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1. a)Ratsastuskeskuksen valaistus 
 
Tuula oli selvittänyt asiaa Olympiakomiteasta Petri Heikkisen (lainsäädännön 
asiantuntija), Suomen ratsastajainliitosta Janne Lapin (hallituksen jäsen) ja Pekka 
Partasen (vapaa-aikajohtaja) sekä seuran tilitoimistosta Anita Niirasen kanssa.  
 
Selvitysten perusteella vuokrasopimukseen ja voimassa olevaan lainsäädäntöön vedoten 
voidaan todeta, että vuokralaisella ei olisi ollut oikeutta tehdä maneesin valaistuksen 
vaihtoa keskustelematta ensin vuokranantajan kanssa, koska toimenpide on 
peruskorjausluonteinen. Em. syihin perustuen vuokranantajalla ei ole myöskään 
velvollisuutta korvata tehtyjä toimenpiteitä tai antaa vuokrahyvitystä vuokralaiselle. 
 
Vuokrasopimuksessa myös todetaan, että yrityksellä ei ole oikeutta vuokrasuhteen 
päättyessä saada korvausta kiinteistön arvoa nostaneista peruskorjaus- ja 
uudisrakentamistöistä. Lisäksi, mikäli vuokralainen haluaa jälleenmyydä valaistuksen 
kolmannelle osapuolelle, tulee hänen palauttaa maneesin valaistus entiselleen. 
 
Vuokralainen on maksanut tekemänsä leasing- sopimuksen mukaisesti valaistuksesta 8 
325,28€ ja tarjoaa niitä vuokranantajalle ostettavaksi 18.4.2020 jälkeen hintaan 5 000€. 
Yhdistyksen talous on sellaisessa tilanteessa vuonna 2019 tehtyjen korjausten vuoksi, 
että yhdistyksellä ei ole varaa korvata maneesin valaistusta yrittäjälle.  
 
Anna on selvittänyt sitä millä hinnalla vastaavanlaisen valaistuksen saisi tällä hetkellä. 
Antti Haikarainen Led-valaisimet Oy:stä on antanut arvion valaisimien arvosta. Arviossa 
on käytetty valaisintehoa 100 W. Selvityksen mukaan (kun asennettujen lamppujen 
teknistä tietoa ei ole olemassa) vastaavanlaisen valaistuksen kustannus olisi noin 3000-



 

 

    
    
    
     

4000 €. Koska lamput ovat jo vanhat voisi niistä tällä hetkellä korvata noin 500 € tämän 
selvityksen mukaan.  
 
Edellä mainittujen selvitysten perusteella hallitus päätti, että korvaukseen ei lähdetä. 
 
b) Vuokranmaksu 
 
Vuokranmaksusta on sovittu, että vuokralaisella on mahdollisuus maksaa vuoden 2019 
vuokra 31.12.2019 mennessä. Tästä sopimuksesta pidetään kiinni. 
 

2. Erillisten pankkitilien perustamista seuratoiminnalle ja kiinteistölle selvitetään. Asiasta 
keskusteltiin. 

 
3. Avustushakemus Opetusministeriölle. Sari esitteli luonnostelemansa hankesuunnitelman 

kiinteistön korjauksesta. Hän välittää sen seuran hallitukselle kommentoitavaksi. 
 

Avustusta voi saada korkeintaan 30 % kustannuksista. Asiasta kannattaa käydä 
keskustelua. Mikä olisi kestävä lainataso ja mitä se vaikuttaisi vuokraan? Korjausten 
laajuus määräytyy näistä seikoista. 

 
Hakemuslomakkeet eivät ole vielä tulleet nettiin. Hakuaika päättyy 31.12.2019. 

 
4. Muut asiat: 

 
Anna-Maija on järjestellyt valmennuksia. 
 
Seuraava kokous on 15.12.2019 klo 17.00. 

 
 
Sari Niemi   Tuula Leskinen 
sihteeri   puheenjohtaja 


