YHTYMÄHALLITUS 22.10.2019/LIITE 1

henkilöstöjohtaja Laura Valkeapää
Viranhaltijapäätös 124 / 2019. Päätöksellä valittu ruokapalvelutyöntekijän toistaiseksi voimassa
olevaan työsuhteeseen Niina Tolvanen 2.9.2019 alkaen.
Viranhaltijapäätös 126 / 2019. Päätöksellä valittu toistaiseksi voimassa olevaan sähkö- ja
automaatiotekniikan lehtorin tehtäviin Mikko Maunula ja Tero Loikainen.
Viranhaltijapäätös 129 / 2019. Päätöksellä valittu toistaiseksi voimassa olevaan viestintäpäällikön
työsuhteeseen medianomi (yamk) Jenniliisa Manninen.

Yhtymähallitus 22.10.2019/LIITE 2
Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Koulutuskuntayhtymä Tavastian jäsenkuntien kunnanhallitukset ja yhtymäkokousedustajat
YHTYMÄKOKOUSKUTSU
Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokous pidetään
torstaina 12.12.2019 klo 18.00
Hämeenlinnassa Ammattiopisto Tavastiassa, Hattelmalantie 8 A-rakennus,
kokoushuone.
Lähetämme yhtymäkokouskutsun perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien
kunnanhallituksille.
Pyydämme jäsenkuntia nimeämään edustajansa tähän yhtymäkokoukseen,
toimittamaan kokouksen asiapaperit yhtymäkokousedustajille ja ilmoittamaan
kokousedustajan nimen kuntayhtymälle 22.11.2019 mennessä.
Voimassa olevan perussopimuksen mukaisesti yhtymäkokoukseen valitaan
edustajat jäsenkunnista seuraavasti:







Akaa
Hattula
Hämeenlinna
Janakkala
Pälkäne
Urjala

1 edustaja
2 edustajaa
3 edustajaa
2 edustajaa
1 edustaja
1 edustaja

Yhtymäkokouksen esityslista toimitetaan jäsenkuntien kunnanhallituksille
yhtymähallituksen 22.10.2019 kokouksen jälkeen.
Tervetuloa!
Koulutuskuntayhtymä Tavastia

MERK. HELENA LEHKONEN
yhtymähallituksen
puheenjohtaja

Reijo Lehtonen
yhtymäkokouksen
sihteeri

Yhtymäkokous
_____________________________________________________________________________
KOKOUSKUTSU/ASIALISTA

2/2019

Kokousaika

Torstai 12.12.2019 klo 18.00

Kokouspaikka

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
11 § Yhtymäkokouksen avaus
12 § Edustettuina olevien jäsenkuntien ja niiden äänimäärien sekä jäsenkuntien edustajien ja
heidän käyttöönsä tulevien äänimäärien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
13 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
14 § Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
15 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
16 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
17 § Koulutuskuntayhtymä Tavastian vuoden 2020 talousarvio sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022
18 § Muut esille tulevat asiat

Yhtymähallitus 22.10.2019/LIITE 3

Sopimus PARKKI

Business Park yhteisöön liittymisestä

PARKKI Business Park (jäljempänä myös Parkki ) on elinkeinoelämän toimijoiden, oppilaitosten, yritysten,
asiantuntijoiden ja kehittäjien verkosto sekä kehittämisalusta. Yritysyhteisö Crazy Town Hämeenlinna muuttaa
osaksi Parkkia, jossa myös julkisen-, kolmannen- ja yrityssektorin toimijat tarjoavat palveluita, neuvontaa,
tapahtumia ja verkostoitumismahdollisuuksia.
Parkin tavoitteena on edistää verkoston jäsenten liiketoimintaa ja menestymistä luomalla edellytyksiä, työkaluja
ja tilanteita toinen toiselta oppimiselle sekä uusille innovaatioille. Palveluita Parkissa tuottavat yhteisen brändin
alla yhteistyössä yritys- ja elinkeinoelämän, oppilaistosten, Hämeenlinnan kaupungin ja elinkeinoyhtiön toimijat.
Parkin yritystoimijat tekevät sopimuksen Parkkiin liittymisestä Crazy Town Oy:n kanssa. Julkisen- ja kolmannen
sektorin sekä oppilaitosten toimijat tekevät sopimuksen Hämeenlinnan kaupungin elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys
Oy:n kanssa.

