
Yhteisomistussopimus 
 

1.Yhtymän nimi on                                      

ja kotipaikka                                              .

2. Ytymän tarkoitus on omistaa                                                 

- niminen hevonen; rek.nro                       

 Yhtymä voi omistaa  muitakin hevosia.

3. Yhtymän osakkaat sekä heidän osuuksien-

sa luku- ja äänimäärät sekä yhteystiedot ovat 

tämän sopimuksen viimeisellä eli allekirjoitus-

sivulla.

4. Yhtymän jokainen osuus antaa osuuden 

haltijalle yhden ( 1 ) äänen käytettäväksi ää-

nestystä vaativissa kysymyksissä.

5. Yhtymän toimikausi on jatkuva, ja se voi-

daan purkaa varsinaisessa vuosikokouksessa 

läsnä tai edustettuina olevien osakkaiden kol-

men neljäsosan ( ¾ ) äänten enemmistöllä.

Yhtymän tässä sopimuksessa sovittujen sään-

töjen muuttamista koskevat päätökset teh-

dään varsinaisessa vuosikokouksessa läsnä 

tai edustettuina olevien osakkaiden yksinker-

taisella äänten enemmistöllä. Äänten men-

nessä tasan ratkaisee arpa.

Yhtymäsopimuksesta aiheutuvat erimielisyy-

det ratkaistaan yhtymän kotipaikan käräjäoi-

keudessa.

6. Yhtymän nimenkirjoitusoikeus on varsi-

naisen vuosikokouksen nimeämällä edusta-

jalla, joka samalla toimii yhtymän rahaston 

hoitajana sekä yhteyshenkilönä osakkaisiin, 

valmentajaan, viranomaisiin ja hevosalan 

järjestöihin.

7. Yhtymällä on tilisiirtoja varten pankkitili 

                            

jota yhtymän edustaja hoitaa.

8. Yhtymän tilikausi on kalenterivuosi.

9. Menot ja tulot jaetaan tasan osuuksien 

kesken.

10. Yhtymällä on kaksi ( 2 ) varsinaista vuo-

sikokousta: kevätkokous maalis-huhtikuussa 

ja syyskokous loka-marraskuussa. 

Vähintään kahden osakkaan niin vaatiessa 

tulee järjestää ylimääräinen yhtymän kokous.

Yhtymän edustaja kutsuu osakkaat vuosiko-

koukseen tai ylimääräiseen yhtymän kokouk-

seen viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

11. Kevätkokouksessa

- valitaan edustaja / yhteyshenkilö, valmen-

taja ja tilintarkastaja.

- esitetään tilintarkastuskertomus sekä tilin-



päätös, joka käsittää tuloslaskelman ja ta-

seen

- vahvistetaan tilinpäätös

- päätetään kuluvarauksen suuruudesta

- päätetään yhtymän voiton tai tappion aihe-

uttamista toimenpiteistä

- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

tilivelvollisille

- käsitellään muut asiat

12. Syyskokouksessa 

- pätetään kuluvarauksen ylittävän pääoman 

jaosta

- päätetään mahdollisista suoritettavista pal-

kioista ja muista kuluista

- päätetään hevosen vakuuttamisesta

- päätetään ikäkausikilpailujen osallistumis-

maksujen maksamisesta

- päätetään osuusmaksun suuruudesta

- päätetään mahdollisten kunnia- ja / tai esi-

nepalkintojen arvontamenetelmistä

- käsitellään muut asiat

13. Osuusmaksu suoritetaan yhtymän pank-

kitilille neljännesvuosittain; syys-, joulu-, 

maalis- ja kesäkuussa, kunkin kuukauden 15. 

päivään mennessä.

14. Yhtymän osakas on velvollinen korvaa-

maan yhtymälle vahingon, jonka hän tahalli-

sesti tai tuottamuksellisesti yhtymälle aiheut-

taa. 

15. Mikäli yhtymän osakas laiminlyö osuus-

maksun suorittamisen ajallaan, yhtymän 

edustaja ilmoittaa hänelle kirjatulla kirjeellä, 

että hänet tullaan erottamaan yhtymästä, 

ellei osuusmaksua lisättynä               euron 

sakkomaksulla ole suoritettu seuraavan kuu-

kauden loppuun menessä.

16. Osakkuudesta luopuminen ja siitä johtuva 

lunastusoikeus

- Mikäli osakas haluaa luopua osuudestaan, 

tulee osuutta ensin tarjota yhtymän muiden 

osakkaiden lunastettavaksi samaan mark-

kinahintaan, jonka ulkopuolinen taho osuu-

desta maksaa. Ellei kukaan osakkaista halua 

käyttää lunastusoikeuttaan, voidaan osuus 

myydä ulkopuoliselle.

- Lunastusoikeus ei koske perintöön, testa-

menttiin, ositukseen eikä yhteisön jakautumi-

seen tai sulautumiseen  perustuvia saantoja.

- Jos luopumisen syynä on yhtymästä erotta-

minen, on myyntimenettely seuraava:

- Osuutta tarjotaan ensin yhtymän jäsenille. 

Korkein tarjous voittaa. Mikäli yhtymän osak-

kaat eivät tee tarjousta osuudesta, tarjotaan 

osuutta yhtymän ulkopuolisille. Saadusta 

myyntihinnasta vähennetään myyntikustan-

nukset ja yhtymän saatavat sakko- ja viiväs-

tyskorkoineen ja tämän jälkeen mahdollinen 

ylijäämä tilitetään erotetulle osakkaalle.

17. Yhtymä voidaan purkaa lain ja yhty-



mäsopimuksen määräysten mukaan siten, 

että sen varat ja velat luetteloidaan. Mikäli 

kaikki yhtymän velat eivät ole tiedossa, on 

otettava julkinen haaste yhtymän kotipaikan 

käräjäoikeudelta yhtymän tuntemattomien 

velkojien selvittämiseksi. Mikäli yhtymälle jää 

varoja velkojen maksun jälkeen, jaetaan yli 

jäävät varat tasan osuuksien kesken.

18. Tämä sopimus astuu voimaan heti, 

kun kaikki yhtymän osakkaat ovat mak-

saneet osuutensa ja allekirjoittaneet yhty-

mäsopimuksen. Tätä sopimusta on laadittu                     

(      ) samansisältöistä kappaletta, yksi kulle-

kin allekirjoittaneelle.

Hyväksyn tämän sopimuksen ja sen ehdot.
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Yhtymän osakkaat, kunkin osakkaan osuuksien luku-
määrä ja yhteystiedot 




