
 

 

 

 

 

Yhteistyösopimus 

  

 

 

Osapuolet: 

Hevosopisto Oy 

0934732-6 

Opistontie 9 

32100 YPÄJÄ 

yhteyshenkilö: heli.kivimaki-manner@hevosopisto.fi 

040 6672202 

 

Ypäjän Kunta 

Perttulantie 20 

32100 YPÄJÄ 

yhteyshenkilö: Tatu Ujula 

tatu.ujula@ypaja.fi  

 

Hevosopisto Oy (0934732-6) ja Ypäjä kunta ovat sopineet yhteistyökumppanuudesta vuodelle 2022 

seuraavasti.  

Yhteistyömuoto  

Hevosopisto Oy:n (HO) yhteistyökumppani 1.1-31.12.2022 

Sopimuksen tavoitteena on monipuolinen yhteistyö Hevosopiston ja Ypäjän kunnan välille. 

 

Hevosopisto on Suomen suurin hevosalan oppilaitos, joka kouluttaa vuosittain hevosalan ammattilaisia niin 

raviurheiluun kuin ratsastukseenkin. Hevosopisto tarjoaa koulutuksen kaikkiin hevosalan tutkintoihin 

ainoana oppilaitoksena Suomessa. Ammatillisen koulutuksen ohella Hevosopiston on valtakunnallinen 

hevosurheilun valmennuskeskus ja yksi suurimmista ratsastuskilpailujen järjestäjistä. Hevosopistolla 

vierailee vuosittain 70.000 ihmistä.  

 

Suomen Ratsastajainliiton maajoukkuevalmennukset järjestetään Hevosopistolla ja Suomen Hippoksen 

kanssa Hevosopisto toteuttaa valtakunnallista Raviurheiluakatemiaa. Kilpailu-, valmennus- ja 

tapahtumapäiviä kertyy vuosittain yli 200. Hevosopiston internet-sivuilla vierailee keskimäärin 20.000 

kävijää kuukaudessa. Hevosopiston somekanavissa on yli 32 000 seuraajaa.  
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Yhteistyökumppanin näkyvyys 

 

Kilpailu- ja tapahtumavastikkeet: 

 

• Nimikkoluokka Prix de Ypäjän kunta Suomenratsujen kuninkaalliset 2022–

tapahtumassa. 

• Laitamainos Derby-kentällä ja katsomossa, maneeseissa 1–2 paikkaa. 

• Expo-osastopaikka halutuissa tapahtumissa. 

• Kunnan esite tms. materiaalia jaossa Oppilasruokalassa ja Opistohallin vastaanottoaulassa. 

 

Vieraanvaraisuusvastikkeet:  

 

• 10 VIP kutsuvieraslippua Suomenratsujen kuninkaallisiin.  

• 500 kpl pääsylippuja jaettavaksi kuntalaisille Suomenratsujen kuninkaallisiin. 

• Ypäjän kunnan nimikkohevonen Ypäjä Perttu, rakennetaan aktiivisesti yhteistyötä hevosen 

ympärille. Ypäjä Perttu toimii myös Ypäjän kunnan edustustehtävissä. 

• Ypäjän kunnan logo Hevosopiston verkkosivuilla. 

 

 

Yhteistyökumppanin panos: 

Yhteistyökumppani vastaa nimikkoluokan palkinnoista Suomen Ratsastajainliiton voimassa olevien 

sääntöjen mukaisesti. Yhteistyökumppani toimittaa mahdolliset esinepalkinnot vähintään kilpailuluokkaa 

edeltävänä päivänä. 

 

Vuoden 2022 yhteistyökumppanuus 3 500 euroa, sisältää edellä mainitun yhteistyön ja vastikkeet. Summa 

laskutetaan 31.12.2022 mennessä. Yhteistyön jatkamisen ja uuden sopimuksen neuvottelu vuodelle 2023 

käydään 30.10.2022. Ypäjän kunta ja Hevosopisto voivat tehdä yhteistyötä myös muissa tapahtumissa 

(kuten Kuninkuusraveissa). Tällöin yhteistyöstä mahdollisesti seuraavista kuluista sovitaan erikseen.   

Mikäli sopimuksesta syntyy erimielisyyksiä, joita sopijaosapuolet eivät voi keskenään ratkaista, 

kiistakysymykset ratkaistaan Forssa-Loimaan käräjäoikeudessa.  

Sopimuksen vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja 

sopimuksen syntymisen jälkeen tapahtunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota 

Sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on Sopijapuolista riippumaton, 

eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa.  

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy ylivoimaisesta esteestä johtuen, sopimusvelvoitteen 

täyttämisen aikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on 

pidettävä kohtuullisena. Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle 

Sopijapuolelle samoin kuin esteen lakkaamisesta, jonka jälkeen Sopijapuolten on viimeistään sovittava sen 

vaikutuksesta toimitukseen. Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos 

sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen jatkumisen johdosta viivästyy yli neljä (4) kuukautta.  

 

Ypäjällä 21.2.2022 

 

Hevosopisto Oy   Ypäjän Kunta 

Heli Kivimäki-Manner   Tatu Ujula 

Toimitusjohtaja   Kunnanjohtaja 




