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Creative Saimaa  - Luova Saimaa 

Matkailun ja luovien alojen kehittämisklusteri 

 

Creative Saimaa matkailun ja luovien alojen kehittämisklusteri 
 

JÄSENSOPIMUS 

Creative Saimaa – Luova Saimaa -kehittämisklusteri edistää PK-yritysten kasvua 
verkostoitumisen ja osaamisen kehittämisen kautta sekä rakentaa ja koordinoi 
matkailun ja luovien alojen TKI-yhteistyötä Saimaan alueella. 

Yhteistyössä sidosryhmien kanssa valmisteltu klusterin toiminnan tavoitekuvaus sisältyy 
klusterisuunnitelmaan. 
 
Yhteistyökumppanit liittyvät Creative Saimaa-klusterin jäseniksi täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän 
lomakkeen. 
 
Jäsenilmoituksella yritys tai organisaatio ilmoittaa liittymisestä Luovien alojen ja matkailun verkostoon 
Saimaa alueelle. Jäsen sitoutuu edistämään klusterin tavoitteita sekä ilmoittaa kiinnostuksesta 
osallistua yhteisiin tapahtumiin ja hanketoimintaan. Klusteri toimii järjestelmällä jäsenille ja alueen 
toimijoille tapahtumia, koulutuksia ja yhteiskehittämistilaisuuksia. Klusterin jäsenillä on mahdollisuus 
osallistua klusterin sisällä valmisteltaviin kehittämis- ja koulutushankkeisiin 
 
Klusterin palveluja jäsenille ovat: 
 
1. Verkostoitumisen tuki 
2. TKI-toiminnan tukipalvelut 
3.  Tietopalvelut 
4. Näkyvyyden edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti 

 
Jäsenorganisaatiot tuottavat klusterin palveluja yhteistyössä. Palveluiden käytöstä voidaan periä 
osallistumismaksuja. Klusterin käynnistysvaiheessa jäseniä palvelevat yhteinen viestintäkanava sekä 
sähköpostilista. Klusterin toiminnan käynnistämistä varten varaudutaan toteuttamaan 
käynnistämishanke 2023-2025. Käynnistämishankkeen toteuttaa klusterin jäsenistä muodostettava 
konsortio.  

https://www.esavo.fi/akke-2022
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Klusteri on toistaiseksi toimintaan sitoutuneiden organisaatioiden verkosto, joka sopii toiminnan 
käynnistämisestä ja kehittämisestä jäsenten kesken. Klusteri ole ei oikeushenkilö. Ymmärrämme, että 
mahdolliset toimijoita sitovat sopimukset tehdään toimijoiden kesken toimenpide- ja hankekohtaisesti. 
Klusterin jäsenrekisteriä ylläpitää klusterikoordinaattoriksi nimetty organisaatio noudattaen omaa 
tietosuojakäytäntöään (josta tiedotetaan jäsenille). Klusteritoiminnassa syntyvien immateriaali- ja 
tekijänoikeuksien ja salassapitovelvollisuuksien osalta menettelytavoista ja sopimuksista vastaa 
kunkin klusteripalvelun tuottaja. 
 
 
KLUSTERIN JÄSENYYDEN VAHVISTUS 
 
Organisaation nimi  ______________________________________  
 
 
Organisaation kotisivu  ______________________________________ 
 
Organisaation edustaja  
 
Etunimi:  _______________________________________ 
 
 
Sukunimi:  _______________________________________ 
 
 
Asema:  _______________________________________ 
 
 
Sähköposti:  _______________________________________ 
 
 
Puhelin:  _______________________________________ 
 
 
Linkedin-profiili  _______________________________________ 
 
 
 
Vahvistamme seuraavat: 
 
☐ Ilmoitamme organisaationi liittymisestä Creative Saimaa-klusterin jäseneksi. 

https://www.esavo.fi/akke-2022
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☐ Annamme suostumuksen Creative Saimaa-klusterin koordinaattorille sähköpostiosoitteen ja 
yhteystietojen käyttämiseen sekä yhteystietojen siirtämiseen koordinaattorin vaihtuessa uudelle 
koordinaattorille kulloisenkin klusteriorganisaation tietosuojakäytänteiden mukaisesti. (31.3. asti 
voimassa Savonlinnan Hankekehitys Oy:n käytäntö: https://elinkeinopalvelut.fi/wp-
content/uploads/2021/11/Savonlinnan-Hankekehitys-Oy-tietosuojaseloste_5.11.2021-1.pdf.  Minua 
informoidaan tietojen luovutuksesta, jolloin minulla on mahdollisuus tarkistaa tiedot ja halutessani 
perua suostumus. 
☐ Annamme suostumuksen organisaatiomme logon ja nimen näyttämiseen klusterin nettisivulla sekä 
linkittämisen niistä kotisivullemme (logo toimitettava yhdessä allekirjoitettavan lomakkeen kanssa tai 
erikseen sähköpostilla). 
 
Jäsenlomake ja logo toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen pellervo.kokkonen@savonlinna.fi  
 
 
Paikka ja aika 
 
 
_________________________________ 
 
 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

_________________________________ 
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