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MIKKELIN KAUPUNKI Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue 13.5.2020

MIKKELIN KAUPUNGIN RISTIINAN ALUEJOHTOKUNNAN JA RISTIINAN URHEILIJAT RY:N
KUMPPANUUSSOPIMUS VUODEN 2021 LOPPUUN
1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET
Mikkelin kaupungin elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalue, yhdyshenkilö elinikäisen oppimisen ja
osallisuuden johtaja Matti Laitsaari
Ristiinan Urheilijat ry, yhdyshenkilö puheenjohtaja Petri Tikkanen
Mikkelin kaupunki ja Ristiinan Urheilijat ry sopivat tällä kahdenkeskisellä kumppanuussopimuksella Ristiinamainospaitojen tuottamiseen ja paidoista tulevien voittojen hyödyntämiseen liittyvästä yhteistyöstä
31.12.2021 saakka.
2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS
Tämän kumppanuussopimuksen tarkoituksena ja tavoitteena on kehittää Ristiinan alueen näkyvyyttä ja
parantaa markkinointia tuottamalla Ristiina-paidat. Ristiina-paidat tuottaa Ristiinan Urheilijat ry Ristiinan
aluejohtokunnan tuella. Tuotot paidoista saa Ristiinan Urheilijat ry, jonka tulee käyttää 1500 € tuotoista
Ristiinan alueen lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kehittämiseen.
3 SOPIMUSOSAPUOLTEN TEHTÄVÄT
Tällä sopimuksella
Mikkelin kaupungin Ristiinan aluejohtokunta
• maksaa Ristiinan Urheilijoille 3200,00 €, joka tulee käyttää kokonaisuudessaan Ristiina-paitojen
hankintaan.
Ristiinan Urheilijat ry
• hankkii Ristiina-paidat
• hyväksyttää paitojen ulkoasun ja muut siihen liittyvät asiat Ristiinan aluejohtokunnalla
• käyttää paidoista syntyvät tuotoista 1500 € Ristiinan lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseen
• 3000 € tuotoista jyvitetään Ristiinan liikuntapuistoalueen kehittämiseen yhdessä Mikkelin kaupungin
liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa vuodelle 2021
Muuta:
Loput tuotot Ristiinan Urheilijat ry voi käyttää oman toimintansa kehittämiseen haluamallaan tavalla. Ristiinan
Urheilijat ry:llä on velvollisuus palauttaa raha Ristiinan aluejohtokunnalle, jos paitahankintaa ei tehdä.
4 YHTEISTYÖ MUIDEN YHTEISÖJEN KANSSA
Tämä kumppanuussopimus ei estä osapuolia tekemästä yhteistyötä muiden toimijoiden/organisaatioiden
kanssa.
5 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Tämä sopimus korvaa aiemmin Mikkelin kaupungin kanssa luodun avustuskäytännön.

Kaikki muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. Muutokset tulee tehdä kutakin toimintavuotta
edeltävän vuoden 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 Ristiinan Urheilijat ry:n kanssa sovitun yhteistyön yhtenä
esimerkkinä kaupungin strategian konkreettisesta toteuttamisesta.
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 vuoden 2020 loppuun.
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.

Ristiinan Urheilijat ry
_________________ ___/___ 2020

__________________ ___/___ 2020

Petri Tikkanen, puheenjohtaja

Mirja Luntinen, sihteeri

Mikkeli kaupunki
________________ ____/_____ 2020
Ari Hämäläinen, Ristiinan aluejohtokunnan puheenjohtaja

