YHTEISTYÖSOPIMUS – Kuninkuusravit 2021
1.Sopimuksen osapuolet
Forssan kaupunki Turuntie
18
30100 Forssa
Forssan Seudun Hippos ry
Pilvenmäentie 7
30420 Forssa
1. Sopimuksen taustaa
Kuninkuusravit on raviurheilun suurin vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään heinäkuussa 2021
Forssassa. Tapahtuma on kolmipäiväinen, ja siihen osallistuu noin 60 000 kävijää. Tapahtumaan
osallistuu noin 170 median edustajaa, ja Kuninkuusraveista lähetetään live-lähetystä useita tunteja
eri kanavissa. Kuninkuusravit 2021 on maakunnan merkittävimpiä tapahtumia tapahtuman
saamalla näkyvyydellä mitaten. Tapahtuma on Forssan näkyvyyden, tunnettavuuden, matkailun ja
alueen hevostalouden kannalta merkittävä tapahtuma.
Kuninkuusraveja on Forssaan hakenut Pilvenmäen raviradalla ravikilpailujen järjestämisestä
vastaava Forssan Seudun Hippos ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää raviurheilun
tunnettavuutta, alueen raviurheilua ja muuta hevosurheilua sekä hevostaloutta, hevosjalostusta ja
muuta hevosharrastusta.
2. Sopimuksen tavoite ja yhteistyömuodot
Yhteistyösopimuksen tavoitteena on vahvistaa Forssan kaupungin vetovoimaa sekä tunnettuutta,
saada aluetaloudellisia ja imagollisia hyötyjä sekä elävöittää kaupunkia ja lisätä asukkaiden
hyvinvointia.
Sopimuksen osapuolet sitoutuvat kehittämään yhteistyötä ja tekemään töitä onnistuneiden
Kuninkuusravien järjestämiseksi Forssassa 2021. Kaupunki sitoutuu tukemaan Forssan Seudun
Hippos ry:tä tapahtuman järjestämisen onnistumiseksi.
Yhteistyömuodot
Forssan kaupunki näkyy Kuninkuusravien viestinnässä ja markkinoinnissa
pääyhteistyökumppanina.
Kuninkuusravijärjestäjä pitää esillä kaupungin tunnuksia ja sosiaalisen median profiileja
verkkosivuillaan sekä sosiaalisen median kanavissaan (FB, Instagram, Twitter, Youtube). Forssan

