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KUMPPANUUSSOPIMUS 2016-2020
Sopimuksen osapuolet:
Mikkelin kaupunki (Y-tunnus 0165116-3), jäljempänä kaupunki.
Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Mikkelipuistoyhdistys ry (Y-tunnus 2041633-7), jäljempänä yhdistys.
Pursialankatu 6 (Kenkävero), 50100 Mikkeli
Sopimuksen tarkoitus:
Kumppanuussopimuksen tavoitteena on varmistaa Mikkelipuiston toiminnan jatkuvuus ja toiminnan
kehittyminen edelleen sekä mahdollistaa erilaisten Mikkelin kuntalaisille ja seudun vapaa-ajan
asukkaille tuotettujen, pääosin kävijälle maksuttomien, palvelujen tuottaminen ja yritysverkoston
kehittyminen. Kumppanuussopimuksen ja yhteistyön tavoitteena on tukea kaupungin strategian
toteutumista.
Tämä kumppanuussopimus sisältää 5 kohtaa:
1.
2.
3.
4.
5.

Kumppanuuden lähtökohdat
Mikkelipuistoyhdistys ry:n tuottamat palvelut Mikkelin kaupungille vuosina 2017 - 2020
Mikkelipuiston ja sen toiminnan vaikutukset Mikkelin strategisiin tavoitteisiin
Sopimuksen taloudellinen arvo
Sopimuksen tarkistaminen

Mikkelipuistoyhdistys ry ja Mikkelin kaupunki toteuttavat yhteistyötä vuosina 2017 - 2020 seuraavilla
tavoilla:
1.

Kumppanuuden lähtökohdat

1.1.

Mikkelipuiston tarkoitus
Mikkelipuisto on yksi Mikkelin matkailullisista kärkikohteista. Mikkelipuisto toimii houkuttelevana
virkistyskohteena myös alueen omille asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille. Mikkelipuisto on avattu
kävijöille kesällä 2007, ja on sen jälkeen lunastanut paikkansa merkittävänä
puutarhamatkailukohteena. Vuosittain Mikkelipuistossa vierailee noin 75 000 (2016) kävijää. Kävijät
koostuvat puutarha-alan harrastajista ja ammattilaista, matkailijoista sekä mikkeliläisistä ja
seutukunnan asukkaista. Yhä kasvava osa vierailijoista hakee puistosta ideoita omaan pihaan.
Kävijöissä on myös henkilöitä, jotka haluavat viettää puistossa aikaa nauttien sen ainutlaatuisesta
miljööstä. Vuonna 2017 kävijämäärään tulee vaikuttamaan Mikkelissä järjestettävät Asuntomessut,
lisäksi Mikkelipuiston on Asuntomessujen virallinen oheiskohde.
Mikkelipuistossa keskeisessä roolissa ovat jäsenyritykset, jotka esittelevät suunnittelemillaan ja
rakentamillaan mallipuutarhoilla osaamistaan, palveluitaan ja tuotteitaan. Jäsenyritykset osallistuvat
myös Mikkelipuiston toimintakustannuksiin merkittävällä osalla maksamalla mm. mallipuutarhojen
hoidon ja ylläpidon sekä osallistumalla tapahtumien ja toiminnan tuottamiseen.

Mikkelipuistoa on aktiivisesti kehitetty ideoita tarjoavan mallipuutarha-alueen ohella elämyksiä
tarjoavaksi monipuoliseksi puistoalueeksi, jossa on tarjolla virkistystä ja virikkeitä eri ikä- ja
kohderyhmille. Mikkelipuistosta onkin kehittynyt merkittävä seutukunnan asukkaiden ja vapaaajanasukkaiden vapaa-ajanviettopaikka, jonne kävijöillä on aina vapaa pääsy. Kaupungin imagollekin
merkittävää puistoaluetta on kehitetty toiminnallisesti niin, että siellä on kesäaikaan tarjolla
mahdollisimman monimuotoisia tapahtumia ja mahdollisuuksia erilaiseen toimintaan. Lisäksi on
kehitetty myyntitoimintaa. Vuodesta 2009 alkaen Mikkelipuistossa on toiminut kesäkahvila ja
vuodesta 2010 alkaen puutarhamyymälä, jossa myydään mm. puiston jäsenyritysten tuotteita.
Vuonna 2016 on aloitettu uuden palvelurakennuksen rakentaminen, tilat mahdollistavat
jäsenyritysten järjestää kokous- näyttely- ja esittelytilaisuuksia. Tilat antavat kävijöille
mahdollisuuden viihtyä Mikkelipuistossa pidempään.
Mikkelin kaupunki omistaa Mikkelipuiston maa-alueen ja on vastannut puiston infrastruktuurin
rakentamisesta ja mallipuutarha-alueen laajentumisen edellyttämistä maanrakennustöistä.
Mikkelipuistoyhdistys on vuokrannut mallipuutarha-alueen kaupungilta ja vastaa rakentamiskuluista
investointivuokrana.
1.2.

