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SOPIMUS *LUONNOS*
MIKKELIN KAUPUNGIN JA MIKKELIN RAVIRATA OY:N VÄLINEN KUMPPANUUSSOPIMUS
1. Sopijaosapuolet
Mikkelin kaupunki, jäljempänä ”Mikkeli” ja Mikkelin Ravirata Oy, jäljempänä ”Ravirata”.
2. Sopimusaika
Sopimusaikana 2017–2018 Mikkeli on Raviradan pääyhteistyökumppani.
3. Sovitut asiat
Näkyvyys markkinointimateriaaleissa
Mikkelin kaupunki näkyy kaikissa St Michel- ravien markkinointimateriaaleissa. Kaikissa
markkinointiviestintämateriaaleissa käytetään Mikkeli-logoa. Mikkelin logo on toisinnettava
aina parhaalla mahdollisella tavalla ja sen paras mahdollinen näkyvyys käytössä on
varmistettava. Ravirata hyväksyttää Mikkelin logon käytön aina Mikkelin viestinnässä.
Mikkelin vaakunaa ei käytetä markkinointimateriaaleissa.
Ravirata toimittaa kaikkien mainospaikkojen aineisto-ohjeet Mikkelin viestintään toukokuun
puoliväliin mennessä.
Mainospaikat
Mikkeli saa tapahtuman käsiohjelmaan yhden (1) 125 mm x 80mm -kokoisen 4-väriilmoituksen.
St Michel -ravien aikana Mikkeli saa näkyvyyttä ravien screenillä ja TotoTV:ssä molempina
tapahtumapäivinä 4 x n. 20 sekunnin ajan.
Mikkeli saa mainoksen keskialueelle ja ulkomainoksen radan reunalle kokoa 20,8 x 2,4
metriä.
Mikkeli saa pystyttää tapahtuma-alueelle oman esittelypisteen ja sen yhteyteen kaupungin
banderollit.
Mikkelillä on oma nimikkolähtö sunnuntaina, missä käytetään Mikkelin antamien ohjeiden
mukaan tehtyä loimea.
Mikkelillä on oma nimikkohevonen St Michel -lähdössä. Tähän Mikkeli toimittaa
äänimainoksen ja Ravirata tekee Mikkelin ohjeiden mukaisen loimen.
VIP-liput
Mikkeli saa vapaasti käyttöönsä 60 kappaletta vip-lippuja omien kutsuvieraidensa käyttöön.

Valokuvat
Ravirata toimittaa Mikkelille digitaalisia valokuvia tapahtumasta kaupungin kuvapankkia
varten täysin käyttöoikeuksin elokuun aikana (vähintään 20 kpl painokelpoisia digitaalisia
valokuvia tapahtumasta).
4. Kumppanuussopimuksen arvo
Mikkeli maksaa tässä sopimuksessa saamistaan palveluista ja näkyvyydestä seuraavasti:
Sopimuksen taloudellinen arvo on 20.000 euroa (+alv 24 %)/vuosi ja jota tarkistetaan
vuosittain Mikkelin talousarvion laatimisen yhteydessä.
5. Muuta
Tapahtuman jälkeen sopimusosapuolet pitävät kolmen kuukauden kuluessa
yhteenvetopalaverin. Palaverin kutsuu koolle Ravirata. Tässä tapaamisessa tulee kirjata
molemminpuolinen palaute yhteistyöstä. Lisäksi Ravirata on velvollinen raportoimaan
Mikkelin kaupungille kaikesta siitä näkyvyydestä, mitä tapahtuma sai osakseen eri
tiedotusvälineissä sekä siitä, miten Mikkeli yhteistyökumppanina siinä yhteydessä näkyi.
Näkyvyydestä raportoidaan Mikkelin markkinointisuunnittelijalle.
6. Sopimuksen tarkistaminen kesken sopimuskauden
Sopimus on voimassa vuosina 2017–2018. Kaikki muutokset tähän sopimukseen on tehtävä
kirjallisesti. Vuoden 2018 osalta mahdolliset muutokset tulee tehdä vuoden 2017 joulukuun
loppuun mennessä ja ne tulevat voimaan, kun muutos on osapuolten toimesta
allekirjoitettu.
Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman osapuolten kirjallista
ennalta antamaa suostumusta.
7. Sopimusta koskevat erimielisyydet
Kumppanuussopimukseen ja sen toimeenpanoon liittyvät erimielisyydet käsitellään
neuvotellen ja yhteisesti sovittavien muutosesitysten kautta. Mikäli sopijapuolet eivät pääse
sovinnolliseen ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet Etelä-Savon käräjäoikeudessa.
8. Kumppanuussopimuksen irtisanominen kesken sopimuskauden
Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimuksen mukainen yhteistyö kolmen (3) kuukauden
irtisanomisajalla kalenterivuoden loppuun 31.12. päättyväksi. Irtisanominen on tehtävä
kirjallisesti.

Tätä sopimusta on laadittu (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin
sopijaosapuolelle.
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