
SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY– VALMENNUSPAIKKA SOPIMUS  
 
Tämän sopimuksen tarkoituksena on määritellä ne ehdot, oikeudet ja velvoitteet, jotka koskevat 
vuokranantajaa ja vuokraajia, Suomen Ratsastajainliitto ry, aluevalmennustilaisuuden järjestämiseksi ja 
lisäksi määritellä aluevalmennusvastaavan ja aluevalmentajan osuus ja tehtävät aluevalmennustapahtuman 
toteutuksessa.  
 
Tämä sopimus koskee alueen:  

☐ Kouluvalmennus 

☐ Estevalmennus 

☐ Kenttävalmennus 
 
VUOKRANANTAJA:  
Vuokraajan / Yrityksen nimi: Y-tunnus:  
Osoite:  
Puh: sähköposti:  

ALV velvollinen: ☐ Kyllä, ☐ Ei 
 
Yhteyshenkilö, jonka kanssa sovitaan kaikista aluevalmennuksen käytännön järjestelyistä:  
Nimi:  
Puh:  
Sähköposti:  
 
VUOKRAAJA:  
Suomen Ratsastajainliitto ry, SRL  
Valimotie 10  
00380 HELSINKI (yhteyshenkilö Jutta Koivula, p. 040-7160831, säpo: jutta.koivula@ratsastus.fi)  
 
Alueen valmennusvastaavan yhteystiedot (henkilö, jonka kanssa sovitaan valmennuspäivämäärät ja 
valmennusaikataulut ja käytännön järjestelyt):  
Nimi:  
Puh:  
Sähköposti:  
 
Uusi Aluevalmennusvastaava (jos yhteyshenkilö muuttuu sopimusjakson aikana)  
Nimi:  
Puh:  
Sähköposti:  
 
Aluevalmentaja, joka vastaa valmennuksen toteutuksesta:  
Nimi:  
Puh:  
Sähköposti: 
 



Sopimusvelvoitteet  
 
Vuokranantaja:  

• Vuokranantaja sitoutuu antamaan vuokraamansa maneesin/kentän vähintään 1 kk ennakkoon 
kirjallisesti (säpo) varattuina ajanjaksoina vuokraajan käyttöön aluevalmennuksen toteutusta 
varten. (Vuokrajaksot ovat pääsääntöisesti 2 vrk mittaisia ja ajoittuvat: Syyskuu- lokakuu 
katsastusleiri, loka – joulukuu 1 – 2 aluevalmennusleiriä, tammi – toukokuu n. 2 – 4 
aluevalmennusleiriä, touko – syyskuu mahdollisesti 1 – 2 aluevalmennusleiriä ulkokentällä, jos on). 
Yhteensä: 1 katsastusleiri ja n. 5 aluevalmennustapahtumaa.  

• Aluevalmennustuntien aikana maneesi/kenttä on varattu ainoastaan valmennukseen osallistuville.  

• Vuokranantajalla on oikeus varata aluevalmennuspäivinä omien asiakkaidensa käyttöön vähintään 
3 tuntia maneesiaikaa aluevalmentajan kanssa sovittuna ajanjaksona myös aluevalmennuspäivinä 
(aamulla ja/tai illalla).  

• Vuokranantaja vastaa, että maneesirakenteet ja maneesin/kentän pohja on kunnossa ja huollettu 
kunkin valmennuspäivän alussa ja huolletaan tarvittaessa/pyydettäessä valmennuspäivän aikana 
ilman lisäkustannuksia. Mahdollinen lanaustauko huomioitava aikaohjelmassa.  

• Vuokranantaja asettaa aluevalmentajan käyttöön riittävän harjoituskaluston lajin 
valmennustapahtumaa varten. Mahdollisesti rikkoutuneesta kalustosta vuokranantaja laskuttaa 
vuokraajaa käyvän hintatason mukaan.  

• Vuokranantaja vastaa, että valmennuspaikalla on perusensiaputarvikkeet ja yhteystiedot 
hätäkeskukseen selkeästi nähtävissä ja turvallisuussuunnitelma laadittuna.  

• Vuokranantaja tiedottaa aluevalmennusvastaavalle mahdollisista tallipaikoista, 
henkilömajoitusmahdollisuudesta ja luento-, liikuntasali-, tms. oheispalvelutarjonnasta sekä 
tiedottaa niiden varauskäytännöstä.  

• Vuokranantajan tulee varata hevosen loukkaantumisen varalle hoitopaikka ja/tai sairaskarsina 
hoitotoimenpiteen odottamisen/tekemisen ajaksi.  

• Vuokranantaja on velvollinen informoimaan, jos tallilla on todettu jokin tarttuva tauti.  