Kumppanuussopimuksen tavoite
Kumppanuussopimuksen tavoitteena on tukea Mikkelipuiston kehittymistä ja varmistaa sille riittävät
toimintaedellytykset monipuolisena kaupungin imagoa vahvistavana matkailukohteena ja
kuntalaisten virkistyskeitaana. Puistossa järjestetään monipuolisia tapahtumia niin matkailijoille,
puutarha-alan harrastajille ja ammattilaisille kuin seudun ja alueen omille asukkaillekin.
Mikkelipuistossa mukana oleville yrityksille puisto tarjoaa mahdollisuuden esitellä omia tuotteita ja
kehittää niitä. Töitä Mikkelipuiston kehittämiseksi jatketaan määrätietoisesti yhteistyössä eri
kumppanien ja laajan yritysverkoston kanssa. Yhteistyö mm. eri oppilaitosten kanssa on tiivistä.

2.

Mikkelipuiston tuottamat palvelut Mikkelin kaupungille vuosina 2017-2020
Mikkelipuiston tuottamista palveluista Mikkelin kaupungille vuosina 2017 - 2020 sovitaan aina
erikseen vuosittain kaupungin talousarvion laatimisen yhteydessä.
Mikkelipuistoyhdistys ry sitoutuu vuonna 2017 toimittamaan seuraavat palvelut Mikkelin
kaupungille:
· Mikkelipuiston mallipuutarha-alueesta ja sen toiminnasta huolehtiminen
· Mallipuutarha-aluetta laajemman, mm. erilaiseen virkistystoimintaan suunnatun alueen
hoitaminen ja toimintapuitteiden hoitaminen (esim. pikniknurmi, grillipaikat ym.)
· Mikkelipuiston kesätapahtumien ja muun toiminnan toteutus
· Mikkelipuiston kohdemarkkinointi
· Mikkelipuiston mallipuutarha-alueen yritysmarkkinointi
· Osallistuminen koko Kenkäveronniemi-Kaihunharju aluekokonaisuuden ja sen toimintojen
kehittämiseen yhteistyökumppaneiden kanssa
· Mikkelin kaupungilla on mahdollisuus pitää uudessa palvelurakennuksessa viisi tilaisuutta
kauden aikana
· Mikkelipuisto toimii tarvittaessa kaupunkialisille ja vapaa-ajan asukkaille tarjottavien
palveluiden esittelypaikana
· Mikkelipuisto tarjoaa koululaisryhmille puitteet mm. biologian opiskeluun
· Mikkelipuisto on osa Mikkeliin hyvinvoinnin kokonaisuutta ja paikka tarjoaa mahdollisuudet
monipuoliseen liikuntatarjontaan (esimerkiksi 2017 koululiikuntaliiton vesisankarittapahtuma)
· Mikkelipuisto osana Kaihun aluetta tarjoaa talvitapahtumille ja – harrastuksille puitteet

·

Mikkelipuisto kehittää aluetta monipuoliseksi vapaa-ajanviettopaikaksi kaupunkilaisille

Katso tarkemmin liite 1. Mikkelipuistoyhdistys ry:n Vuosittainen liitettävä toimintasuunnitelma
3.

Mikkelipuiston ja sen toiminnan vaikutukset Mikkelin strategisiin tavoitteisiin
Mikkelipuiston tuottamien palvelujen toteuttaminen tukee osaltaan Mikkelin kaupungin kestävän
kasvun ja hyvinvoinnin strategiaa ja on linjassa valittujen strategisten kehittämistoimenpiteiden
kanssa. Mikkelin strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Näkökulmia on kolme:
asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. Mikkelipuisto ja sen toiminta tukee näkökulmien
toteutumista monin eri tavoin:

3.1.

