YHTEISTOIMINTASOPIMUS
Yhteistoimintasopimus Porin kaupungin ja Suomen Pesäpalloliiton välillä vuoden 2021 Itä-Länsi
tapahtuman järjestelyistä.
Suomen Pesäpalloliitto ry ja Porin kaupunki ovat sopineet pesäpallon Itä-Länsi 2021 tapahtuman
järjestelyistä seuraavasti:

1. Yhteistyön tavoite
Yhteistyön tavoitteena on edistää Porin kaupungin ja vuoden 2021 Itä-Länsi tapahtuman
tunnettavuutta ja markkinointia tapahtuman järjestelyihin ja viestintään liittyvillä
toimenpiteillä.
Itä-Länsi tapahtuman sisältö:
-

neljä ottelua 9.-10.7.2021 (miehet, naiset, B-pojat ja -tytöt)
katsojamäärätavoite 5 000-8 000 henkilöä
järjestelyorganisaatio – johtoryhmä

2. Porin kaupunki tulee tällä sopimuksella Itä-Länsi tapahtuman
pääyhteistyökumppaniksi ja Suomen Pesäpalloliitto ry vastaa seuraavasta:








Porin näkyvyys miesten ja naisten peliasuissa
 Pori logomainos, logot painetaan asuihin ilman eri kustannusta
Porin näkyvyys miesten ja naisten kypärissä
 Pori logomainos, logotarrat tehdään ilman eri kustannusta
Porin näkyvyys haastatteluseinämässä
 Pori logomainos, logo painetaan ilman eri kustannusta
Porin näkyvyys kutsuvierastiloissa
 Banderollit, lakanamainokset, esitteet, matot, ilmapallot, materiaalit toimittaa Porin
kaupunki lukuun ottamatta Itä-Lännen omia markkinointimateriaaleja joissa kaupungin
näkyvyys mukana
Porin näkyvyys tapahtuman mainosmateriaaleissa
 Pori logomainos, logo painetaan ilman eri kustannusta
Porin näkyvyys ja linkki Itä-Lännen nettisivuilla

















Pori logo ja oma esittelysivu tapahtuman nettisivuilla, lisäksi Itä-Länsi banneri
Superpesiksen ja PPL:n nettisivuilla
Porin näkyvyys Itä-Länsi nettiäänestyksessä (jos toteutetaan)
 Pori logomainos
Porin näkyvyys mahdollisissa kadunvarsimainoksissa
 Itä-Länsi juliste ja/tai Porin logomainos, Itä-Länsi organisaatio suunnittelee ja valmistaa
mainokset
Porin näkyvyys suoramarkkinoinnissa
 Porin logomainos
Porin näkyvyys Superpesiksen ja Itä-Länsi tapahtuman tiedotustilaisuuksissa ja muissa
tapahtumissa
 Roll up:it, banderollit, haastatteluseinä yms. Logot painetaan materiaaleihin ilman eri
kustannusta
Porin näkyvyys sosiaalisessa mediassa
 Itä-Lännen somekanavat, PPL:n ja Superpesiksen somekavanat. Kaupungilla oikeus
jakaa omaa materiaalia mm. esittelyvideo tms.
Kaupungin esittely TV-lähestysten alussa erikseen sovittavalla tavalla
 Asia sovitaan ja ideoidaan yhdessä tuotantoyhtiön kanssa
Itä-Länsi tapahtuman äänimainokset Superpesiskentillä kaudella 2021
 Pesäpalloliitto tekee mainoksen ja hoitaa sen jakelun seuroille
Porin kaupungin äänimainonta Itä-Länsi otteluissa
 Kaupunki toimittaa valmiit äänitiedostot tapahtuman käyttöön viimeistään tapahtumaa
edeltävällä viikolla
Porin kaupungilla on mahdollisuus palkita parhaita pelaajia, ensikertalaisia, tuomareita
yms. haluamillaan palkinnoilla
Porin kaupungin edustajat kutsutaan kauden 2021 päätösristeilylle tai -tilaisuuteen
(2 x 2hlö hytti illallisineen)
Kaupungin käyttöön tulevien Itä-Länsi tapahtuman pääsy- ja kutsuvieraslippujen tilauksissa
käytetään edullista kumppanihinnoittelua.

