SÄÄNNÖT ja MALLI SOPIMUKSESTA, lähetetään täytettäväksi myöhemmin

Team Super Weekend, YHTEISOMISTUSSÄÄNNÖT
Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat yhdessä omistamansa hevosen omistuksesta ja käytöstä seuraavaa:
Yleistä
Tämän hevoskimpan tavoitteena on mahdollistaa ravihevosen omistamisesta kiinnostuneille yrityksille ja yksityisille
henkilöille. Ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa elämyksiä hevosta seuraamalla ja ohjata hankkeen kaikki
nettotuotot Turun lastensairaalan hyväksi. Samalla omistajuuden aikana kimppahevonen olemassa olollaan ja
osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja markkinointikampanjoihin edistää Super Weekendin 2016 tapahtumien
tunnettuutta ja vetovoimaa.
Radan valitsema ja valtuuttama valmentaja, Harri Koivunen vastaa hevosen hyvinvoinnista ja valmennuksesta.
Yhteisomistus on voimassa hevosen nelivuotiskauden loppuun, eli 31.12.2016 saakka. Hevosen omistajaksi merkitään
Suomen Hippos ry:n rekisteriin Team Super Weekend.
Omistuksen kohde:
Tamma Kiss My Turku (rekisterinumero: 246001L00121253). Syntynyt 3.5.2012, Uudessakaupungissa, isä Express It,
emä Red Monkey, emänisä Armbro Goal).
Sopijapuolet
Tämän sopimuksen sopijapuolia (osakkaita) ovat kaikki ne, jotka ovat suorittaneet osuudestaan 300 euron maksun
jäljempänä mainitulle Team Super Weekendin pankkitilille määräaikana eli viimeistään 31.12.2014. Tarvittaessa
voidaan myyntiaikaa pidentää. Kuitenkin enintään 500 ensimmäistä osuutta maksaneet maksujärjestyksessä. Kukin
osakas sitoutuu näihin sääntöihin sekä kimpan jäseneksi. Maksamalla osuusmaksun hyväksyt sopimuksen ehdot.
Antamiasi yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa projektissa mukana oleville (Metsämäen ravirata, Happening,
Turku Touring) suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.
Pankkitili
Team Super Weekend on perustanut oman tilin, jolle osuusmaksut sekä mahdolliset muut tulot tallennetaan ja josta
maksetaan hevosen kulut.
Tilin käyttöoikeus on Varsinais-Suomen Hevosjalostusliiton toiminnanjohtaja Virpi Ylitalolla.
Osuuksien määrä ja kimpan voimassaoloaika
Osuuksien yhteismäärä on enintään 500 kpl. Kukin osakas voi omistaa enintään 10 osuutta. Osakkuuden voi ostaa
yritys tai yksi tai useampi henkilö. Jos yhtä osakkuutta kohden on useampi osakas, nimetään heistä yksi
osakkuudenhaltijaksi. Jos osuuksia ei saada myydyksi 31.12.2014 mennessä, kartoitetaan tilanne uudestaan.
Metsämäen ravirata voi halutessaan lunastaa myymättömät osuudet ja myydä niitä myöhemmin.
Päätöksenteko ja vastuuhenkilö
Metsämäen ravirata on valinnut omistajatahon edustajiston, 4 henkilöä. Edustajiston muodostavat Virpi Ylitalo,
Varsinais-Suomen Hevosjalostusliitto ry, Satu Hirvenoja, Turku Touring, Turun lastensairaalan nimeämän edustajan ja
Hannu Nivola, hevosen kasvattaja ja vuokraoikeuden luovuttaja.