1. Organisaation tiedot:
Yrityksen/organisaation virallinen nimi:
Y-tunnus:
Yrityksen virallinen postiosoite:
Yhteyshenkilö:
Puh:
Email:
Postiosoite Parkkiin on: Raatihuoneenkatu 21, 13100 Hämeenlinna

2. Parkin jäsenyys
Julkisen- ja kolmannen sektorin toimijan jäsenyys tarjoaa työpisteen osaksi liikkuvaa työnkuvaansa. Jäsenyys
tarjoaa työskentelyn Parkin avotyötiloissa ja hiljaisessa huoneessa sekä oikeuttaa käyttöön kaikki kokous- ja
tapahtumatilat omien tapahtumien järjestämiseen yhteisössä. Jäsenyys oikeuttaa tilojen käyttöön
Hämeenlinnan Parkissa (ei Crazy Town Oy:n muissa kaupungeissa sijaitsevissa toimipisteissä).
Muista erillisistä työhuoneista julkisen- ja kolmannen sektorin yhteistyökumppanit ja oppilaitokset maksavat
Crazy Town Oy:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaista vuokraa (vuokranantaja Linnan Kehitys Oy).
Ehdot:
-Kahdeksan hengen työhuone (NY-yritysten käyttöön + kahdeksan tägiä
-Sopimus voimassa määräajan, irtisanominen marraskuun loppuun mennessä. Sopimus jatkuu
toistaiseksi, aina vuoden kerrallaan.
-Vuokravakuus 2 kk:n vuokra
-Vuokra 2.200

+ alv 24% / kuukausi / henkilö/avain

KAIKKIIN JÄSENPAKETTEIHIN SISÄLTYY
Yhteisten tilojen käyttöoikeus
Yhteiset työskentelytilat
Sosiaalitilat
Kokous- ja tapahtumatilat varattavissa Crazy Town Oy:n sähköisen kalenterin kautta kulloinkin
voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti ja jäsenelle on oikeus järjestää erikseen sovittavalla
tavalla toritilassa tapahtumia lukuun ottamatta aamupäiviä perjantaisin. Perjantaisin aamupäivät
(klo 8-12) toritila on varattu ainoastaan Crazy Townin käyttöön.
Muu infra
Internetyhteys, langaton lähiverkko (Yrityskuitu 500/500M)
Verkkotulostimen ja kopiokoneen käyttömahdollisuus (erillinen veloitus käytön mukaan, kulloinkin
voimassa olevan hinnaston (liite 1) mukaisesti).
Koulutustilojen tarvikkeet (tussit, fläpit ja tekniikka neuvotteluhuoneessa)
Tarkemmat tiedot ostettavista lisäpalveluista: liite 1.
Kuuluminen osaksi Parkki-yhteisöä
Oikeus käyttää PARKKI logoa merkkinä kuulumisesta Parkki-yhteisöön ja verkostoon
Yrityksen/oppilaitoksen ja yrityksen/oppilaitoksen asiantuntijoiden esittely Crazy Townin
yksikön alasivuilla (www.crazytown.fi)
Oppilaitoksen esittely PARKIN www-sivuilla
Mahdollisuus järjestää tilaisuuksia Parkin lava-alueella.
Mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua Parkki-yhteisön yhteisiin markkinointikampanjoihin.
Operointi Parkissa
- Crazy Town Oy vastaa operoinnista Parkissa. Crazy Town Oy rekrytoi yhden (1) henkilötyövuoden
edestä työpanosta Parkin yhteisölle, vastaten toiminnasta ja arjen pyörittämisestä Parkissa.
Linnan Kehityksellä on oma yhteyshenkilö, joka toimii koko Parkin vastuuhenkilönä.
- Operoinin vastuunjakotaulukko:

-

Yrityksen kehittämisen ja oppimisen työkalut, minimitaso
- Yhteiset tilaisuudet (kuten Parkki-aamukahvit)
- Muita liiketoiminnan kehittämisen ja henkilökohtaisen oppimisen työkaluja kehitetään yhteisössä
aktiivisesti.
Luottamuksellisuus
-

Parkin asiantuntijayhteisön ideologiaan kuuluu tiedon jakaminen, vuorovaikutus ja uuden
oppiminen. Kaikki yhteisön jäsenet ovat vapaita käyttämään hyväkseen yhteisössä hankkimaansa
ammattitaitoa ja kokemusta. Jokainen yhteisön jäsen kuitenkin tiedostaa, että muut jäsenet voivat
keskusteluissa antaa luottamuksellista tietoa asiakaskunnastaan, tuotteistaan ja organisaatiostaan.
Luottamuksellisina tietoina on pidettävä paitsi tietoja, jotka nimenomaisesti sellaisiksi ilmoitetaan,
mutta myös tietoja jotka niiden luonteen tai asiayhteyden vuoksi on ilmeisesti ymmärrettävä
luottamuksellisiksi, joiden luottamuksellisuudella voi olla yhteisön jäsenelle taloudellista merkitystä
ja/tai jonka julkaiseminen voisi aiheuttaa vahinkoa.

