
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 6.4.2021 § 28 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia SPONSOROINTISOPIMUS - Rainmaker racing r.y. 

 

Rainmaker racing ry on huhtikuussa 2019 perustettu yhdistys. 

 

Rainmaker racing on pieni tiimi Lapinjärveltä, johon kuuluu Chevrolet 

Novan omistaja, rakentaja ja kuski Kimmo Hovi, vaimo Sari Hovi, poi-

ka Aleksi Hovi sekä kaksi rautaisen 

kokemuksen omaavaa ystävää: Kari Koli ja Patis.  

 

Rainmaker racing ry on Lapinjärveläinen rekisteröity yhdistys, jossa 

Lapinjärveläinen kuski Kimmo Hovi ajaa kiihdytyskilpailuja katuautol-

la. Autona Kimmolla on Chevrolet Nova, jossa käytetään E85-

polttoainetta, joka on ympäristölle ystävällisempää. Kilpailulähtöjä aje-

taan pääasiassa lentokenttäradoilla haasteajoina varttimaililla (402m), 

mutta myös ainakin kerran vuodessa ajetaan liimatulta radalla Kauhaval-

la. 

 

Kuljetuskalustona on linja-auto minkä kyljistä sponsoritarrat tuovat nä-

kyvyyttä sekä tietenkin kilpa-autossa olevat tarrat lisäksi. Facebook-

sivujen kautta sponsorit saavat myös näkyvyyttä, tykkääjiä siellä on tällä 

hetkellä 1899 ja sivujen julkaisut tavoittaa pääosin 1000-4000 ihmistä. 

Kisoissa on myös paikanpäällä usein tuhansia ihmisiä.  

 

 

Päätös Päätän solmia sponsorointisopimuksen Rainmaker racing r.y.:n kanssa ja 

tukea heidän moottoriurheiluharrastusta vuodeksi eteenpäin 300 eurolla. 

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

 

 

Hallintosääntö § 29.6.3 

Kustannukset 300 euroa Kunnan markkinointi 

 

Allekirjoitus  

 

6.4.2021 Tiina Heikka 

 Kunnanjohtaja Kommundirektör 

 

Jakelu Rainmaker racing r.y. 

 

 

 

  

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 6.4.2021 § 28 
Päätöspöytäkirja 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven kunnanhallitus 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

 

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso-

taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä ylei-

sessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-

semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 

tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos tieto asiakirjasta on annettu sähköisellä viestillä, 

katsotaan asianosaisen saaneen tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy-

tetä. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos 

määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytet-

tävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa, pvm: __________ 

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:__7.4.2021___________________  

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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