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YHTEISTYÖSOPIMUS 
 
Hevosopisto Oy ja Ypäjä kunta ovat sopineet yhteistyökumppanuudesta vuosille 2020 ja 2021 
seuraavasti. 
 
Yhteistyömuoto   
 
Hevosopisto Oy:n (HO) yhteistyökumppani 1.9.-31.12.2021 
 
Sopimuksen tavoitteena on monipuolinen yhteistyö Hevosopiston ja Ypäjän kunnan välille. 
Tavoitteena  
 
Hevosopiston 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. 
(tilanne 17.8.2020) 
 
Sisältö 
 
Kilpailu- ja tapahtumavastikkeet 
 
Nimikkoluokka seuraavissa kilpailussa: Finnderby 2021 tai Suomenratsujen kuninkaalliset 2021 – 
tapahtumasta. Tapahtuma valitaan edellisen vuoden loppuun mennessä  
 
Näkyvyysvastikkeet kilpailutapahtumassa 
 

• Laitamainos Derby-kentällä (katsomo ja kenttä) ja maneeseissa 1-2 paikkaa 

• Expo osastopaikka kaikissa kunnan valitsemissa tapahtumissa (koko sovittavissa) 

• Kunnan esite tms. materiaalit jaossa oppilasruokalassa, kunnan roll-up  tai vastaava 
Opistohallin vastaanotossa 

• Hevosopiston majoitustiloissa esillä kunnan mainos 
 

Vieraanvaraisuusvastikkeet 
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• 10 VIP kutsuvieraslippua Finnderby –kilpailuun ja Suomenratsujen kuninkaallisiin 

• 500 kpl pääsylippuja jaettavaksi kuntalaisille Finnderby kilpailuun (á 20€ arvo 10000€) 
 
Muut vastikkeet 
 

• 10 kpl kausikortteja lainattavaksi Ypäjän kirjastoon 

• Ypäjän kunnan nimikkohevonen Ypäjä Perttu, rakennetaan aktiivisesti yhteistyötä hevosen 
ympärille 

• Ypäjän kunnan logo Hevosopiston verkkosivuilla 
 
Muuta yhteistyössä huomioitavaa 
 

• Hevosopisto tarjoaa aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia Ypäjän kunnan yrityksille 

• Ypäjän kunta pyrkii toteuttamaan 1-2 kunnan tilaisuutta Hevosopiston tiloissa, Hevosopisto 
tarjoaa tilat käyttöön 

• Rakennetaan aktiivinen näkyvyys ja yhteistyö Ypäjä Pertun ympärille, Ypäjä Pertun 
kuulumiset 4 krt/vuosi, Ypäjä Perttu mahdollisuuksien mukaan mukana tapahtumissa 
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Yhteistyökumppanin panos:  
 
Vuoden 2020 yhteistyökumppanuus 1000€ (koko vuoden näkyvyysvastikkeet, Ypäjä Perttu 
yhteistyö ja yhteistyö Suomenratsujen kuninkaalliset –tapahtumassa) 
 
Vuoden 2021 yhteistyökumppanuus 3500 €, sis. Edellä mainitun yhteistyön ja vastikkeet. 
 
Summa laskutetaan vuosittain 30.11. mennessä. 
 
Mahdollisen yhteistyön jatkamisen ja uuden sopimuksen neuvottelu vuodelle 2022 käydään 
30.10.2020 mennessä. 

 
Olemme sopineet yhteistyöstä edellä olevalla tavalla.  
 
Yhteistyötä tarkastellaan kunkin vuoden päätteeksi käytävässä palautepalaverissa.  
 
Mikäli sopimuksesta syntyy erimielisyyksiä, joita sopijaosapuolet eivät voi keskenään ratkaista, 
kiistakysymykset ratkaistaan Forssa-Loimaan käräjäoikeudessa. 
 
 
 
Ypäjällä 17.8.2020 
 
 
 
Hevosopisto Oy  
 
Toimitusjohtaja    
Pauliina Mansikkamäki 
 
 
Ypäjän Kunta 
 
Kunnanjohtaja 
Tatu Ujula    