kaupunkikuva on monipuolisesti esillä ennakkomarkkinointimateriaaleissa niin printti- kuin
verkkoalustoissakin kaupungin kanssa tehdyn vuosisuunnitelman mukaisesti.
Forssan Seudun Hippos ry kuninkuusravijärjestäjänä luovuttaa kuvamateriaaliaan kaupungin
viestintä- ja markkinointitarkoituksiin. Kuninkuusravijärjestäjä levittää kaupungin esitteitä/
materiaaleja ennakkotapahtumissaan.
Forssan Seudun Hippos ry on kaupungin pääyhteistyökumppani Kuninkuusraveja koskevassa
viestinnässä ja markkinoinnissa.
Kaupunki jakaa Kuninkuusravien viestintä- ja markkinointimateriaaleja monikanavaisesti niin
verkko-, printti- kuin ulkomainonnassaan.
Kaupungin nimeämät henkilöt osallistuvat Kuninkuusraveihin ja ennakkotapahtumiin vieraina sekä
kaupungin edustajina. Kaupunki isännöi Kuninkuusravien vastaanottoa tapahtumaviikon
perjantaina kaupungintalolla tai muussa kaupungin järjestämässä tilassa.
Kuninkuusravit osallistaa Forssan kaupungin asukkaita erilaiseen Kuninkuusravien järjestämiseen
liittyvään toimintaan; mm. kuvataidekoulu suunnittelee tapahtuman maskotin. Forssalaisille
perjantaipäivä Kuninkuusravi-viikonloppuna on ilmainen ja mahdollistaa näin kaikille
mahdollisuuden tulla tutustumaan suurtapahtumaan.
Kuninkuusravien yhtenä tavoitteena on raviurheilun tunnettavuuden edistäminen. Forssan
Kuninkuusraveihin saapuu noin 60 000 katsojaa sekä lukuisia median edustajia, mikä lisää myös
Forssan tunnettavuutta valtakunnallisesti raviurheilun kautta.
Kuninkuusraveilla on oma vastuullisuusohjelmansa, joka antaa paljon mahdollisuuksia seudun
elinkeinoelämälle ja kaupungin brändin rakentamiselle kaupungin suunnitellun strategian
mukaisesti.
3. Kaupungin tuen määrä ja maksatus
Forssan kaupunki varaa vuosittain sopimusvuosille määrärahan talousarvioonsa.
Kaupunginvaltuusto vahvistaa määrärahan vuosittain talousarviosta päätettäessä.
Kaupungin kumppanuussumma on vuosittain lähtökohtaisesti 40 000 euroa rahallista avustusta
Forssan Seudun Hippos ry Kuninkuusravien toteuttamiseen, rakentamiseen, markkinointiin ja
henkilöstökuluihin. Kaupunki maksaa rahallisen avustuksen vuonna 2019 sopimuksen
allekirjoittamisen jälkeen sekä vuosina 2020 ja 2021 avustusvuoden tammikuussa.
Forssan Seudun Hippos ry ja kaupunki solmivat vuosittaisen määrärahan vahvistamisen yhteydessä
ko. vuodelle vuosisuunnitelman, jonka mukaisesti Forssan Seudun Hippos ry ostaa tämän
sopimuksen toteutumista tarkoittavia kaupungin ja sen tytäryhtiöiden palveluita. Tavoitteena on
käyttää rahallinen avustus mahdollisimman tarkoin näiden palveluiden ostoihin.

4. Sopimuksen muuttaminen
Vähäistä suuremmista sopimusmuutoksista tulee sopia kirjallisesti. Vähäisistä muutoksista voidaan
sopia suullisestikin.
5. Sopimuksen irtisanominen
Sopimusta ei voida yksipuolisesti irtisanoa kesken sopimuskauden. Mikäli sopimusosapuoli
kuitenkin rikkoo olennaisesti sopimuksen ehtoja eikä kehotuksen saatuaan viipymättä korjaa
menettelyään, toinen sopimusosapuoli voi purkaa sopimuksen päättymään välittömästi.
6. Yhteistyötahot
Forssan kaupungin puolesta yhteistyötahoina toimivat kaupunginjohtaja ja hänen sihteerinsä,
viestintäsuunnittelija, tekninen johtaja, kunnallistekniikan päällikkö sekä kaupunginjohtajan
tarvittaessa määräämät muut kaupungin henkilökuntaan kuuluvat. Kuninkuusravien
järjestämistoimikuntiin nimetään kaupungin mahdollisesti esittämät edustajat.
Kuninkuusravijärjestäjän puolesta yhteistyön onnistumisesta vastaa yleisesti toiminnanjohtaja
Elina Hirvonen. Rekrytointien edetessä nimetään uusia yhteistyötahoja järjestävästä
organisaatiosta kaupungin kanssa toteutettavaan yhteistyöhön.
7. Sopimuksen liitteet
Sopimukseen lisätään vuosittain yhteistyön muodoista ja toteuttamisesta vuosisuunnitelma, jonka
kaupunginhallitus hyväksyy.
8. Sopimuksen voimassaoloaika
Tämä sopimus on voimassa 1.1.2019 - 31.12.2021. Kaupungin osalta sopimus tulee voimaan, kun
se on hyväksytty kaupungin lainvoimaisella viranomaispäätöksellä ja sen jälkeen allekirjoitettu.
Yhdistyksen osalta sopimus tulee voimaan, kun se on hyväksytty yhdistyksen päätösvaltaisessa
toimielimessä ja sen jälkeen allekirjoitettu.
Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
Forssassa
Forssan kaupunki

Forssan Seudun Hippos ry

