KIMPPAOMISTAJAN OPAS

Kimppaomistajan opas

SIVU | 02

TEEMME
YHDESSÄ
TULEVAISUUDEN
VOITTAJIA
Hevonen on mahtava eläin. Miten jokin niin suuri
ja voimakas voi toimia yhteistyössä ihmisen kanssa
molemminpuolisen kunnioituksen värittäessä
yhteispeliä? Ne ovat persoonia siinä missä
ihmisetkin ja opettavat päivästä toiseen elämästä
asioita, joita kouluissa ei opi.
Hevoset ovat vieneet meidät mennessään ja
olemme halunneet tuoda niiden tarjoamat
elämykset lähelle mahdollisimman montaa ihmistä.
Kimppaomistaminen on hevosenpidon korkeiden
kustannusten vuoksi yleistynyt erityisesti 2010 –
luvulla huimasti. Pidämme kimppaomistamisen
perusajatusta loistavana, koska se tuo
mahdollisuuden hevosenpidon iloihin (ja suruihin)
meille kaikille. Olemme vuoden 2020 aikana
pyrkineet kehittämään kimppaomistamiseen
omannäköistämme systeemiä, joka mielestämme
palvelee kokonaisuutta parhaalla mahdollisella
tavalla.
Toivomme, että tutustutte oppaaseen,
kimppaomistamiseen ja kimppahevosiimme ja
tapaamme vielä radan varressa jännittämässä.
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Raviurheilu ja hevonen
Raviurheilu lajina
Suomessa raveja järjestetään joka päivä

Ravikilpailuissa maksetaan hevosille

Näihin kilpailuihin osallistuu vuosittain noin 6 600

rahapalkinnolla niin, että voittaja saa eniten,

jouluaattoa ja joulupäivää lukuun ottamatta.
hevosta (Suomen Hippos ry 2020). Iso osa

kilpailevista hevosista on valmennuksessa jollakin
Suomen 160:sta ammattivalmentajasta.

Ammattivalmentajat keskittyvät pääosin

valmentamaan ulkopuolisten hevosenomistajien,
eli asiakkaiden hevosia. Ammattivalmentaja

tiimeineen on valinnut hevoset elämäntavakseen
ja antaa kaikkensa, jotta jokainen hevonen
saavuttaisi maksimaalisen potentiaalinsa

urheilijana ja voisi hyvin. Ammattivalmentajilla on
tiimissään vaihteleva määrä ammattitaitoisia

hevosenhoitajia. Useimmiten yksi hoitaja vastaa

rahapalkintoja. Lähdössä puolet palkitaan

toiseksi sijoittunut puolet siitä, kolmas hieman

vähemmän jne. Palkintotaso vaihtelee 800:sta
eurosta 100 000:aan euroon. Ns. tavallisten
lähtöjen ykköspalkinnot ovat perinteisesti

1000-2000 euroa. Isoimmat palkinnot ovat
nuorten hevosten ikäluokkakilpailuissa ja
vanhempien hevosten avoimissa

suurkilpailuissa. Palkintosummasta

ammattivalmentajan provisio on 10% ja

ohjastajan 5%. Näin ollen omistajille jää
jaettavaksi palkintosummasta 85%.

7-8:n hevosen hyvinvoinnista.

Sijoitusmielessä hevosenomistaminen on

Yksittäisten hevosten vuosittaiset kilpailumäärät

voi omistaja(t) jäädä reilustikin voitolle. Jotta

vaihtelevat huimasti. Jotkin yksilöt antavat

itsestään jokaisessa kilpailussa 110%, eivätkä siten
kestä yhtä tiivistä kilpailutahtia kuin toiset. Meillä
hevoset kilpailevat vuosittain 10-20 kertaa.

