
 
 
 
 
 

Yhteistyösopimus 

  
 
 
Osapuolet: 
Hevosopisto Oy 
0934732-6 
Opistontie 9 
32100 YPÄJÄ 
yhteyshenkilö: Susanna Marttila 
susanna.marttila@hevosopisto.fi 
040 681 8811 
 
Ypäjän Kunta 
Perttulantie 20 
32100 YPÄJÄ 
yhteyshenkilö: Tatu Ujula 
tatu.ujula@ypaja.fi  
 

Hevosopisto Oy (0934732-6), myöhemmin ”Hevosopisto” ja Ypäjän Kunta, myöhemmin 
”Yhteistyökumppani” ovat sopineet yhteistyökumppanuudesta tämän sopimuksen mukaisesti. 
 
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. (Tilanne 
17.8.2020). 

Sopimuksen tarkoitus: 
Sopimuksen tarkoituksena on sopia ehdoista, jolla Yhteistyökumppani ostaa näkyvyyttä Hevosopiston 
alueella ja kilpailuissa kauden 2022 aikana. 
 
Yhteistyökumppanin näkyvyys: 

Yhteistyökumppani ostaa näkyvyyttä kilpailukauden 2022 aikana seuraavasti:  
Kilpailu- ja tapahtumavastikkeet 
Nimikkoluokkaseuraavissa kilpailussa: Suomenratsujen kuninkaalliset 2022–tapahtumasta 
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Laitamainos Derby-kentällä ja katsomossa, maneeseissa 1–2 paikkaa (arvo á 3000 €)  
Hevosopisto tarkistaa laitamainosten kunnon kauden alussa ja sovitusti tilaa uudet mahdollisten 
rikkoutuneiden tilalle. (Hinta-arvio n. 500 €/kpl) 
 
Expo-osastopaikka halutuissa tapahtumissa (arvo á 450 € / tapahtuma) 
 
Kunnan esitteitä jaossa Oppilasruokalassa ja vastaanottoaulassa 
 
Ypäjä Pertun täysihoito ja koulutus 
Ypäjä Perttu on lahjoitettu Ypäjän kunnan nimikkohevoseksi, sen omistaa Ypäjän kunta. Hevosopisto vastaa 
hevosen ylläpidosta, koulutuksesta ja määrittelee sen käyttöä. Ypäjä Perttu toimii opetushevosena. Ypäjä 
Perttu toimii myös Ypäjän kunnan edustustehtävissä. 
(arvo 710 € / kk) 
 
Ypäjä Pertun Ypäjän kunnan edustustehtävistä sovitaan erikseen ja Ypäjän kunta vastaa näistä syntyvistä 
kustannuksista.  
 
Yhteistyökumppanin vastuu: 
Yhteistyökumppani vastaa nimikkoluokan palkinnoista Suomen Ratsastajainliiton voimassa olevien 
sääntöjen mukaisesti. Yhteistyökumppani toimittaa mahdolliset esinepalkinnot vähintään kilpailuluokkaa 
edeltävänä päivänä. 
 
Yhteistyökumppanin vastike näkyvyydestä on 10 000 euroa. Summa laskutetaan kahdessa osassa 
31.12.2022 mennessä. 
 

Hevosopiston vastuu: 

Hevosopisto antaa Yhteistyökumppanille: 
- nimikkokilpailuluokan, Prix de Ypäjän kunta Suomenratsujen Kuninkaalliset 2022 -tapahtumassa  
- 500 kpl pääsylippuja jaettavaksi kuntalaisille Suomenratsujen Kuninkaalliset -tapahtumaan (arvo 5000 €) 
- 10 kpl kausikortteja lainattavaksi Ypäjän kirjastoon 
- logo verkkosivuilla 
- mahdollisuuden tuoda sovitusti esitteitään ja muuta näkyvyyttä kilpailutapahtumiin 
- näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa  
- äänimainos kilpailujen aikana  
- toimittaa Ypäjä Pertun kuulumisia  
 



  
 
 
 
 
 
  
 
 
Sopimuksen voimassaolo: 

Sopimus astuu voimaan allekirjoituspäivästä lukien ja on voimassa 31.12.2022 saakka. 
 
LIITE 1: Hevosopiston yleiset sopimusehdot 

 

Tämä sopimus on sähköisesti allekirjoitettu. 