”Asukkaiden osallistuminen hyvinvoinnin tuottamiseen”

Lasten, nuorten ja perheiden osallistuminen ja voimavarojen vahvistaminen
· Mikkelipuistoon aina kävijöillä vapaa pääsy.
· Matalan kynnyksen kohde saapua. Helposti tavoitettavissa. Sopii kaikille.
· Virkistystä ja hyvinvointia luonnosta, puutarhasta ja kasveista.
· Tapaamisia ja kontakteja. Kauden 2017 kävijätavoite 100 000 vierailijaa. Kävijämäärä on
noussut vuosittain.
· Toimintaympäristö moninaiseen toimintaan; ystävien tapaaminen, leikki, grillaus, piknikit,
ulkopelit, liikunta, puutarhoista nauttiminen, valokuvaus, soutu jne.
· Toimintoja kehitetään vuosittain. Kaudelle 2017 suunnitelmissa mm. ”liikuntavälineiden”, kuten
seniorivälineiden hankinta ja harrastuspaikkojen parantaminen. Toiminnallisuuden lisäämisessä
huomioidaan eri kävijäryhmät
· Pääsymaksuttomia tapahtumia eri kohderyhmille. Kaudella 2017 mm. puutarhatapahtumia,
lapsille ja vanhuksille suunnattuja teematapahtumia sekä puistokonsertteja. Uutena
tapahtumana luodaan Mikkelipuiston puistorock/seniorirock. Kaihunalueella luodaan
uudenlaisia tapahtumia alueen toimijoiden kanssa.
· Ohjattuja liikuntatunteja.
· Ohjattuja kursseja ja työpajoja eri aiheista.
· Erilaisia toimintoja yhteistyössä jäsenyritysten kanssa, mm. SupSaimaa ja Savon
Perinnepurjehtijat.
· Toimintaympäristö yritysten sekä kävijöiden omiin tapahtumiin ja juhliin. Mm. tykypäiviä,
kävelykokouksia, päiväkotien kevätjuhlia, koulujen ja oppilaitosten tapahtumia, syntymäpäiviä.
· Tiivistä yhteistyötä koulutussektorin ja eri oppilaitosten kanssa. Työssäoppimis- ja
harjoittelupaikkoja opiskelijoille, kesätyöpaikkoja nuorille ja työelämään tutustuville.
Opetusympäristö kouluille ja päiväkodeille.
Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen
· Monipuolinen ympäristö erilaiseen toimintaan
· Edellytyksiä Mikkelin kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden oman hyvinvoinnin lisäämiseen,
ulkoiluun ja virkistäytymiseen sekä erilaisiin tapahtumiin osallistumiseen.
· Mielen virkistystä ja rentoutumista
· Mahdollisuuksia monipuoliseen liikuntaan ja ulkoiluun. (mm. ohjatut liikuntatunnit,
kävelyreitistö, viitoitettu 2,4 km mittainen ”Kaihun-kierros”, rantaraitti Mikkelipuistosta
Kenkäveroon, alueen talvitoiminta). Reitistöä on tarkoitus kehittää ja monipuolistaa vuosittain.
· Yhteistyö eri yritysten, järjestöjen ja hankkeiden kanssa. (Esim. SupSaimaa, Liikkuva Mikkelihanke, Hyvinvointi Virtaa –hanke, Esli ry, Mikkelin latu, Mikkelin 4H Yhdistys, urheiluseurat)

3.2.

”Elinkeinojen hyvinvointi ja kaupungin elinvoima”

