Moikka moi!
Saimme paljon hyviä voittokappele-ehdotuksia, joista poimimme kymmenen erilaista. Kuuntele
ehdokkaat ja äänestä mielestäsi parasta vaihtoehtoa Meidän Ruusun Omaksi Voittobiisiksi.
Chevelle - The Red
https://m.youtube.com/watch?v=trinU3VD1Zo
On Simply Red - Something got me started
https://www.youtube.com/watch?v=DMgVS2j05HA
Aqua- Roses are red
https://www.youtube.com/watch?v=LrgCGtMFeyU
Linda Ronstadt - Live is a rose
https://www.youtube.com/watch?v=ed2r8cAyvEo
Lynn Anderson - I never promidsed you a rose garden
https://www.youtube.com/watch?v=C-Bcl93lO1A
Souvarit - kauneimmat ruusut
https://www.youtube.com/watch?v=kaFaSb6J0DU
Lenny Kravitz - American Woman
https://www.youtube.com/watch?v=UzWHE32IxUc
Gun´s and Roses - Paradise city
https://www.youtube.com/watch?v=GHEUsGhUtgg
Dallas Theme
https://www.youtube.com/watch?v=hjz6tNPyxZw
Bon Jovi - Bed of Roses
https://www.youtube.com/watch?v=NvR60Wg9R7Q
Viimeinen äänestyspäivä on 25.2. ja julkistamme voittobiisin vuosikokouksessa 28.2.
Äänestämään pääset tästä:
https://www.webropolsurveys.com/S/6D680B1B3E8A45C8.par
Muistakaa myös ilmoittautua vuosikokoukseen 28.2. Ruusun tapaamisen yhteydessä.
https://www.webropolsurveys.com/S/CA019EB4F70F3C04.par
...ilmoittautuminen tarvitaan vain vuosikokouksen kahvitusta silmällä pitäen, joten jos aiot
osallistua ainoastaan Ruusun tapaamiseen, niin ilmoittautumista ei tarvita. Ilmoittautua voi 15.2.
asti.
Eli kokoonnumme tuolloin klo 13 ensin Pilvenmäelle parkkipaikalle ja siitä sitten suunnataan
kimppakyydeillä Tapion tallille Ruusua katsomaan. Tämän jälkeen on vielä vuosikokous
Pilvenmäellä, jossa käsitellään mm. talousasiat. Jos jollain on toiveita vuosikokouksessa
käsiteltävistä asioista, niin niitä voi jättää ilmoittautumisen yhteydessä olevaan "Vapaa sana".

Ruusun vakuutus
Joskus tuli lupailtua kertoa enemmän Ruusun vakuutuksesta ja nyt olisi siihen sopiva hetki.
Hevosvakuutuksista kannattaa muistaa, että niissä on paljon rajoituksia ja pääpiirteittäin vain
akuutit tapaukset ja tapaturmat korvataan. Mutta ehdoista ei nyt sen enempää - niihin voi
halutessaan perehtyä enemmän LähiTapiolan nettisivuilla, jossa Ruusu on siis vakuutettu. Ruusun
vakuutus on seuraavanlainen:
- henkivakuutus 12648e summasta (eli ostohinnasta joka varsan ollessa kyseseessä on
maksimisumma). Tämä tarkoittaa sitä, että jos hevonen kuolee tai jossain tapauksissa joudutaan
eläinsuojelullisista syistä lopettamaan niin tämä summa maksetaan meille ilman omavastuuta.
- Laaja eläinlääkärikuluvakuutus, jossa 90e omavastuu ja 25% tämän ylittävistä kuluista.
Korvattavien eläinlääkärikulujen enimmäismäärä yhden vakuutuskauden (eli vuoden) aikana on
4000 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos Ruusu sairastuu vaikka ähkyyn niin eläinlääkärin kuluista
menee 90e omavastuu ja tuo 25% ja loput maksetaan korvauksena meille takaisin (kuitenkin
korvauksia voi saada maksimissaan tuon 4000e vuodessa). Ja tosiaan kaikista eläinlääkärikuluista ei
saa korvausta - yleensä vain akuuteista sairauksista (esim. ähky) tai tapaturmista.
- Vastuuvakuutus 85000e vakuutusmäärästä 150e omavastuulla. Esim. jos Ruusu harjoituslenkillä
kolhii jonkun autoa, niin vakuutus korvaa auton korjauksen 85000 asti omavastuun jälkeen..
Ruusun vakuutusmaksu koostuu siis henkivakuutuksesta 632,07e, eläinlääkärikuluvakuutuksesta
212,35e ja vastuuvakuutuksesta 35e eli yhteensä se maksaa 879,42e vuodessa. Tästä saa vielä vähän
alennusta, kun on muitakin vakuutuksia LähiTapiolassa, mutta suuruusluokka on tuollainen.
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