Useimmiten kilpailukausi on jaksotettu joko yhteen
tai kahteen osaan niin, että hevonen kilpailee noin
kahden viikon – kuukauden välein kilpailukauden
ajan ja pitää vuosittain kahden-kolmen

kuukauden valmennustauon. Joskus flunssat tai
loukkaantumiset muuttavat suunnitelmia
kilpailukalenterin suhteen.

raakaa peliä. Huippuyksilön osuessa kohdalle,
hevonen elättäisi itsensä kaikki kulut

huomioiden, sen tulisi pystyä ansaitsemaan

radoilta vuosittain 15 000 – 20 000 euroa. Ns.
tavallisten lähtöjen palkinnoilla se tarkoittaisi

noin kymmentä voittoa vuodessa. Lajin suola
on kuitenkin nimenomaan sen yhden

huippuyksilön löytymisessä ja rakentamisessa.
Jännitys on käsin kosketeltavaa, kun hevonen
aloittaa kilpailu-uransa ja alkaa näyttää

kykyjään radalla. Joskus käsiin jää ns. tyhjä
arpa, mutta yrittämisestä ja eräänlaisesta

uhkapelaamisesta saatavat sävärit saavat
yrittämään aina uudelleen.
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Hevonen huippu-urheilijana ja
ystävänä
Hevonen on monipuolinen eläin. Se on

Kuten aiemminkin mainittiin, hevoset ovat

viihtyy lajinsa edustajien seurassa. Jalostuksen

ole vienyt niiden alkukantaisia vaistoja ja

pohjimmiltaan lauma- ja pakoeläin, joka

myötä eri hevosroduille on kehittynyt erilaisia
ominaisuuksia. Ravihevoset on jalostettu

yhteistyökykyisiksi, nopeiksi ja kestäviksi. Ne

ovat sähäköitä liikkeissään, mutta useimmat
kiintyvät vahvasti läheisimpiin ihmisiinsä.

Erityisesti hevosen hoitajan ja hevosen välinen
suhde on ainutlaatuinen. Nykyolosuhteissa
hevonen ei pysty huolehtimaan itsestään,

vaan se on tehtävä hevosen puolesta. Vaikka
hevoset ovatkin hyvin vahvoja ja itsenäisiä

eläimiä, ne selkeästi huomaavat kuka on niille
avuksi ja ystävällinen.

Hevosta on hyödynnetty menestyksellisesti jo

vuosikymmenien ajan jopa ihmisten fyysisessä
ja psyykkisessä terapiassa. Terapian teho

perustuu vuorovaikutukseen hevosen kanssa ja
on huomattu, että hevosella on luontainen
herkkyys tunnistaa tunnetiloja. Hevonen ei

arvostele tai luokittele kohtaamaansa ihmistä

muutoin, kuin saamansa kohtelun perusteella.
Hevosella ei ole sinusta ennakkoluuloja. Voit
kohdata sen sellaisena kuin olet ja kohdata

eläimen sellaisena kuin se on. Vuorovaikutus
on aitoa ja välitöntä.

persoonia siinä missä ihmisetkin. Jalostus ei
omaa tahtoa minnekään ja jopa eri

sukulinjojen perusluonteenpiirteet ovat helposti
tunnistettavissa. Jokainen hevonen kohdataan
yksilönä ja yksi lajin antoisimmista puolista

onkin päästä tutustumaan itse hevoseen. Onko
se läheisyydenkipeä vai ehkä hieman ujo?

Onko se voimakastahtoinen vai kiltti ja nöyrä?
Kilpaileeko se mielellään toisten kanssa vai

tyytyykö se seuraamaan mukana? Kun pääset
hevosen mielenmaailmaan sisälle, saat kokea
ainutlaatuisen yhteyden vahvan ja lopulta

kaikesta huolimatta hallitsemattomissa olevan
luontokappaleen kanssa.

SIVU | 06

Kimppaomistajan opas

OSTAT OSAN UNELMAA
- KIMPPAOMISTAMINEN
PAKKANEN RACING
STABLELLA
Olemme halunneet luoda mallin, jolla kuka
tahansa pääsee tavoittelemaan unelmaa
menestyksestä yhdessä meidän kanssamme.
Koska pyrimme rikkomaan rajoja ja luomaan
uutta, työ täydellisen yhteisomistajuusmallin
saavuttamiseksi on edelleen kesken.
Haluamme kuitenkin kertoa missä menemme
tällä hetkellä ja millaisia asioita pyrimme
ottamaan huomioon kimppaomistamisessa
Pakkanen Racing Stablella.

