Kimppaomistaminen on yleistynyt viime vuosina voimakkaasti, ja parhaimmillaan se tarjoaakin huikeita elämyksiä yhdessä.
Talli Webbien porukka juhli Elian Webin Derbyvoittoa Vermossa vuonna 2016. Kuva Suomen Hippos ry kuvapankki

Kuinka toteutetaan laatukimppa?
Kimppaomistamisella tarkoitetaan kahden tai useamman henkilön muodostamaa yhtymää, joka omistaa
hevosen. Vastuut ja oikeudet jakautuvat kimppalaisten kesken. Laatukimppamerkkiä voi hakea yhtymä,
joka täyttää merkille asetetut minimikriteerit.

H

yvällä kimpalla ei ole minimi- tai maksimikokoa, eikö hevosen kilpailumenestykselläkään ei ole lopulta niin
suurta merkitystä kuin ehkä voisi kuvitella.
Kimppa voi olla onnistunut, vaikka hevonen
ei yltäisikään sille asetettuihin tavoitteisiin.
Kimppaomistamisessa haetaan yhteisiä elämyksiä, tunteita ja kokemuksia, ja se
onnistuu kun kimppa rakennetaan hyvän
perustan: rehellisyyden, luottamuksen,
avoimuuden ja selkeiden pelisääntöjen varaan. Ongelmia ehkäistään jo ennalta niin,
etteivät erimielisyydet pääse paisumaan
riidoiksi. Silloin voidaan keskittyä olennaiseen - eli hevoseen ja mukavaan yhteiseen
tekemiseen.

Hyvän kimpan
neljä kulmakiveä
1. Aktiivinen kimpanvetäjä
Kimpanvetäjä on kimpan tärkein yksittäinen henkilö, jonka vastuulla on monta asiaa. Hän tiedottaa hevosen asioista muille
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osakkaille, hoitaa hevosen tiliä ja raha-asioita (ellei siihen ole nimetty erillistä rahastonhoitajaa) sekä kutsuu koolle yhtymän
kokoukset. Erityisen tärkeään rooliin hänen
innostuneisuutensa ja reipasotteisuutensa
nousee “hiljaisina kausina” esimerkiksi kilpailutauon, laidunloman tai peruskuntokauden aikana, kun hevosen arjesta ei ole
välttämättä niin paljon kerrottavaa.
2. Hyvin laaditut sopimukset
Hyviä kimppoja yhdistää hyvin tehty kirjallinen sopimus. Vaikka suullinen sopimus
on yhtä pätevä kuin kirjallinenkin, sitä on
erimielisyystilanteissa vaikeampi todistaa.
Kirjallinen sopiminen tekee sopimuksesta
myös yksiselitteisemmän - on kirjattu ylös
mitä on sovittu. Hyvä kirjallinen sopimus
ehkäisee monta riitaa ennalta, kun jo perustamisvaiheessa on mietitty myös mahdollisia eteen tulevia ongelmatilanteita, ja sovittu miten tilanteessa toimitaan. Tavoitteita
on syytä käydä läpi pitkällä tähtäimellä, ja
miettiä myös, miten hevosesta luopuminen

ja kimpan purkaminen aikanaan hoidetaan.
3. Tarkka taloudenhoito
Hevosenomistamiseen liittyy myös iso taloudellinen vastuu, joka kimpassa jakaantuu. Yksittäisen osakkaan pitää huolehtia
omista kuukausimaksuistaan, ja rahastonhoidosta vastaavan puolestaan valvoa ja
hallinnoida maksuliikennettä sekä maksaa
hevosta ja kimppaa koskevat laskut ajallaan.
Kimppaa varten avataan aina oma tili,
minkä kautta rahat ohjataan. Tilinhoitajan
omat ja kimpan yhteiset varat eivät saa
sekoittua. Tilinkäyttöoikeus kannattaa järjestää vähintään kahdelle henkilölle, ettei
kaikki jää yhden ihmisen taakse, jos jotain
sattuu eikä tilistä vastaava pääsekään hoitamaan raha-asioita. Tilinkäyttöoikeuden antaminen myös toiselle osakkaalle palvelee
osaltaan myös toiminnan läpinäkyvyyttä.
Kirjanpito tapahtuu yksinkertaisimmillaan listaamalla menot ja tulot aikajärjestyksessä ja säännöllisin välein lasketaan
näiden erotus. Kirjanpidolliset vaatimukset

