Hepparallaa!
Meillä oli taas mukava tapaaminen Ruusun kanssa ja myös omistajien, sillä vuosikokouksessa
nähtiin myös 75 innokasta omistajaa. Taas mahtui ensikertalaisa joukkoon ja se on aina aivan
mielettömän hienoa! Kaikki onneksi mahduttiin Koskeloiden talliin ja jokainen pääsi Ruusua
rapsuttelemaan. Ruusu sai myös lahjoja! Ruusulla nimittäin on huomenna (27.4.) virallinen
kaksivuotissyntymäpäivä! Vaikka emme niitä erityisemmin juhlista oli pari osakasta tämän tärkeän
pävän muistanut. Kiitos upeasta otsapannasta suitsiin ja kiiltävästä nimikyltistä!
Tämä sählä kun ei ikinä muista itse ottaa mitään kuvia, niin toivon taas teiltä osakkailta, jotka kuvia
otitte, että latailisitte niitä facebookiin... Tässä silti liitteenä kuva upeista lahjoista :)
Vuosikokouksessa käytiin läpi myös raviliigan talousasiat ja yhteenveto siitä on tässä liitteenä.
Tässä vielä hieman selvennystä taulukkoon + vastauksia kokouksessa heränneisiin kysymyksiin:
- käteis- ja tilimyyntejä tulee vielä näkymään tilillä, koska Pilvenmäen osuuksia ei ole vielä annettu
(eikä täten myös maksettu) ja osa niistä voidaan myydä vielä muillekkin
- verkkokauppa sulkeutui helmikuussa ja verkkokauppaostoja ei enää tule tilille. Verkkomaksuja
välittävä Paytrail otti jokaisesta myydystä osuudesta oman palkkionsa (en tarkalleen tiedä millä
laskukaavalla), mutta n. 35 senttiä/osuus, joten tässä sarakkeessa ei näy tasalukemia
- Markkinointikuluihin on merkattu mm. lehtimainos, joulutori, osuuskortit + niiden postimerkit ja
kuoret sekä verkkokaupan ja Paytrailin nettisivumaksut yms.
- Hevosen ostohinta oli 10000e, mutta siihen tuli päälle alv (24%) sekä huutokauppayhtiön palkkio
- Omistajanvaihdos sisältää ilmoituksen Hippokseen sekä peitenimen (Rose Team) rekisteröinnin
- Ennakkomaksullisissa kilpailuissa on mukana Derby, Kriterium, SuurHollola sekä Villinmiehen
tammakilpa
- Valmennusmaksu ei ole aina sama, koska itse valmennusmaksun (713e valmennus + 12e
valmennusalueet + alv 24%) lisäksi on usein muitakin kuluja (esim. madotus, kuljetus
eläinlääkäriin, hampaiden raspaus, rokotus yms.)
- Eläinlääkärikuluissa on mukana irtopalaleikkaus, kavion polkema, paniikkikohtaus sekä toisen
kintereen röntgen Ypäjällä. Itse toimenpiteen hinta viimeisimmästä leikkauksesta näkyy vasta
huhtikuun tilitapahtumissa.
- Vakuutusmaksu maksetaan kerran vuodessa ja Ruusu on vakuutettu Tapiolassa parhaalla
mahdollisella hevosvakuutuksella (henkivakuutus, eläinlääkärikuluvakuutus sekä vastuuvakuutus).
Vakuutuksesta kerromme myöhemmin lisää, mutta pääsääntöisesti se korvaa vain tapaturmat ja
äkilliset sairastumiset (esim. ähky), mutta ei rasitusvammoja yms. Esim. Ruusu on saanut
korvauksen paniikkikohtauksen hoidosta ja kavionpolkemasta.
- Kimpanvetäjän korvaus on maksettu tammikuussa 700e vuoden 2014 osalta (100e/kk ja koska
meitä on kaksi vetäjää niin summa laitetaan puoliksi).