Lisäpalvelut
- Omakustanteisesti hankittavat lisäpalvelut ja niiden hinnat liitteenä (liite 1).

3. Jäsenyrityksen henkilöstö ja avaimet:
Maksimihenkilömäärä määräytyy sovitun jäsenpaketin mukaan (ks. yllä kohta 2).
Yritys/yhteisö saa 8 kpl avaimia Parkin Hämeenlinnan tiloihin.
Kulkulupa ja avaimet luovutetaan nimetyille henkilöille edellä mainittuun Parkin yksikköön, joihin
jäsenyritys saa myös tarvittaessa postiosoitteen. Tilojen käyttö ko. yksikössä kulkuavaimella 24/7.
Jäsenellä ei ole oikeutta luovuttaa avaimia ulkopuolisille.
Hukkuneesta avaimesta ilmoitettava yksikön yhteisömanagerille välittömästi. Hukkuneesta
avaimesta veloitetaan 200 + alv 24%.
Kiinteistön pelastussuunnitelmaa varten tarvitsemme seuraavat tiedot yrityksestänne:
Pääasiallinen työskentelyaika yrityksessä klo _________ - _________
Yrityksen tiloissa työskentelevän henkilöstön lukumäärä keskimäärin: ______
Turvallisuussyistä jokainen toimija nimeää itselleen paikallisen yhteyshenkilön ja tälle
varahenkilön. Vain tällä henkilöllä on oikeus ottaa avaimet vastaan ja jatkossa tilata lisäavaimia
tai päättää kulkuoikeuksien muutoksista yrityksen henkilökuntaa koskien. Tämä henkilö käsittelee
kaikkia yritykselle luovutettavia avaimia: kulunvalvonta-avaimia, mekaanisia avaimia ja
postilokeroiden avaimia. Muilta henkilöiltä ei oteta tilauksia vastaan.
Ensimmäiselle harmaalle riville merkitään paikallisen yhteyshenkilön tiedot (ellei sama kuin
sopimuksen yhteyshenkilö).
Parkin tiloissa työskentelevä henkilöstö:

Nimi

Puhelin

E-mail

Avain nro

4. Voimassaolo ja irtisanominen
Jäsenyys on toistaiseksi voimassa 1.1.2019 alkaen. Jäsenyys laskutetaan vuosittain ja irtisanominen
tapahtuu ennen uuden toimintakauden (1.1.-31.12.) alkua.
Linnan Kehitys Oy:llä on oikeus purkaa sopimus ja poistaa avaimista niihin liitetyt oikeudet, jos
1) jäsen laiminlyö suorittaa maksunsa kohdassa 5 (Maksuehdot)
2) jäsen siirtää tai luovuttaa jäsenyytensä tai siihen liitetyt oikeutensa tai osan niistä
edelleen kolmannen osapuolen käytettäväksi vastoin tämän sopimuksen ehtoja;
3) jäsen viettää tai sallii tiloissa vietettävän häiritsevää elämää tai muutoin toimii vastoin
tilojen käytöstä annettuja kirjallisia ohjeita;
4) jäsenelle osoitettua työpistettä, tiimihuonetta tai yhteisiä tiloja käytetään muuhun
tarkoitukseen tai muulla tavoin kuin sopimusta tehtäessä on edellytetty;
5) jäsen hoitaa hänelle osoitettua työpistettä tai tiimihuonetta vastoin kirjallisia ohjeita;
tai
6) jäsen olennaisella tavalla muutoin rikkoo sitä, mitä on sovittu

5. Maksuehdot
Jäsenyys laskutetaan kokonaiselta kalenterivuodelta (ellei asiasta ole erikseen muuta sovittu), vaikka
sopimussuhde olisi alkanut tai päättynyt kesken toimintavuoden. Viivästyskorko on korkolain mukainen.
Linnan Kehitys Oy:llä on oikeus tarkistaa jäsenyyshintoja kalenterivuosittain vastaamaan toteutunutta
kustannusten nousua. Muutoksesta ilmoitetaan vähintään 30 päivää ennen muutoksen
voimaantulopäivää. Mikäli jäsen ei hyväksy muutosta, on tällä oikeus irtisanoa sopimus jäsenpaketin.