Vastuullinen
kimppaomistaminen
Haluamme korostaa yhteisomistajuudessa
vastuullisuutta. Meillä kimppahevosista
tehdään viralliset lakimiehen tarkistamat
yhteisomistussopimukset, jotka allekirjoitetaan
sähköisesti Visma Sign –palvelussa. Näin
varmistamme, että jokainen osakas tuntee
yhteisomistamisen perussäännöt ja
lähtökohdat. Lisäksi olemme päättäneet jäädä
jokaiseen kimppaan mukaan tuomaan
omistajille turvaa ja vakautta kertyneen
kokemuksen ja toimivaksi todettujen mallien
avulla. Pyrimme tilanteeseen, jossa osakkaat
pääsevät huoletta nauttimaan hevosen
omistamisesta, kun me pidämme huolen
kaikesta muusta.

Kimppaomistajan opas
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Taloudellinen vastuu

Tiedotusvastuu

Hevosurheilussa ei voi koskaan luvata, että

Tiedottaminen on tällä hetkellä mahdollisesti

useimmissa tapauksissa tilanne on

Valmentaja tiimeineen kuluttaa enemmän tai

toiminta olisi voitollista – oikeastaan

päinvastainen. Olemme kuitenkin vuosien
kokemuksella laskeneet hevosten

keskimääräiset vuosittaiset kulut ja

määrittäneet kiinteän kuukausimaksun, joka
riittää kattamaan hevosen ylläpidon

kustannukset. Näin ollen omistajille ei tule

taloudellisella puolella yllätyksiä – muuten kuin
ehkä positiivisia palkintotulojen muodossa – ja
hevosenpidon kulut ovat

yhteisomistajuussopimuksen

allekirjoittamishetkellä tiedossa. Pieniä

hinnankorotuksia voi tulla sopimuskauden

aikanakin yleisen hintatason tai esimerkiksi
palkkakulujen nousun vuoksi, mutta

suuremmilta yllätyksiltä vältytään. Suurempia
yllätyksiä pyritään välttämään myös

vakuuttamalla yhteisomisteiset hevoset.
Vakuutus tuo turvaa meille hevosen

ylläpidosta vastaavina, koska yllättävät
isommat hoitokulut voidaan korvata

vakuutuksesta. Samalla se tuo turvaa koko

suurin haaste kimppaomistamisessa.

vähemmän kaiken aikansa hevosten kanssa

pyrkien varmistamaan niiden hyvinvoinnin ja
edellytykset nousta kilpailu-urallaan

mahdollisimman korkealle. Työskentelemme
yhdessä hevosalan sidosryhmien kanssa

luodaksemme viestintämallin, joka varmistaa
mahdollisimman reaaliaikaisen informaation
kulun valmentajan, hoitajan ja tarvittaessa
useidenkin omistajien välillä. Pidämme

viestintäasiaa keskeisenä ratkaistavana

ongelmana ja teemme kaikkemme, jotta

hevosenomistamisen ilot ja kokemukset eivät
jäisi kilpailutapahtumien varaan. Ongelman
lopulliseen ratkaisuun saakka lupaamme
tiedottaa hevosen kuulumisista ja

edistymisestä vähintään kuukausittain
sähköpostitse. Sen lisäksi olemme

tavoitettavissa puhelimitse, mutta pyydämme
huomioimaan hevosen palvelemisen olevan
meille aina etusijalla.

omistajaporukalle hevosen henkivakuutuksen

Tärkeät tiedotteet ja muutokset toimitetaan

sattuessa eteen.

Visma Sign –palvelun kautta. Näin saamme

muodossa pahimman mahdollisen tilanteen

Kimppojen rahaliikenne kulkee meillä yrityksen

kautta. Yritys kantaa taloudellisen vastuunsa ja
huolehtii laskujen maksamisesta ja
veroilmoitusten teosta ajallaan.