3. Porin kaupunki vastaa seuraavasta:
Porin kaupunki edesauttaa omilla ja käytössään olevilla markkinointi- ja viestintätoimenpiteillä
Itä-Länsi tapahtuman tunnettavuutta ja markkinointia.
Porin kaupunki ja Pesäkarhut ry vastaavat siitä, että Porin pesäpallostadion ja oheistilat
täyttävät Itä-Länsi tapahtuman vaatimustason. Vaatimustaso ja sen toteutuminen määritellään
molempien sopijaosapuolten yhteisissä katselmuksissa, jotka pidetään erikseen sovittavana
ajankohtana ennen tapahtuman lipunmyynnin aloittamista. Lisäksi tarkentavia katselmuksia
voidaan tehdä lähempänä tapahtumaa. Nykyiset ja tarvittavat lisäkatsomo- ja
kenttärakennelmat ovat Itä-Länsi tapahtuman käytössä veloituksetta. Tapahtuman aikana
istumapaikkoja on yhteensä 4600-4700, joista numeroituja noin puolet Paikoista 1 300 on
oltava katettuja. Tarvittavat lisäkatsomot kaupunki järjestää harkintansa tasoisina

kustannuksellaan. Tapahtuman erilliset VIP-tilat ja mahdollisen tapahtumatorin varustelu yms.
eivät kuulu tämän sopimuksen piiriin.
Porin kaupungilla on oikeus järjestää tapahtuman aikana kutsuvierasvastaanotto tai muu
vastaava tilaisuus.
Porin kaupunki vastaa, että kentällä on tapahtuman aikana tapahtuman käytössä 40 m2
videotaulu näkyvällä paikalla.

4. Yhteistyösopimuksen suoritukset:
Sopimuksen rahallinen arvo on 30 000 euroa, jonka kaupunki maksaa Suomen Pesäpalloliitolle
laskua vastaan 30.6.2021 mennessä. Pesäpalloliitto vastaa tapahtuman mainosten
valmistuksesta, kuljetuksista ja asennuksista.
Yhteyshenkilön puhelinnumero, sähköposti ja osoite:
Liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti
puh. 044 701 0189
petteri.lahti@pori.fi
Teknologiakeskus Pripoli, Tiedepuisto 4 C 3. kerros, 28600 Pori

5. Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus on voimassa sopimuksen allekirjoituksesta 20.7.2021 saakka.

6. Force Majore
Mikäli tapahtuma perutaan/siirretään tapahtumanjärjestäjästä riippumattomista syistä mm.
luonnonkatastrofit, pandemia, laskuttamatta jääneitä kumppanuuksia ei laskuteta. Päätöksen
tapahtuman peruuttamisesta/siirtämisestä tekee Pesäpaloliiton korkein päättävä taho,
Liittojohtokunta.
Mikäli sopimussumma on ennen peruuttamista maksettu täysimääräisesti, sovitaan yhdessä
tapauskohtaisesti neuvottelemalla mahdollisesta osasumman palautuksesta ja/tai yritetään
löytää korvaavia vastikkeita kattamaan laskutettua summaa.
Ennen sopimuksen maksusuoritusta sopimukseen kuuluvien tilattujen/tehtyjen
markkinointitoimien/-tuotteiden kustannuksien jaosta sovitaan erikseen neuvottelemalla.
Sopimuksen ulkopuoliset tilatut/tehdyt markkinointitoimet/tuotteet jäävät toimen tai
tilauksen tehneen osapuolen tappioksi eikä niitä voida laskuttaa toiselta osapuolelta.
Maksettua sopimussummaa ei palauteta mikäli tapahtuma tai yksittäisiä pelejä joudutaan
perumaan tapahtumaviikonloppuna.

7. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Mikäli sopimuksen täytäntöönpanossa ilmenee erimielisyyksiä, ne pyritään ensisijaisesti
ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli sopua ei löydetä, erimielisyydet
siirtyvät Vantaan/Satakunnan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
Porissa ____.___.2021
Porin kaupunki

Suomen Pesäpalloliitto ry

Aino-Maija Luukkonen
Kaupunginjohtaja

Petri Pitkäranta
Toiminnanjohtaja

