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avustus
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Forssan Seudun Hippos ry järjestää vuonna 2021 heinäkuun viimeisenä viikonloppuna Pilvenmäellä kuninkuusravit. Forssassa järjestettiin edelliset kuninkuusravit vuonna 2006. Yhdistys hakee kaupungilta kuninkuusravien järjestämiseen yhteensä 120.000 euroa avustusta. Avustus maksettaisiin kolmessa 40.000 eu ron erässä vuosina
2019 - 2021. Yhdistyksen hakemus on nähtävänä kokouksessa ja
luottamushenkilöiden sähköisessä kokousjärjestelmässä.
Hakemuksen mukaan vuoden 2006 kuninkuusraveja Forssassa seurasi kahden päivän aikana n. 59.750 katsojaa. Valtaosa tuli maakunnan ulkopuolelta.
Hakemuksen mukaan vuoden 2021 ravien arvioitu yleisömäärä on
noin 55.000 henkeä, yleisön majoitusvuorokausimäärä n. 75.000, tiedotusvälineiden edustajien määrä n. 200 ja seudun matkailutulo n.
15.000.000 euroa. Oheistapahtumia on koko raveja edeltävän vuoden ajan.
Hakemuksen mukaan ravien järjestämisoikeuden myöntäminen on
suuri luottamuksenosoitus. Samalla ravien järjestäminen on suuri
haaste Pilvenmäen raviradalle, Forssan kaupungille, Forssan seudulle ja koko Kanta-Hämeen maakunnalle. Tapahtuma täyttää ainakin Forssan seudun majoituspaikat. Ravirata ja Forssan keskusta
palvelevat kyseisen viikonlopun ajan ravivieraita.
Hakemuksen mukaan Pilvenmäki on tekniseltä varustelultaan raviratojen edelläkävijä maassa. Forssan Seudun Hippos ry on saanut
vuonna 2018 investointiavustusta raviratakiinteistön korjaamiseen.
Tilojen käyttöä pyritään monipuolistamaan. Raviradalla pystytään nykyisin järjestämään suurehkoja yleisötapahtumia. Kuninkuusraveja
varten raviradalle tehdään mittavia tilapäisrakenteita. Tapahtuma
edellyttää monenlaisia eri tarkoituksia palvelevia tilapäisjärjestelyitä.
Hakemuksen mukaan kuninkuusravien budjetti on yli kaksi miljoonaa
euroa. Suurimmat menot aiheuttavat kilpailujen tilapäisrakentaminen, henkilökunta ja markkinointi. Taloudelliset vaikutukset ovat alkaneet, ja ne jatkuvat tapahtumavuoteen asti. Hakemuksen mukaan
kuninkuusravien aluetaloudelliset vaikutukset ovat n. 11 - 15 miljoonaa euroa. Tapahtuma mahdollistaa alueen vetovoimaisuuden vahvistamisen sekä kaupungin eri valtakunnallistenkin vahvuuksien esil-