Omistajaporukan ei tarvitse huolehtia kuin
hevosen kulujen ja mahdollisten tulojen

huomioinnista omalla veroilmoituksellaan.

aina allekirjoitettavaksi kaikille omistajille

varmennetun vahvistuksen, että osakas on
saanut tiedon. Kimppahevosista pidetään

vuosittainen kimppakokous, jossa käsitellään
omistamiseen, kuluihin ja mahdollisiin
muutoksiin liittyvistä asioista. Myös

kimppakokouksen asiakirjat (kokouksen

pöytäkirja ja hevosen tilinpäätös) toimitetaan
allekirjoitettavaksi osakkaille, jotka ovat
estyneitä kokouksen hetkellä.
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Vastuu hevosen hyvinvoinnista
Mallissamme osakkailla on aina
ammattitaitoinen kumppani huolehtimassa
hevosen hyvinvoinnista. Tiedotamme osakkaita
hevosen terveydentilan muutoksista ja
mahdollisista hoidon tarpeista. Osakkaiden ei
tarvitse olla huolissaan hevosen hyvinvoinnista
tai miettiä, mitä milloinkin tulisi tehdä, koska
valmennustiimi vastaa lopulta hevosen
tarpeiden huomioimisesta.
Ravikilpailutoiminnassa oleellisessa roolissa
ovat myös lääkekirjanpito ja antidoping –
toiminta. Toimimme yhteistyössä osaavien
eläinlääkärien kanssa ja huolehdimme
asiakirjojen ajantasaisuudesta, tarvittavien
lääkeaineiden saatavuudesta ja lääkkeiden
karenssiajoista osakkaiden puolesta.
Ammattivalmentaja kimppakaverina tuo
osakkaille tukea ja turvaa hevosen kanssa
toimimiseen ja toimii parhaassa tapauksessa
myös opettajana vieden viestiä hevosen
hyvinvoinnista ja tarpeista laajemman yleisön
tietoisuuteen. Hevoset ovat meille ystäviä ja
perheenjäseniä, joista pidämme huolta
parhaan kykymme mukaan ja kelloon
katsomatta.

Kimppaomistajan opas
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YKSITYISHENKILÖIDEN
KIMPAT
Yksityiskimppa on ns. perinteinen kimppa,

Päävastuun tiedottamisesta kantaa kimpan

henkilöt. Joskus osakkaat haluavat lähteä

tiedotukselle on kuukausittainen raportti

jossa hevosen omistavat yhdessä yksityiset
hevosenomistajaksi yhdessä kavereidensa
kanssa, joskus tutustua ennestään

tuntemattomiin saman henkisiin ihmisiin.

Molemmat vaihtoehdot pyritään tekemään

edustaja Etta Pakkanen. Minimivaatimus

sähköpostitse, mutta teemme aktiivisesti töitä
reaaliaikaisemman tiedotuskanavan
löytämiseksi/luomiseksi.

mahdollisiksi pitämällä hevosvalikoima

Yhtymän rahaliikennettä hallinnoi Pakkanen

hevosesta jo myyty osuuksia vai voisiko

huolehtia vain kuukausimaksujen hoitamisesta

laajana. Näet verkkosivuiltamme onko

kyseinen hevonen olla vapaana juuri sinun
kaveriporukallesi.

Jäämme itse 10%:n osuudella mukaan

jokaiseen kimppahevoseemme. Tämä tuo
teille osakkaana turvaa siltä osin, että
raviurheilun ja hevosten joskus

monimutkaisetkin kiemurat ovat meille tuttuja
ja kuljemme tukenanne ja oppaananne

matkalla hevosenomistamisen elämyksiin.