• Vuokranantajalla on oikeus perua sovittu valmennustilaisuus, mikäli alueella on todistettavasti 
liikkeellä jokin vaarallinen tarttuva tauti.  

• Vuokranantajan nimeämä yhteyshenkilö voi ottaa vastaa viimehetken peruutukset (24 h ennen 
valmennuksen alkua) valmennuksiin osallistuvilta ja kutsua varalla olevia ratsukoita 
aluevalmentajan kanssa sovitulla tavalla. Ko. muutoksista ilmoitetaan valmennuksen jälkeen 
aluevalmennusvastaavalle kirjallisesti (säpo) 3 vrk:n kuluessa valmennustapahtumasta.  

 
Vuokraaja  

• Vuokraaja (SRL) maksaa sovitun korvauksen maneesin/kentän tms. käytöstä KIPAssa olevan 
aluevalmennusvastaavan ja aluevalmentajan laatiman aikaohjelman mukaan (aikataulussa tulee 
huomioida esim. radanrakennus/-purku ja lanaustauot). Mikäli käyttö oleellisesti eroaa (+/- 10 %) 
julkaistusta aikataulusta, sopii aluevalmennusvastaava vuokranantajan kanssa hyvitys/lisäkorvaus 
maksun suuruudesta tämän sopimuksen hinnoitteluperiaatetta noudattaen. Maksu voidaan 
suorittaa tämän sopimuksen perusteella ilman erillistä laskua.  

• Vuokraaja sitoutuu maksamaan sovitun korvauksen myös peruuntuneista valmennustapahtumista, 
joita ei ole peruutettu vuokraajan (=aluevalmennusvastaavan) toimesta vähintään 4 vrk ennen 
sovitun valmennuksen alkua, ellei se johdu ns. force majeur syystä. Aluevalmennustilaisuuden 
järjestämiselle tulee ennakkoon sopia pakkasraja (suositus – 20).  

• Vuokraaja sitoutuu korvaamaan valmennustilaisuuksissa rikkoutuneen materiaalin niiltä osin, kun 
voidaan todeta, että kyse ei ole normaalista kulutuksesta johtuvasta rikkoutumisesta.  

• SRL voi toteuttaa aluevalmennusta kyseisen valmennusryhmän kohdalla myös osittain muualla kuin 
vuokranantajan tiloissa (esim. maastoleirit tms. erityistarve)  

 



Alueen valmennusvastaava  
• Aluevalmennusvastaava sopii yhdessä aluevalmentajan ja aluevalmennuspaikan kanssa 

aluevalmennuskalenterin laatimisesta ja sen julkaisemisesta KIPAssa.  

• Aluevalmennusvastaava varaa aluevalmennuspaikan vähintään 1 kk ennen kutakin 
aluevalmennustapahtumaa ja vastaa tapahtuman peruutuksesta vuokranantajalle viimeistään 4 vrk 
ennen kutakin aluevalmennustapahtumaa (pois lukien ns. force majeur syyt). 
Aluevalmennustapahtumalle tulee ennakkoon sopia pakkasraja (suositus -20).  

• Alueen valmennusvastaava vastaa yhdessä aluevalmentajan ja vuokranantajan kanssa kunkin leirin 
yksilöidystä aikataulusta ja ryhmäjaosta ja mahdollisista muutoksista niihin ja toimittaa tiedon 
vuokranantajan yhteyshenkilölle viimeistään 4 vrk ennen kunkin valmennustapahtuman alkua sekä 
julkaisee kunkin aluevalmennustapahtuman kutsun KIPAssa viimeistään 21 vrk ennen kunkin leirin 
alkua (ilmoittautumiset 5-8 vrk ennen valmennustilaisuutta). Valmennuskutsuun liitetään tiedot 
mahdollisista tallipaikoista, henkilömajoituksesta sekä tiedot niiden varausmenettelystä.  

• Aluevalmennukseen osallistuvien hevosten tulee olla rokotettu kilpailusääntöjen mukaan – 
Aluevalmennusvastaava kirjaa edellytyksen valmennuskutsuun.  

• Aluevalmennusvastaava varaa mahdolliset oheispalvelutilat (luentosali, liikuntasali…)  

• Aluevalmennusvastaava tarkistaa valmennuksen jälkeen KIPAn valmennusmaksut valmentajan 
paikallaololistan mukaan ja ilmoittaa mahdolliset maksujen palautukset ja jälki-
ilmoittaumisperinnän 7 vrk:n kuluessa valmennuksen päättymisestä alueen valmennusvastaavalle 

• Aluevalmennusvastaava toimittaa valmennukseen kutsuttavien varallaololistan aluevalmentajalle ja 
vuokranantajalle, joilla on oikeus ottaa vararatsukoita peruutuspaikoille.  