Mikkelin vetovoiman, liiketoiminta-ympäristön ja aluetalouden kehittäminen
· Mikkelipuistossa on mukana 137 yritystä tai muuta yhteisöä (15.12.2016 Mikkelipuiston
syyskokous)
· Tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää vuosittain.
· Mikkelipuisto on kaupungin tärkeimpiä matkailukohteita.
· Positiivinen vaikutus Mikkelin mainekuvan kehittymiseen.
· Kasvava kävijämäärä. Vuodelle 2017 tavoitteena on 100 000 kävijää.
· Mikkelipuiston jäsenyrityksille lisänäkyvyyttä, verkostoitumista sekä lisämyyntiä tuotteisiin ja
palveluihin.
· Jäsenyrityksille kiinto- ja markkinointipiste Mikkeliin. Jäsentahoja sekä Mikkelistä, muualta
Etelä-Savosta sekä alueen ulkopuolelta.
· Yritysten lisääntyvät työtilaisuudet ja asiakaskontaktit lisäävät osaltaan kiinnostusta
pysyvämmän yritystoiminnan harjoittamiseen Mikkelin seudulla. Yhteistyö Miksei Oy:n kanssa.
· Asuntomessut Mikkelissä 2017. Mikkelipuisto on Asuntomessujen virallinen oheiskohde
yhdessä Kenkäveron kanssa.
Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen
· Mikkelipuisto työllistää kesäkuukausina yhteensä n. 10 henkilöä erimittaisiin työsuhteisiin.
Kohde työllistää puutarha- ja ravintola-alan ammattilaisia tarjoten alan töitä seudulla
kouluttautuville ja asuville ammattilaisille.
· Kohde työllistää useampia nuoria ja koululaisia, joille tarjotaan mahdollisuus tutustua
puutarha-ja ravintola-alan työtehtäviin.
· Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on tiivistä. Mikkelipuisto toimii puutarha-ja
ravintola- alan opetuksen oppimisympäristönä, työssäoppimispaikkana, näyttökokeiden
ympäristönä ja kurssitöiden kohteena.
· Mikkelipuisto tekee tiivistä yhteistyötä Esedun koulutuslinjojen sekä Mamkin, Helsingin
Yliopiston Hy:n Ruralia-Instituutin ja muiden oppilaitosten kanssa tarjoten mahdollisuuksia
esimerkiksi päättötöiden ja erilaisten kurssitöiden tekoon sekä opintojen aiheiksi.
Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu
· Mikkelipuisto on yksi Mikkelin merkittävimmistä matkailukohteista, ja Mikkelipuiston
työllistävä vaikutus etenkin kesäkaudella lisää työllisten määrää kaupungin valitsemissa
kärkialayrityksissään.
· Mikkelipuistolla on positiivinen vaikutus kaupungin yleiseen mainekuvaan ja imagoon.
· Mikkelipuisto on seudun vapaa-ajan asukkaiden suosittu käyntikohde ja sen rooli
matkailullisena vetovoimatekijänä kasvaa vuosi vuodelta. Vetovoimaa lisää vuonna 2017
valmistuva uusi palvelurakennus.
· Mikkelipuiston toiminta tukee myös muiden Mikkelin kaupungin kärkialueiden kehittämistä ja
tarjoaa mahdollisuuksia tuotteiden esittelyyn kävijöille luonnollisessa ympäristössä.
Mallipuutarhoilla on jo nyt esillä mm. kierrätysmateriaaleja hyödyntäviä puutarhakalusteita ja
energiatehokkaita pihavalaisimia.
· Neuvotteluja uusien teemaa eri tavoin esittelevien mallipuutarhakokonaisuuksien
rakentamiseksi on käynnissä ja toimintaa kehitetään.
3.3.

”Luonnon ja ympäristön hyvinvointi”

Monipuolisen ja puhtaan luonnon vetovoimaisuuden hyödyntäminen
· Mikkelipuisto on tärkeä virkistysalue ja sitä kehitetään koko ajan osana koko Kaihun alueen
virkistysalueen kehittämistä.

·

·
·
·
·

Asemakaavallisen Mikkelipuiston alueella sijaitseva 2,4 km mittainen viitoitettu ”Kaihun
Kierros” otettiin käyttöön kaudella 2013. Tämän opastetun retkeilyreitin kunnostustöitä tehtiin
keväällä 2013 ennen reitin käyttöönottoa. Reitin markkinointia lisätään tulevina vuosina niin
kaupunkilaisille kuin matkailijoille.
Myös puiston vierailijoiden mahdollisuuksia kalastukseen, soutuveneilyyn ja muuhun
toimintaan on lisätty kausilla 2016-2017
Mikkelipuisto mahdollistaa erilaisten luontopäivien järjestämisen koululaisryhmille.
Mikkelipuiston alueelta löytyy runsaasti puutarha- ja koristekasveja, viljelyalueita sekä erilaisia
luontoympäristöjä.
Ympärivuotista toimintaa kehitetään yhteistyökumppaneiden kanssa tarjoten Mikkelipuistoa
ympäristöksi erilaiseen toimintaan.