Hevosten omistusosuus on jaettu kymmeneen
10%:n osuuteen, josta meidän osuutemme

Racing Stable Oy. Osakkaiden tarvitsee

laskun mukaisina. Pakkanen Racing Stable Oy

laskuttaa osakkailta kuukausittain 120€:n (sis.
Alv 24%) suuruisen kuukausimaksun/10%

osuus. Kun hevonen aloittaa kilpailu-uransa,

kuukausimaksu on ensimmäistä kilpailupäivää
seuraavan kuukauden alusta alkaen 160,00€
(sis. Alv 24%). Osuusmaksu sisältää kaikki

hevosen ylläpitoon ja kilpailutukseen liittyvät
kulut pl. 15% palkintoprovisiot. Oikeudet

hinnanmuutoksiin pidätetään yleisen kulutason
nousun aiheuttamissa tilanteissa.

jälkeen on siis kaupan 90%. Osuuksien

Palkintotulot hyvitetään jaettavan 85%:n osalta

yksi osakas voi ostaa useammankin osuuden.

Palkintotulojen ylittäessä kuukausimaksun, kys.

määrää/osakas ei ole rajattu, eli halutessanne
Vaihtoehtoisesti osuuden voi puolestaan jakaa
kavereiden kesken – tällöin osuudella tulee
kuitenkin olla edustaja, joka vastaa

velvoitteista yhtymän ja Pakkanen Racing
Stable Oy:n suuntaan.

Osuusmaksu eli osuuden mukainen

kauppahinta maksetaan laskun mukaisena
laskun eräpäivään mennessä. Mikäli

omistusoikeuden mukaisesti laskulla.

jakso jätetään laskuttamatta. Näin toimitaan
niin kauan, kunnes kuukausimaksut jälleen

ylittävät saatujen palkintotulojen osuuden.
Mikäli hevosen palkintotulot ylittävät

kalenterivuoden aikana osuuden mukaiset
kulut, toimitetaan ylijäämä osakkaille

hyvityslaskulla kalenterivuoden päättyessä.

osuusmaksua ei ole maksettu laskun

Omistajat pääsevät seuraamaan

ole muuta sovittu, omistusoikeus osuuteen

kustannuksia ravintolakastomoon. Tarjoilut

eräpäivään mennessä eikä osapuolten välillä
raukeaa.

Hevosen valmentaja (Aripekka Pakkanen) on

velvollinen antamaan informaatiota hevosesta
osakkaille kohtuullisen ajan kuluessa
osakkaiden sitä pyytäessä.

omistamansa hevosen juoksuja ilman eri
omakustanteiset. Osakkaiden on

ilmoittauduttava kilpailuiltoihin ennakkoon,
jotta voimme varata tarvittavan määrän
paikkoja.
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Osakas voi luopua osuudestaan myymällä sen

Markkinointinäkökulma

ulkopuoliselle taholle. Mikäli osakas ei itse

Nykyisessä epävakaassa tilanteessa kevyt,

takaisin Pakkanen Racing Stablelle. Pakkanen

markkinointiviestinnän sisältö sitouttaa ihmisiä

alkuperäisestä arvosta ja vastaa

persoonia ja mahdollistavat kommelluksillaan

osuudenmukaisista kustannuksista. Hevosen

sisällöntuotannon. Lisäksi yritys voi avoimesti

lunastusarvo on 10% alkuperäisestä arvosta.

suhteen luomisesta eläimeen. Toimitamme

ensisijaisesti yhtymän jäsenelle tai toissijaisesti
halua myydä osuuttaan, voi hän luovuttaa sen

hauska ja mieltä lämmittävä

Racing Stable lunastaa osuuden 50%:lla sen

ja luo tunteita seuraajissa. Hevoset ovat

lunastushetkestä alkaen hevosen

monipuolisen ja kiinnostavan

vakavassa loukkaantumistapauksessa

viestiä henkilöstön yhteisistä tapahtumista ja

YRITYSKIMPAT
Olemme luoneet oman

yhteisomistajuusmallinsa myös

yritysasiakkaille. Yrityshevosissa on huomioitu
erityisesti HR-, markkinointi- ja

verkostoitumisnäkökulmat. Yrityshevoset on

merkitty kimppahevoslistassa Yrityshevonen –
tagillä; näin varmistetaan, että

verkostoitumisnäkökulma yritysten välillä

pääsee oikeuksiinsa nimenomaan eri yritysten
omistaessa yhdessä tietyn hevosen.