6. Muut ehdot
Jäsenellä ei ole oikeutta vuokrata tai muutoin luovuttaa jäsenyyttään tai siihen liitettyjä oikeuksia
kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman Linnan Kehityksen kirjallista suostumusta.
Jäsenellä ei ole oikeutta suorittaa jäsenen käyttöön osoitetussa työpisteessä tai tiimihuoneessa
muutostöitä ilman Linnan Kehityksen ja Crazy Townin suostumusta. Jos jäsen tällaisen suostumuksen
perusteella suorittaa muutostöitä, on jäsenen kustannuksellaan palautettava tilat muutostöitä
edeltävään tilaan sopimuksen päättyessä.
Jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka jäsen tai jäsenen luvalla Parkin tiloissa oleskeleva
henkilö on tahallisesti tai laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudella aiheuttanut Parkille,
käytössään olevalle tilalle tai muille yhteisille tiloille.
Parkki ei ole vastuussa jäsentä kohtaan mistään välillisistä kuluista ja/tai vahingoista eikä välittömistä
vahingoista, joita ei voi kohtuudella ennakoida. Jäsen on tietoinen Parkin tilojen co-working -luonteesta
ja ymmärtää, ettei Parkki ei ole vastuussa jäsenen omistamista tavaroista, laitteista tai tarvikkeista, jotka
jäsen on tiloihin tuonut/jättänyt missä tarkoituksessa tahansa.
Parkki ei vastaa sähkö-, puhelin-, tietoliikenne-, viemäri-, vesi- tai lämpöverkon rikkoutumisesta,
tukkeutumisesta, laadun vaihtelusta tai niistä ilmenevistä muista häiriöistä tai esteistä taikka mistään
niistä aiheutuvista vahingoista mukaan lukien vahingot jäsenen liiketoiminnalle, omaisuudelle tai tiloissa
olevalle kolmannen omaisuudelle.
Sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti ja muutokset tulevat voimaan kun molemmat osapuolet ovat
ne hyväksyneet.
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Osapuolet ratkaisevat sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ensisijaisesti
neuvotteluteitse. Mikäli asiaa ei saada ratkaistua neuvotteluteitse, ratkaistaan erimielisyys KantaHämeen käräjäoikeudessa.

8. Tietoturva ja suostumukset
Annan suostumukseni Linnan Kehitys Oy:lle ja Crazy Town Oy:lle käsitellä henkilötietojani asiakkuuden
ylläpitämistä varten. Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) (2016/679)
mukaisesti. Tutustu tietosuojaselosteeseen tarkemmin osoitteessa www.crazytown.fi/tietosuojaseloste.
Organisaation

nimi

ja

www-sivujen

osoite

voidaan

julkaista

Crazy

Townin

www-sivuilla.

Yhteystietoja voidaan käyttää Crazy Townin viestintä- ja markkinointitarkoituksiin
(uutiskirje, asiakastilaisuudet yms.).
Crazy Townin kumppanit voivat olla meihin yhteydessä palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen ja
yhteistyöhön liittyvissä asioissa.

7. Allekirjoitukset
Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle.
Paikka ja aika ____________________________,

____________________________

____ . ____ . _______

____________________________

SOPIMUSLIITE 1

Jäsensopimukseen liittyvien lisäpalveluiden hinnasto
2019:
1. Kokous- ja tapahtumatilojen käyttö
Parkin omien kokous- ja tapahtumatilojen käyttö veloituksetta kuuluu sopimukseen Fear-use -periaatteella.

2. Kopiointi ja tulostus
Kopiointi ja tulostus laskutetaan jäsenyritykseltä toteutuneen käytön mukaan. Palvelu laskutetaan
yrityskohtaisesti 2 kertaa vuodessa (kesäkuussa ja joulukuussa).
Hinnat:

Palvelu

Hinta

/ sivu

Tuloste tai kopio, mustavalko

0,14

Tuloste tai kopio, väri

0,20

Skannaus

0,01