- Tilillä on vielä paljon rahaa, joten selvityksessä on saako siitä jotenkin järkevästi sijoitettua osan
jonnekkin korkeakorkoisemmalle tilille mistä sen kuitenkin saisi aina tarvittaessa ottaa käyttöön.
- Kokouksessa en muistanut mainita, mutta meiltä saa tiliotteet ja laskut katsottavaksi pyydettäessä
ja muutenkin näistä raha-asioista voi kysyä, jos joku jäi vielä epäselväksi.
Lupasin viime tiedotteessa, että kerron Ruusun varsavuosista. Jätetään se silti kuitenkin seuraavaan
kun nyt on niiiin paljon kerrottavaa.
Ensinnäkin Ruusu on parannellut jalkaansa ihmeellisen rauhallisesti. Se on pienessä tarhassa
lepäämässä eikä ole temppuillut siellä mitään kummempia. Vielä hetki ajetaan kärryillä vain käyntiä
ennen kuin hölkkäily päästään taas aloittamaan. Koskelan Tiina välitti ystävällisesti viedon Ruusun
kävelytysreissusta, se löytyy facebookista https://www.facebook.com/raviliiga2014forssa?ref=hl

Raviliigat olivat esillä 12.4. Tampereen Hevoset 2015- messuilla. Ensin kisasimme tosissamme
viestirallin kultaisimmasta mitalista. Meidän tiimin (Silja ja Katri) ei tosin tarvinnut juosta rata kuin
kerran, sillä allekirjoitanut unohti yhden esteen. Vaikka tavoiteltu mestaruus jäikin saavuttamatta, en
ollut yhtään kateellinen Ypäjän 2014 tiimin jäsenille valmentaja Ilkka Korvelle ja hoitaja Miia
Myllymäelle, jotka joutuivat juoksemaan viestiradan kolmeen kertaan. Olemme kuitenkin ylpeitä
siitä, että Forssan 2013 liiga (Tero Lintula ja JP Vilkman) voittivat koko rallin! Viestirallin jälkeen
valmentajat pääsivät Toni Niemisen haastateltaviksi Raviliiga-paneeliin. Tapio ei valitettavasti
päässyt paikalle, joten minut heitettiin korokkeelle, sinne isojen poikien keskelle. Haastateltavina
olivat raviliigavalmentajista Ilkka Korpi, Esa Holopainen, Juha-Pekka Vilkman, Tommi Kylliäinen,
Markku Nieminen sekä Jani Hautaviita.
2013 raviliigojen varsoista jo neljä on aloittanut kilpauransa. Lahden T76- raveissa 18.4. juostiin
ensimmäinen vain raviliigavarsoille tarkoitettu lähtö, johon osallisui neljän liigan hevoset. Tämä on
hienoa, eikä mitenkään tavallista, että kahdeksasta liigavarsasta jo neljä on päässyt starttiin
kolmivuotis- keväällä! Forssan 2013 liigan Pamina Hip juoksenee koelähdön vielä tänä keväänä.
Lue raviliiga.fi- sivustolta lisää 2013 vuoden liigavarsojen menestyksestä.
Kalenteriin: Äitienpäivänä 10.5.on taas ravit.
Mikäli tahdotte nauttia äitienpäivästä vielä illallisen merkeissä, voi ravintola Pilventuvasta varata
pöydän ja nauttia hyvästä ruuasta laadukkaasta seurasta ja ennen kaikkea mitä
mielenkiintoisimmista raveista. Pöytävaraukset ravintola@pilvenmaki.fi.
Samana päivänä juhlitaan myös edesmennyttä ravipersoonaa Pekka Mäkistä, jonka poika E-P
Mäkinen on "se vihreäpukuinen kuski, joka tuulettaa aina ja papattaa Tampereen murretta". Pekka
Mäkisen muisto-ajo kokoaa varmasti useamman huippuhevosen samalle viivalle. Tälle illalle on
varattu oma aikansa tietysti ko. ravipersoonan muistelulle, mutta myös muulle ohjelmalle.
Näin tällä kertaa, palataan asiaan taas pian uudelleen!
terkuin Silja