Ekologisuuden ja ekotehokkuuden lisääminen
· Ekologisuus on yksi Mikkelipuiston toimintaa ohjaavista arvoista. Myös Mikkelipuiston
jäsenyrityksiksi tavoitellaan yrityksiä joilla on ekologisesti kestävää toimintaa.
· Mallipuutarhoilla on mahdollisuus rakentaa erilaisia teemoja tukevia, myös neuvonnallisia
puutarhakokonaisuuksia.
· Kävijöille suunnattua tiedotusta esimerkiksi jätehuollosta, ekologisuudesta ja erilaisista
energiamahdollisuuksia on tulossa esiin puistoon rakennettavilla teemaosastoilla.
Rakennetun ympäristön laatu
· Mikkelipuisto on Mikkelin kaupunkilaisten tärkeä puistomainen virkistäytymisalue.
· Mikkelipuisto hyvin hoidettuna puistokohteena vaikuttaa asukkaiden tyytyväisyyteen puistojen
hoitoon ja Mikkelin rakennetun ympäristön laatuun.
· Alueita otetaan mallipuutarha-alueen ohella myös laajemmin tarkemman hoidon piiriin,
esimerkiksi Mikkelipuiston mallipuutarha-alueen ja Kenkäveron välinen omenapuukuja ja sen
ympäristöt siirrettiin tiiviimmän hoidon piiriin kaudella 2014.
· Kaudella 2017 ja tulevina vuosina koko Kenkäveronniemen- ja Kauhunharjun aluetta on
tarkoitus kehittää ja toimintaa monipuolistaa.
2.

Sopimuksen taloudellinen arvo
Perussopimuksen taloudellinen arvo on 90.000 euroa (+alv 24 %)/vuosi. Perussopimukseen lisätään
30 000 e (+alv 24 %) vuosille 2017-2019/sovituista lisäpalveluiden tuottamisesta.

3.