Edustajisto käyttää kimppahevosta koskevissa asioissa päätösvaltaa, kuitenkin tämän sopimuksen mukaisin
rajoituksin. Kaikilla edustajiston jäsenillä on nimenkirjoitusoikeus. Erimielisyyden ilmaantuessa päätökseksi tulee
kanta, jota kaksi edustajiston jäsentä kannattaa, äänten mennessä tasan ratkaisee hevosen omistusoikeuden
vuokraajan, Hannu Nivolan kanta.
Kimpanvetäjänä toimii edustajiston jäsen Virpi Ylitalo ja hän edustaa yhteisomistajia ulospäin kimppaan ja
kimppahevoseen liittyvissä käytännön asioissa.
Hevosen mahdollisesti voittamat kunnia– ja esinepalkinnot ja mahdolliset voittoloimet säilytetään Metsämäen
raviradalla.
Edustajisto ei voi myydä kimppahevosta kimpan voimassaoloaikana eikä sinä aikana lopettaa sitä muuten kuin
kilpailemisen estävän loukkaantumisen takia eläinsuojelullisista syistä.
Osakkaan oikeudet ja velvollisuudet
Osakkaat valtuuttavat tällä sopimuksella edustajiston edellä selostettuun tehtäväänsä tämän sopimuksen
voimassaoloajaksi. Osakkailla ei siten ole itsenäistä päätösvaltaa kimppahevosen suhteen. Osakas ei voi luovuttaa
omaa osuuttaan kolmannelle osapuolelle (poikkeuksena kuolemantapaus, jolloin osakkuus siirtyy perikunnalle).
Osakas ei voi vaatia kimppahevosta myytäväksi yhteisomistussuhteen lopettamiseksi tai uskotun miehen määräämistä
hallinnoimaan kimppahevosta. Muilla yhteisomistajilla ei ole velvollisuutta ostaa toisen yhteisomistajan tarjoamaa
osuutta. Osakas on velvollinen pitämään yhteystietonsa ajan tasalla kimpanvetäjän suuntaan.
Osakkaat ymmärtävät, että sairaudet, vammat, vaivat ja mahdollinen juoksijanlahjojen puute voivat lykätä
suunniteltua kilpailuaikataulua ja että keskimäärin alle puolet 3-vuotiaista ravureista pääsee starttiin.
Talousasiat
Osakkaalle ei synny kimppahevosesta mitään kuluja tai velvoitteita edellä mainitun osuusmaksun (300 euroa) lisäksi.
Osakkailta kerättävät tulot käytetään kimppahevosen ostamiseen, valmentamiseen, terveydenhoitoon,
kilpailuttamiseen, kilpailumaksuihin, kuljetuksiin, vakuutuksiin, muihin vastaaviin välttämättömiin menoihin sekä
kimppatallin kohtuullisiin hallintokuluihin. Vähimmäisosuuksien tultua myydyksi on varoista kertynyt noin 55.000
euroa Turun lastensairaalalle. Lisäosuudet (301-500) kasvattavat summaa täysmääräisesti. Varat luovutetaan Turun
lastensairaalalle edustajiston esityksen mukaisesti.
4-vuotiskauden jälkeen hevonen siirtyy takaisin vuokraoikeuden luovuttajalle, hevosen kasvattajalle.
Hoito-, ja valmennusmaksu on 1.450 euroa kuukaudessa (sis. voimassaolevan alv veron). Vuoden 2016 loppuun asti
hoitokulut ovat omistajuuden aikana 44.950 euroa (31 kuukautta).
Hevosen mahdollisesta kilpailuvoittosummasta valmentaja saa 15% palkkion, mikä jaetaan valmentajan ja ohjastajan
kesken siten kuin he keskenään kulloinkin sopivat. Valmentaja ei voi korottaa näitä maksuja alan yleisen palkka- ja
hintatason nousua vastaavasti. Valmentaja päättää yksin kimppavarsan hoidosta, valmennuksesta ja kilpailuttamisesta
kuullen tarvittaessa edustajistoa.
Kilpailuvoittosummasta 25 % menee vuokraoikeuden luovuttajalle joka maksaa hevosen osallistumisoikeuden
ennakkomaksullisiin ikäluokkakilpailuihin, pakollisina kilpailuina ovat Kriterium, Derby ja Suur-Hollola. Lisäksi
vuokraoikeuden luovuttaja huolehtii että hevosella on arvon mukainen henkivakuutus
sekä kattava
eläinlääkärikuluvakuutus. Mikäli hevosen ura päättyy loukkaantumisen takia ennen määräajan umpeutumista, jaetaan
takaisin saadut vakuutuskorvaukset Turun lastensairaalalle. Hevosen kilpailuvoittosummasta luovutetaan loput 60 %
Turun lastensairaalalle edustajiston esityksen mukaisesti.

Jos hevonen kuolee, käyttämättä jäänyt osa kuluihin varatuista rahoista, mahdollisesti kertynyt kilpailuvoittosumma
luovutetaan Turun lastensairaalalle sekä vakuutuskorvaus luovutetaan hevosen vuokraoikeuden luovuttajalle.. Osuus
Team Super Weekendiin raukeaa.
Jos hevonen loukkaantuu tai sairastuu niin vakavasti tai siltä löytyy sellainen terveydellinen syy, että se ei pysty enää
kilpailemaan ennen 4-vuotiskauden päättymistä (eläinlääkärin arvio), yhteisomistus puretaan ja osuus Team Super
Weekendiin raukeaa.
Tiedotus
Kimpanvetäjä tiedottaa hevosen kuulumisista ja muista kimpan asioista hevosen omilla kotisivuilla sekä tallin omalla
Facebook-sivulla. Tiedottaminen tapahtuu vähintään kerran kahdessa viikossa. Kimppatallin osakkaille tiedotetaan
hevosen asioista kootusti, yksittäisiä vierailuja hevosen kotitallille tai soittoja valmentajille ei sallita valmentajan
työrauhan takaamiseksi. Tapaamisista ja hevosen osallistumisesta erilaisiin markkinointi tilaisuuksiin ja –kampanjoihin
päättää edustajisto.
Kimppa kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, jolloin edustajisto, kimpan hevonen ja valmentaja ovat paikalla.
Mahdolliset tätä sopimusta, yhteisomistusta ja kimppavarsaa koskevat erimielisyydet ratkaisee Turun käräjäoikeus.