• Aluevalmennusvastaavan vaihtuessa vanha aluevalmennusvastaava toimittaa tämän sopimuksen 
allekirjoitettavaksi uudelle aluevalmennusvastaavalle, joka lähettää yhteystiedoillaan ja 
allekirjoituksellaan varustetun sopimuksen tämän sopimuksen kaikille osapuolille.  
 

Aluevalmentaja  
• Aluevalmentaja vastaa valmennusryhmiin nimettävistä ratsukoista ja esittää SRL:n katsastusleirille 

nimettävät ratsukot aluekatsastusleirin ja/tai kilpailutulosten perusteella.  

• Aluevalmentaja sopii yhdessä aluevalmennusvastaavan kanssa aluevalmennuksen vuosikalenterin 
ja kunkin valmennusleirin ryhmäjaon ja ratsastusajat  

• Aluevalmentaja ilmoittaa viimeistään 4 vrk ennen kunkin valmennusleirin alkua vuokranantajalle 
mahdolliset harjoitusmateriaalitarpeet/toiveet, jotka eivät sisälly ”normaaliin harjoituskalustoon”  

• Aluevalmentaja vastaa käytännön valmennustoiminnasta ja raportoi pyydettäessä sekä osallistuu 
valmennuksen oheisohjelmien (mm luennot) suunnitteluun  

• Aluevalmentaja lähettää aluevalmennusvastaavalle tiedon valmennusryhmien muutoksista KIPAn 
ryhmäjakoon verrattuna (Poissaolot, lisäykset) 3 vrk:n sisällä valmennuksen päättymisestä jälki-
laskutusta/palautuksia varten  

• Aluevalmentaja osallistuu SRL:n koulutustilaisuuksiin aluevalmentajasopimuksen edellyttämällä 
tavalla ja kehittää muutenkin itseään valmentajana  

• Aluevalmentajalla on oikeus tehdä aikataulu- ja ryhmäjakoon muutoksia valmennuksen aikana, 
kuitenkin niin, että pysytään vuokranantajalle ilmoitetun aikataulun puitteissa tai erikseen sovitaan 
ja hyväksytetään vuokranantajan kanssa muuttunut aikataulu.  

• Vuokranantaja sopii aluevalmennusvastaavan kanssa valmennuskorvauksen tarkennuksesta, joka 
poikkeaa KIPAn aikataulusta / ryhmäjaosta viimeistään 14 vrk:n kuluessa valmennustapahtuman 
jälkeen.  

• SRL maksaa valmennuspaikkakorvauksen 30 vrk:n kuluessa valmennustapahtumasta  

• Vuokrakorvaus /valitaan yksi vaihtoehto:  

• Aluevalmennukseen osallistuva ratsukko:  
o Ulkokenttä / kylmä maneesi 15 euroa/ratsukko/päivä (Sis. ALV:n 24 % / ALV 0 %)  



o Lämminmaneesi 20 euroa/ratsukko/päivä (Sis. ALV:n 24 % / ALV 0 %)  

 
o Lisäpalveluna ostettavissa ja ainoastaan erikseen sovittaessa  

▪ Maastoesteradan rakennus 50 euroa/alkava tunti (Sis. ALV:n 24 % / ALV 0 %)  
 

• Laskutusohjeistus: https://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/laskutusohje/. Lasku lähetetään PDF 
tiedostona osoitteeseen 02022721@scan.netvisor.fi. Laskussa tulee olla valmennustapahtuman 
päivämäärä, aluevalmennusryhmä, laji sekä ratsukkomäärä, joka on laskutuksen peruste. Lisäksi 
laskuun tulee kirjata selkeästi myöhemmin tarkennettava kustannuspaikka, joka nopeuttaa laskun 
käsittelyä. 
  

Valmennuspaikkasopimukset ovat määräaikaisia. Sopimuskausi alkaa 1.9.2023 ja päättyy 30.8.2025.  
Vuokrasopimus voidaan purkaa molempien yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti kesken vuokra-
aikaa, purkuaika 3 kuukautta.  
 
Vuokranantajan allekirjoitus: _______________________________  
 
Vuokraajien allekirjoitukset:  
Suomen Ratsastajainliitto _______________________________  
 
Aluevalmentajan allekirjoitus: _______________________________  
 
Paikka ja aika: ____________________________________________ 
 
Lisätietoja: 
Vuokranantaja voi tarjota lisäpalveluja, joista vuokraajat eivät maksa erillistä korvausta  
Karsinapaikkoja valmennuksen ajaksi:   kpl  
Henkilömajoitusta valmennuksen ajaksi:  henkilölle  
Kahvio / ruokailupalvelua:  
Muuta: 
 