le tuomisen. Kaupunki, Hippos ja Pilvenmäen ravirata tekevät yhteistyötä. Markkinoinnissa kaupungin merkitys tapahtuman onnistumiselle korostuu. Kaupunki saa laajaa ja monipuolista näkyvyyttä.
Hakemuksen liitteessä on selostettu raviradan vuosien 2019 - 2021
kunnostustoimenpiteitä. Siinä on selostettu myös yhteistyökumppa
neiden kanssa tehtävää työryhmä- ja muuta yhteistyötä. Lisäksi on
selostettu kaupungin avustuksen käyttökohteita. Niitä ovat mm. majoituspalveluiden kehittäminen, yleisön viihtyisyyden vaatimat toimenpiteet, alueiden kunnostus sekä markkinointi ja viestintä.
Valtuuston ehdotetaan hyväksyvän kuluvana vuonna maksettavaa
avustusta varten talousarvioon lisämäärärahan ja toteavan, että tulevina vuosina maksettavia avustuksia käsitellään kunkin vuoden talousarvion yhteydessä.
Kuntalain mukaan kunta voi antaa harkinnanvaraisia avustuksia. Niiden sallittavuus arvioidaan lain 7 §:ssä tarkoitettua kunnan yleistä
toimialaa koskevan säännöksen perusteella. Lähtökohtana on kunnan jäsenten yhdenvertaisuuteen pohjautuva kielto antaa tukea yksityiselle kuntalaiselle ilman erityisiä perusteita. Perusteena voi olla
esimerkiksi, että yksityisiä avustamalla edistetään koko kunnan
etua. Tässä tapauksessa avustuksen myöntämiselle on tällainen peruste. (Oikeuskirjallisuudesta ks. Harjula, Heikki – Prättälä, Kari:
Kuntalaki -Tausta ja tulkinnat. 2015, s. 188 – 189.)
Forssan Seudun Hippos ry:n edustajat selostavat asiaa kokouksessa.
(MP)
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto
1. hyväksyy Forssan Seudun Hippos ry:lle myönnettävää avustusta
varten kuluvan vuoden talousarvion käyttötalousosan 10 Keskushallinto -kohtaan 40.000 euron lisämäärärahan
2. toteaa Forssan Seudun Hippos ry:n hakemuksessa tarkoitettuja
vuosien 2020 ja 2021 avustuksia käsiteltävän kyseisten vuosien talousarvioiden yhteydessä.
Asian käsittely:
Kaupunginhallitus piti ennen tämän asian käsittelyä tauon klo 17.02 17.50. Tauon aikana Forssan Seudun Hippos ry:n toiminnanjohtaja
Elina Hirvonen selosti yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan Isto
Mäki-Tulokkaan kanssa Pilvenmäellä vuonna 2021 järjestettävien
kuninkuusravien valmisteluja. Selostusta kuulemassa olivat myös
kaupunginhallituksen varajäsen Lotta Saarenmaa sekä tekninen johtaja Antti Heinilä ja kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu. Selos-

tuksen jälkeen Antti Heinilä ja Tero Tiensuu poistuivat kokoushuoneesta.
Kokousta jatkettaessa kaupunginhallituksen jäsenet Jaana Lähteenkorva ja Matti Uutela ilmoittivat olevansa Forssan Seudun Hippos
ry:n hallituksen jäseninä esteellisiä ja vetäytyvänsä asian käsittelystä. He olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan. Varajäsen
Lotta Saarenmaa osallistui Jaana Lähteenkorvan tilalla kokoukseen
tämän asian kohdalla.
Kaupunginjohtaja muutti ehdotuksensa 1. kohdan seuraavaksi:
1. hyväksyy Forssan Seudun Hippos ry:lle yhteistyösopimuksen nojalla maksettavaa korvausta varten kuluvan vuoden talousarvion
käyttötalousosan 10 Keskushallinto -kohtaan 40.000 euron lisämäärärahan
Kaupunginjohtaja lisäsi ehdotukseensa seuraavan uuden 2. kohdan:
2. valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään korvauksen maksamisen edellytyksenä olevan kaupungin ja Forssan Seudun Hippos
ry:n välisen yhteistyösopimuksen.
Kaupunginjohtaja muutti ehdotuksensa alkuperäisen 2. kohdan seuraavaksi 3. kohdaksi:
3. toteaa Forssan Seudun Hippos ry:lle yhteistyösopimuksen nojalla
vuosina 2020 ja 2021 maksettavia korvauksia käsiteltävän kyseisten
vuosien talousarvioiden yhteydessä.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan kokouksessa
muuttaman ehdotuksen.
Kaupunginhallituksen päätös kuuluu seuraavasti:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto
1. hyväksyy Forssan Seudun Hippos ry:lle yhteistyösopimuksen nojalla maksettavaa korvausta varten kuluvan vuoden talousarvion
käyttötalousosan 10 Keskushallinto -kohtaan 40.000 euron lisämäärärahan
2. valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään korvauksen maksamisen edellytyksenä olevan kaupungin ja Forssan Seudun Hippos
ry:n välisen yhteistyösopimuksen.

3. toteaa Forssan Seudun Hippos ry:lle yhteistyösopimuksen nojalla
vuosina 2020 ja 2021 maksettavia korvauksia käsiteltävän kyseisten
vuosien talousarvioiden yhteydessä.