Seuraavissa kappaleissa kerromme lisää

yrityshevosen osakasyrityksille kuukausittain

raportin hevosen edistymisestä ja kuulumisista
ja jaamme linkin kuukausittain päivittyvään
kuva- ja videopankkiin, joka on vapaasti

käytettävissä yritysten sisäisessä viestinnässä
ja/tai markkinointiviestinnässä.

Myöhemmin hevosen alkaessa kilpailla,

ohjastaja pukee päälleen osakasyritysten

logoilla varustetun omistajatakin. Yritysten

tarvitsee maksaa erikseen vain mahdolliset

logon tuotantokulut brodeerausyritykselle. Näin
osakkaat tunnistavat helposti oman

hevosensa radalla ja ulkopuolisetkin seuraajat
huomaavat, kenen hevonen on kyseessä.

lähestymistavastamme edellä mainittuihin

näkökulmiin ja siitä, miten yrityshevostoiminta

Verkostoitumisnäkökulma

Henkilöstönäkökulma

Yhdessä kaikki on hauskempaa. Myös yritykset

käytännössä toimii.

Kimppahevonen on oiva tapa luoda

työporukassa yhteisöllisyyttä ja me –henkeä.
Yrityshevosille järjestetään max. 2 kertaa

vuodessa/yritys työporukan tallipäivä, jossa

työyhteisö pääsee tutustumaan hevoseen ja

toisiinsa aktiivisen päivän yhteydessä. Päivän
aikana työyhteisö pääsee tutustumaan

tallitöihin ja jopa ajamaan hevosella. Lisäksi
työyhteisölle voidaan erillisellä

sopimushinnoittelulla järjestää myös

kilpailuiltoja läheisellä raviradalla joko oman

hevosen kilpailupäivänä tai muuna valittuna
kilpailupäivänä.

pääsevät hyötymään kimppaomistamisen
yhteisöllisyydestä verkostonäkökulmasta.

Useamman yrityksen omistaessa osuuksia

samasta hevosesta mahdollistuvat yritysten
väliset yhteiset kohtaamiset esimerkiksi
kilpailutapahtumien yhteydessä. Tällä
yhteisöllisyydellä pyritään luomaan

synergiahyötyjä eri toimijoiden välillä ja

parhaassa tapauksessa luomaan jopa uusia
liiketoimintamahdollisuuksia.

Kimppaomistajan opas
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Yhteisomistajien välisen verkostoitumisen

Kuukausimaksu sisältää kaikki hevosen

muissa verkostotapahtumissa.

kustannukset, pl. 15% palkintoprovisiot.

lisäksi hevosta voidaan hyödyntää myös

Osakasyritykselle voidaan järjestää erillisen
sopimushinnoittelun mukaisesti esimerkiksi
asiakasilta kilpailutapahtuman yhteyteen.

Raviradat tarjoavat loistavat puitteet erilaisille
kokouksille ja yhteisille hetkille pitkin päivää ja
mukavan illanviettopaikan huippu-urheilun
parissa.

Miten yrityskimppa käytännössä
toimii?
Yritys maksaa kerralla 20% osuuden

hevosesta Pakkanen Racing Stable Oy:lle
laskun mukaan. Hevonen voidaan kirjata
yrityksen taseeseen.

Pakkanen Racing Stable Oy vastaa hevosen
hoidosta, valmennuksesta ja

kilpailutuksesta. Yrityksen edustajien

tarvitsee vain nauttia kyydistä ja sopia
yhdessä Pakkanen Racing Stable Oy:n
edustajan kanssa mahdollisista

lisäveloitettavista tapahtumapalveluista.
Yritys maksaa hevosen ylläpidosta

kuukausittain laskun mukaan 250,00€:n (+
alv 24%) osuusmaksun. Hevosen
aloittaessa kilpailu-uransa on

kuukausimaksu ensimmäistä kilpailua
seuraavan kuukauden alusta alkaen
350,00€ (+ alv 24%).