Kimppa voidaan muodostaa valmiiksi valitun hevosen ympärille tai valmiille kimpalle voidaan lähteä etsimään sopivaa hevosta vaikka
Varsahuutokaupasta. Kuva Viivi Huuskonen

riippuvat yhtymän muodosta. Tositteet säilytetään ja talousasioista tiedotetaan säännöllisesti.
4. Avoin tiedotus
Edellä onkin jo sivuttu myös tiedotusasioita, mutta se määrittää vahvasti onnistunutta kimppaa. Tiedon pitää kulkea ja
kiinnostuksen kantaa myös alkuinnostusta
pitemmälle. Iloisista asioista tiedottaminen
on helppoa ja mukavaa, mutta erityisesti
avoimuuden merkitys korostuu, kun uutiset
ovat ikävämpiä - esimerkiksi hevosta kohdannut sairastuminen, loukkaantuminen
tai muu vastaava.
Etenkin jos mukana on uusia hevosenomistajia, kimpanvetäjällä on tärkeä tehtävä toimia heidän oppaanaan hevosten
maailmaan. Silloin on erityisen tärkeää
kertoa asioista selkeästi, tarkasti ja ymmärrettävästi, vastata kaikkiin kysymyksiin ja
rakentaa luottamusta. Avoimuus katkoo
huhuilta ja epäilyksiltä siivet.

Laatukimpan kriteerit
ja laatumerkintä
Laatumerkkijärjestelmä on täysin vapaaehtoinen. Sen tarkoitus on edistää kimppaomistamisen läpinäkyvyyttä ja kannustaa
kehittämään kimppatallien toimintaa aina

vain laadukkaammaksi.
Kimpanvetäjien koulutuksia järjestettiin
Hevosenomistamisen kehittämisprojektin
aikana maksutta vuoteen 2014 asti. Sen jälkeenkin niitä on edelleen järjestetty, mutta
maksullisina. Kimpanvetäjien koulutusten
sekä jatkokoulutuksen järjestämisestä vastaa Hippolis ry, ja 1-2 päivää kestävän tiiviin
koulutuksen käyminen on hyvin suositeltavaa, oli kimpanvetäjänä toiminut vähemmän tai pidemmän aikaa.
Koulutuksen osa-alueita ovat mm. kimppaomistuksen lainsäädäntö ja sopimukset,
tiedotus, markkinointi, taloudenhoito, kirjanpito, verotus ja ongelmatilanteet. Koulutuksen käyneiden henkilöiden vetämät,
laatukriteerit täyttävät kimppatallit voivat
hakea kimppatallien laatumerkkiä. Kriteerit
määrittävät minimitason - aina voi tehdä
paremmin. Laatukriteerien “checklist” löytyy seuraavalta aukeamalta sekä nettisivulta www.hevosenomistaja.fi. Kriteereihin
kannattaa tutustua ja pohtia niitä oman
kimpan kannalta. Vähintään minimitasoon
kannattaa pyrkiä, vaikkei laatumerkkiä aikoisikaan hakea.

hevosaiheen ympärillä, mutta voi olla melkeinpä mitä vain kimppalaisista ja heidän
kiinnostuksen kohteistaan riippuen. Pääasia
on mielekäs ja kaikkien halukkaiden saatavilla oleva, säännöllinen toiminta.
Kimpan toimintaa voivat olla esimerkiksi talli- ja ravitapaamiset, toto-kimppapelit,
saunaillat, tiimivärit ja muu yhtenäinen
varustus, luennoille ja koulutuksiin osallistuminen, eri kimppojen tapaamiset, tallivierailut, yhteisretket hevostapahtumiin jne.

Viivi Huuskonen
Lähteet ja lisälukemista:
www.hevosenomistaja.fi

Kimpan toiminta
Kimppaomistamisessa korostuu myös sosiaalinen näkökulma. Toiminta pyörii yleensä
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Kimppatallien laatukriteerit
MINIMI

SUOSITUKSET

Alla on kuvattu ne asiat, jotka tulee olla kirjattu sääntöihin tai markkinointimateriaaliin

VASTUULLINEN OMISTAMINEN
JA HEVOSEN HYVINVOINTI

•

•

Hevoselle taataan paras mahdollinen hoito
sen lajityypilliset tarpeet huomioiden

Kimppa sitoutuu päätöksillään huolehtimaan hevosesta ja takaamaan
sille vähintään eläinsuojelumääräysten
vaatimusten mukaisen hoidon
Hevosen päivittäisestä hyvinvoinnista
valtuutetaan vastaamaan henkilö(t),
joilla on riittävät tiedot ja taidot hyvinvoinnin takaamiseksi

TAVOITTEET

Määritelty hevosen ja kimpan tavoitteet.