Sopimuksen tarkistaminen kesken sopimuskauden
Sopimus on voimassa vuosina 2016-2020. Sopimusta tarkastellaan vuosittain kaupungin talousarvioin
laatimisen yhteydessä.
Kaikki muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. Muutokset tulee tehdä kutakin
toimintakautta edeltävän 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.
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.
Sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
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Liite 2.
TOTEUTUNEET TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI VUONNA 2016
Kumppanuus sopimus Mikkelipuiston ja Mikkelin kaupungin kesken vuodelle 2016 laadittaessa määriteltiin
toiminnan tavoitteet lähivuosille. Vuoden 2016 sopimuksessa määriteltiin lähivuosien tavoitteiksi mm.
lisätä Mikkelipuistossa mukana olevien yritysten määrää, kasvattaa kävijämäärää sekä monipuolistaa
puiston tarjoamia palveluja ja kehittää tapahtumia Lisäksi kumppanuussopimuksen ja yhteistyön tavoite on
tukea Mikkelin kaupungin strategian toteutumista.
Tavoite: Yritysmäärän kasvu
Vuonna 2012 saatiin yritysmäärä nousemaan 102 jäsentahosta 113 yritykseen, vuonna 2013 edelleen
121 jäseneen. Vuoden 2014 lopussa Mikkelipuistossa oli mukana kaikkiaan 127 jäsentahoa, vuoden
2015 lopussa 130 jäsentahoa. Vuoden 2016 jäsenmäärä oli 137 jäsentahoa (15.12.2016
Mikkelipuiston syyskokous)
Tavoite: Kävijämäärän kasvu
Puiston kävijämäärä nousi vuonna 2012 55 000 kävijästä 58 000 vierailijaan ja vuonna 2013 edelleen
62 000 kävijään. Vuoden 2014 kävijämäärä säilyi 62 000 kävijässä. Vuoden 2015 aikana kohteessa
vieraili arvioiden mukaan 70 000 kävijää ja vuonna 2016 75 000 kävijää. Vuodelle 2017
Mikkelipuistoyhdistyksen hallitus on asettanut kävijätavoitteeksi 100 000 vierailijaa
( Asuntomessujen virallinen oheiskohde ja uusi palvelurakennus valmistuu)
Tavoite: Puiston tarjoamien palvelujen monipuolistaminen
Puutarhamyymälän ja kesäkahvilan tuotevalikoimaa on monipuolistettu ja kehitetty. Kesäkahvilaan
on lisätty katettuja asiakaspaikkoja kahvilateltalla. Lasten leikkipaikoista isommille lapsille suunnattu
kokonaisuus rakennettiin valmiiksi vuonna 2012 ja pienemmille lapsille suunnattu kokonaisuus
keväällä 2015. Vuonna 2013 Mikkelipuistoon rakennettiin grillipaikka kahdella kävijöiden käytössä
olevalla grillillä. Grillipaikan yhteyteen perustettiin myös laaja nurmialue, joka toimii mm. piknikalueena ja ulkopelien paikkana. Mikkelipuiston kävijöiden käytössä on lisäksi mm. keväällä 2015
hankittu pingispöytä, lainattavissa erilaisia pihapelejä sekä vuokrattavissa Miksei Oy:n soutuvene.
Kauden 2017 suunnitelmiin kuuluu mm. erilaisten ”liikuntavälineiden”, kuten seniorivälineiden
hankinta ja harrastuspaikkojen parantaminen, toiminnallisuuden lisäämiseksi eri ikä- ja
kohderyhmille.
Tavoite: Tapahtumien kehittäminen
Mikkelipuiston toiminnallisuutta lisääviä tapahtumia on järjestetty eri kohderyhmille vuosittain.
Vuonna 2016 järjestettiin kaksipäiväinen, puutarha-aiheinen koko perheen ”Mikkelipuiston Kevättapahtuma”, ohjelmalliset ”Senioritreffit” sekä leppoisa ”Syystapahtuma”. Mikkelipuisto toimi myös
Huliviliviikon päättäneen ”Hulivilin Perhepiknikin” näyttämönä. Puistossa järjestettiin myös
Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan viihdeorkesterin konsertti ja puistokonsertti MAIA- Lisäksi
puistossa järjestettiin mm. 4H-yhdistyksen kevätpäivä lapsille ja nuorille, useita työyhteisöjen Tykypäiviä, päiväkotiryhmien kevätjuhlia sekä erilaisia kävijöiden omia juhlia. Kesällä puistossa on lisäksi
järjestetty jo useita vuosia erilaista muuta toimintaa. Uutena oli Tehy:n työhyvinvoinnin rastit
yrityksille. Kauden 2016 kesään kuuluivat erilaiset kävijöille maksuttomat viikoittaiset liikuntatunnit
sekä ”Toimintatorstait”, joissa opeteltiin erilaisia kädentaitoja.
Tavoite: Yhteistyön tiivistäminen Kenkäveron/Taito Itä-Suomen
Aiemmin vuoden 2012 Palvelusopimuksessa tavoitteeksi asetettiin, että aluekokonaisuuden
puistopalveluita, markkinointia ja kehittämistä toteutetaan yhteistyössä Kenkäveron /Taito ItäSuomen ja Mikkelipuiston /Mikkelipuistoyhdistys ry:n kesken. Järjestöjen fyysistä läheisyyttä
parantamiseksi Mikkelipuistoyhdistyksen toimistotilat muutettiin joulukuun 2012 alussa

Kenkäveroon. Kausilla 2014-2016 yhteistyötä tiivistettiin monin tavoin ja yhteistyötä jatketaan
vuonna 2017. Kävijämarkkinoinnissa on tehty monipuolista yhteistyötä, mm. kesäkausien 2013-2016
esitteet toteutettiin yhteisen kesälehden muodossa. Myös vuoden 2017 kesälehti toteutetaan
yhteistyössä. Tiiviissä yhteistyössä on mm. tehty uudistuksia Mikkelipuiston taimimyymälän ja
kesäkahvilan ilmeeseen ja tuotevalikoimaan, toteutettu Kenkäveron kesäkukkaistutukset ja tehty
toimia Kenkäveron puutarhan kehittämiseksi, tehty tiivistä yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä
sekä markkinoinnissa. Yhteistyötä jatketaan kaudella 2017
Matkailukohteiden yhteyttä tiivistämään Kenkäveron ja Mikkelipuiston väliin istutettiin kesällä 2014
eri omenalajikkeita esittelevä omenapuukuja.

