erässä tapahtuman toteuttamisen jälkeen
Event Production Finland Oy
- tuottaa Kesäkatu-tapahtuman ja Jäätori-tapahtuman niin, että niiden sisältö on monipuolista ja
asukkaiden vapaa-aikaa ja kokemusmaailmaa rikastuttavaa
- toimittaa erikseen sovittavalla tavalla sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle toiminnan
laajuutta ja vaikuttavuutta osittavia tunnuslukuja
- toimittaa sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle vuosittain sopimuksen tarkistamista ja
kumppanuuden toteutumisen seurantaa varten tapahtumien talousarvion, edellisen vuoden
toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon

4 YHTEISTYÖ MUIDEN YHTEISÖJEN KANSSA

Tämä kumppanuussopimus ei estä osapuolia tekemästä yhteistyötä muiden toimijoiden/organisaatioiden
kanssa.

5 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Kaikki muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. Muutokset tulee tehdä kutakin toimintavuotta
edeltävän marraskuun loppuun mennessä ja ne tulevat voimaan, kun muutos on osapuolten toimesta
allekirjoitettu.
Tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön aikana laadittavat muistiot, pöytäkirjat tai muu projekteihin
liittyvä materiaali tulee osaksi tätä sopimusta vain, mikäli siitä on erikseen kirjallisesti sovittu.

6 SALASSAPITO
Molemmat osapuolet sitoutuvat pitämään salassa tämän yhteistyön yhteydessä saamiansa liike- ja
ammattisalaisuudet. Itse sopimus on julkinen.

7 YHTEISTYÖN NÄKYMINEN
Mikkelin kaupunki voi esittää eri yhteyksissä Event Production Finland Oy:n kanssa sovitun yhteistyön
yhtenä esimerkkinä kaupungin strategian konkreettisesta toteuttamisesta. Event Production Finland Oy
esittää Mikkelin kaupungin tapahtuman yhteistyökumppanina kaikessa tapahtumaan liittyvässä
mainonnassa ja markkinointimateriaalissa.

8 SOPIMUKSEN SIIRTO
Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman kaikkien osapuolten kirjallista ennalta
antamaa suostumusta.

9 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JAVOIMASSAOLO
Sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
Sopimus on voimassa vuosien 2018 - 2020 ajan ja sitä tarkistetaan tarvittaessa talousarvion valmistelun
yhteydessä.

10 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN KESKEN VALTUUSTOKAUDEN
Kumppanuussopimukseen ja sen toimeenpanoon liittyvät erimielisyydet käsitellään neuvotellen ja
yhteisesti sovittavien muutosesitysten kautta.
Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimuksen mukainen yhteistyö kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla
kalenterivuoden loppuun 31.12. päättyväksi. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

11 PAIKKA, AIKA JA ALLEKIRJOITUKSET
Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi (1) kullekin sopijapuolelle.

Event Production Finland Oy:n
_________________ ___/___ 2018

Mikko Romo, toimitusjohtaja

Mikkeli kaupunki
________________ ____/_____ 2018

Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