YHTEISOMISTUSSOPIMUS

Selkeät säännöt, jotka määrittelevät kimpan
toimintatavat. Säännöissä on määriteltävä
vähintään seuraavat asiat:
•
millä ehdoilla kimppa toteutuu
•
perustiedot yhtymän omistamasta hevosesta/hevosista
•
osuuden hinta, arvioitu kuukausimaksun suuruus ja maksaminen sekä rahaliikenteen pelisäännöt
•
päätöksenteko
•
yhteyshenkilön vastuut ja oikeudet
•
nimenkirjoitusoikeus
•
tulojen ja menojen jakaminen
•
osakkaan oikeudet ja velvollisuudet
•
osakkaan erottaminen
•
osakkuuden myynti tai luopuminen
•
kimpan purkaminen tai päättäminen

Selkeät yksityiskohtaiset säännöt, joissa on
määritelty minimitason lisäksi myös
•
arviolaskelma kuluista
•
vastuuhenkilöiden tiedot
•
yksityiskohtaisesti kokoukset ja äänestyskäytännöt (esim. virtuaalikokousten
mahdollisuus)
•
osakkaan osuuksien enimmäismäärä
•
korvausvelvollisuus haitanteosta kimpalle

MARKKINOINTI

Ostopäätöksen pohjaksi on ostajan nähtävillä oltava (vähintään pyynnöstä)
•
Kimpan säännöt
•
Lyhyt realistinen kuvaus hevosesta, tavoitteista, toiminnasta ja tiedotuksesta
•
Ostohinta ja arvioitu kk-maksujen suuruus

•
•

TOIMINTA

Kuvaus kimpan toiminnasta
Mitä toimintaa ja tilaisuuksia kimpalle järjestetään ja kuinka usein?
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Säännöt kaikkien saatavilla
Laaja kuvaus hevosesta, tavoitteista,
toiminnasta, tiedotuksesta, hinnoittelusta jne.

Jos kimpalla on kimpanvetäjien koulutuksen käynyt vetäjä ja kimppa täyttää laatukriteerit, voi se hakea kimppatallien laatumerkkiä. Katso
lisätietoja ja lataa hakemuslomake os. www.hevosenomistaja.fi/6

MINIMI

TIEDOTUS

TALOUDENHOITO JA MAKSUT

Kuvattu kimpan toimintaan nähden riittävä
tiedotus
•
Kuka hoitaa ja miten?
•
Yksi tiedote kuukaudessa (voi olla nettinosto tai email)
•
Ongelmatilanteissa tiedotetaan asianmukaisesti ja viipymättä (esim. hevosen loukkaantuminen)

•
•
•
•
•

•

•

•

MUUT SOPIMUKSET

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VAKUUTTAMINEN

SUOSITUKSET

•

•

Omat kotisivut tai yhteisöpalvelun sivu
(avoin tai suljettu esim. facebook, twitter)
Yksi tiedote viikossa hevosen käyttömuoto ja tilanne huomioiden

Nimetty vastuuhenkilö
Oma erillinen pankkitili
Selkeä kirjanpito, jossa menot ja tulot
ovat helposti todennettavissa
Nimenkirjoitusoikeus kahdella henkilöllä
Puskurirahasto maksuvalmiuden turvaamiseksi (2 kk valmennus- tai hoitomaksut)
Verotuskäytäntöjen varmistaminen kotialueen verottajalta ja toimiminen sen
mukaisesti
Normaalin kuukausitiedottamisen yhteydessä kerrotaan tavanomaisista kuluista poikkeavien kulujen syyt
Vuosittain kirjanpidon tarkastus (sisäinen vapaamuotoinen tarkastus)

Enintään 20 osakkaan kimpoissa
jokainen osakas allekirjoittaa yhteisomistussopimuksen
21 tai useamman osakkaan kimpoissa
yhteisomistussopimus:
toimitetaan osakkaalle sähköpostilla
tai netissä
osakas sitoutuu sopimukseen maksamalla ostohinnan
(pitää olla kirjattu sääntöihin)
Valmennus- tai hoitosopimus
(voi sisältyä kimppatallin sopimukseen)
Kimppa huolehtii voimassaolevien ohjeiden noudattamista rekisteröintiin
liittyvissä asioissa

Aktiivikimpat, jotka vastaavat itse hevosen
hoidosta tai valmennuksesta, vakuuttavat
hevosen vastuuvakuutuksella

•

•

21 tai useamman osakkaan kimpoissa
jokainen osakas allekirjoittaa yhteisomistussopimuksen
Valmennussopimuksessa määritellään
valmentajan velvollisuudet (mm. tallitapaamiset, valmennusraportointi)

Hevonen on vakuutettu henki- ja eläinlääkärikuluvakuutuksella
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