ylläpitoon ja kilpailutukseen liittyvät

Mahdolliset palkintotulot hyvitetään

jaettavan 85%:n osalta omistusosuuden
mukaisesti laskulla. Palkintotulojen

ylittäessä kuukausimaksun, kys. jakso

jätetään laskuttamatta. Näin toimitaan niin
kauan, kunnes kuukausimaksut ylittävät

jälleen saatujen palkintotulojen osuuden.
Mikäli hevosen palkintotulot ylittävät
kalenterivuoden aikana vuositasolla

osuuden mukaiset kulut, toimitetaan
ylijäämä osakkaille hyvityslaskulla

kalenterivuoden päättyessä. Pakkanen

Racing Stable Oy vastaa kuukausimaksujen
riittävyydestä hevosen ylläpitoon omalla
riskillään.
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Kimppaomistajan opas
Yrityksen kuukausimaksuun sisältyvät::
Mainospaikka hevosen kilpailutakissa
Kuukausittain päivittyvä kuva- ja
videopankki yrityksen
markkinointiviestinnässä hyödynnettäväksi
Ravintolakatsomoilta ruokailuineen
yrityksen nimeämälle kymmenelle
henkilölle hevosen kilpailupäivänä yhdessä
sovittuna ajankohtana valitulla raviradalla
(1 kerta/vuosi)
Paikat katsomotiloissa jokaisena hevosen
kilpailupäivänä (ilmoittauduttava
ennakkoon). Saatavilla olevien paikkojen
määrä vaihtelee raviradoittain.
Ohjattu tallipäivä yrityksen henkilöstölle
Pakkanen Racing Stablen tiloissa.
Verkostoitumisilta ruokailuineen yhtymän
osakkaiden kesken sovittuna
kilpailupäivänä osakkaiden enemmistön
kotipaikkakunnan raviradalla. Kaksi
edustajaa/osakas.
Huomioittehan, että ennen hevosen kilpailuuran aloitusta sopimus sisältää ainoastaan
tallipäivät ja video- & kuvapankin.
Yrityskimpoissa yritys ostaa osuuden hevosen
kilpailuoikeudesta, eli sopimus päättyy
automaattisesti sen kalenterivuoden lopussa,
jonka aikana hevonen täyttää 6 (kuusi) vuotta.

Kimppaomistajan opas
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MITEN MUKAAN
HEVOSENOMISTAJAKSI?
Mukaan lähteminen on helppoa. Löydät

Mikäli olet valmis tekemään ostopäätöksen,

voitte tutustua niihin kaikessa rauhassa.

yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla tai

kimppahevosemme verkkosivuiltamme ja
Vastaamme mielellämme mahdollisiin
lisäkysymyksiin hevosiin tai

yhteisomistajuuteen liittyen – parhaiten

meidät tavoittaa alkuvaiheessa sähköpostitse.
Olemme pyrkineet kokoamaan

nettisivuillemme kaikki kimppaomistajalle
tarpeelliset tiedot. Tämä opas on tehty
tukemaan teitä lajiin, hevosiin ja

ota meihin yhteyttä verkkosivujen

puhelimitse. Seuraavassa vaiheessa

toimitamme sähköisesti allekirjoitettavaksi
yhteisomistajuussopimuksen.
Yhteisomistajuussopimuksen

allekirjoittamisen jälkeen toimitamme

laskun osuudesta. Kuukausimaksut alkavat
rullaamaan yhteisomistajuussopimuksen
allekirjoittamispäivästä.

yhteisomistamiseen tutustumisessa ja lisäksi

Jatko on meistä itsestämme ja yhteisistä

tarjoamaan tarvittavat tiedot. Halutessasi voit

kanssamme jahtaamaan unelmaa

olemme päivittäneet verkkosivumme

sopimuspohjiin tutustumisen jälkeen tehdä siis
ostopäätöksen vaikka samalta istumalta.

hevosistamme kiinni – lähde siis
menestyvästä kilpahevosesta!

