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Hei kaikki!  
   
Ihana valo! Tervetuloa kevät! 
   

 

Tässä kirjeessä: 
  
-Raviliigakorttiasiaa 

-Kevätkokous 13.3. 
-Talouden läpikäynti 
-Jokimaan T75-ravit 5.4. 
-Hevosmessut Tampereella 5.-6.4. 
   
 

Ensimmäisenä tärkeä asia. Olen kuullut, että sellaisille liigan jäsenille, joilta syystä tai 
toisesta osakaskortti puuttuu, olisi soitettu ja kaupiteltu raviliigakorttia ostettavaksi. 
MISSÄÄN TAPAUKSESSA KORTTIA EI PIDÄ KENELTÄKÄÄN OSTAA. Jokaista osuutta 
varten on kortti, eikä siitä tarvitse maksaa erikseen. Mikäli kortti jostain syystä puuttuu, niin 
ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen, selvitetään mistä vika johtuu. 
  
Kortista kannattaa myös pitää hyvä huoli, sillä uutta korttia ei ole mahdollista toimittaa 
tilalle, jos alkuperäinen katoaa. 
  
Sitten vielä omantunnon asia. Jotkut osakkaat omistavat useamman osuuden liigasta ja 
tällaisille henkilöille on tietysti toimitettu osuuksia vastaava määrää kortteja. NÄITÄ 
KORTTEJA EI SAA MYYDÄ TAI LUOVUTTAA TOISELLE, vaikka itse ei tarvitsisi kuin 
yhden kortin. Kortilla saatavat edut on tarkoitettu ainoastaan Jokimaan raviliigalaisten 
käyttöön. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, haittaa se kaikkia, sillä kortilla saatavia etuja 
voidaan joutua rajoittamaan tai jopa poistamaan. Toki jos koko osuuden on ostanut toiselle 
lahjaksi, saa kortin antaa osuuden uudelle omistajalle. Silloin tulee muistaa ilmoittaa 
lahjansaajan nimi ja yhteystiedot kimpanvetäjälle. 
   
 

Tunteet Pelissä –tallin säännöissä määrätty kimpan kokous pidettiin torstaina 13.3. 
Jokimaan raviradalla. Kävimme ensin tervehtimässä Oliviaa Tommin tallilla. Paikalla 
olivat upean hevosemme lisäksi myös Tommi itse vastailemassa liigalaisten kysymyksiin 
ja Raisa Kylliäinen, Olivian hoitaja. Saimme rapsutella ja ihailla Oliviaa sydämen 
kyllyydestä, mikä oli mukavaa. On meillä kyllä tosi hienoluonteinen hevonen, se on 
ihmispaljoudessa ja ihailtavana kuin kala vedessä! 
   
Tommi valotti hieman Olivian tulevaisuuden suunnitelmia, ja maaginen sana 
opetuslähtökin vilahti… Olivian treeniä on päästy toteuttamaan juuri suunnitelmien 
mukaan, vaikka se tietysti nuoren hevoslapsen tavoin kasvaa koko ajan. Jos kaikki etenee 
suunnitellusti, niin opetuslähtö on edessä kesäkuussa. Tämä tietysti edellyttää, että Olivia 
pysyy terveenä. Tommi varovaisesti mietti, että Olivia on edennyt niin mallikkaasti, että 
kaksivuotiskaudella starttaaminenkin saattaa olla mahdollista. Kaksivuotiaana starttiintulo 
on kuitenkin nuorelle hevoselle iso asia, ja vaatii sen, ettei takapakkeja tule. 
  
  

Olivian ihastelun jälkeen kävimme läpi kimpan taloudenpidon ja edustajisto valotti 
hieman hevosenpidon kulurakennetta.  Raviliigan ideanahan on, että jokainen osakas on 
liittyessään raviliigaan maksanut 100 euron osuusmaksun. Osuuksia oli myynnissä 700. 
Näin kerätty 70 000 euroa on budjetoitu käytettäväksi näin (Raviliigan ohjeellinen budjetti, 
sama kaikilla joukkueilla): 
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 Hevosen hinta 20.237 e 

Valmennus 34.000 e 

Markkinointi ja tapahtumat 2.000e 

Hevosen vakuutus 2.934e 

Eläinlääkärikulut, varusteet ym 4.829e 

Ennakkomaksulliset kilpailut 2.500e 

Kimpanvetäjän korvaus 3.500e. 
Yht. 70.000e 

  
Summista vain hevosen ostohinta oli ehdoton, eli varattua summaa ei saanut ylittää. Muut 
summat ovat suuntaa-antavia (kuitenkin niin, että budjetti on kaikilla sama 70.000e). 
Edustajisto päättää viime kädessä rahojen käytöstä.  
  
 Kimppamme on käyttänyt rahaa helmikuun 2014 loppuun mennessä 21.742,79 euroa. 
Tästä hevosen ostoon oheismaksuineen (omistajanvaihdos, peitenimi, kuljetus, 
osakaskortit) on kulunut 12.590,97 e. Valmennusmaksua maksamme Tommin tallin 
normaalitaksan 1000e sis. alv kuukaudessa. Muiden kulujen osalta Oliviasta on maksettu 
rokotus- ja madotusmaksuja, hieman varusteita, näyttelymaksu, kimpanvetäjän korvaus 
vuodelta 2013 ja lisäksi tilinhoitokuluja. Ennakkomaksullisista kilpailuista Oliviasta on 
maksettu Derbyyn (4v) ja Suur-Hollolaan (alk.3v) kaikki erät ennakkoon, joten säästöä 
maksuista tuli yhteensä muutama satanen. Lisäksi Oliviasta on maksettu maksuohjelman 
mukaiset erät Kriteriumiin (3v), Villinmiehen Tammakilpaan (4v) ja 
Hevosenomistajapokaaliin (2v). Myös Kasvattajakruunussa (alk. 2v) Olivia on mukana. 
Edustajisto on tehnyt periaatepäätöksen, että Olivia maksetaan mukaan vain suomalaisiin 
ikäluokkakilpailuihin, jotta mahdollisimman monella raviliigalaisella on mahdollisuus nähdä 
Olivia kilpailemassa suurista seteleistä (jos sinne asti päästään). Ulkomailla kilpaileminen 
ei tästä näkökulmasta ole tarkoituksenmukaista. Toisaalta, jos hevonen on oikein hyvä, 
niin kyllä niitä kilpailumahdollisuuksia ulkomaita myöten on, vaikkei varsaa 
ikäluokkakilpailuihin vieraille maille olisi maksettukaan. 
  
 Kimpan raha-asioiden läpikäynnin jälkeen avattiin hieman valmennusmaksun 
koostumista. 1000 euroa kuukaudessa per hevonen kuulostaa isolta rahalta (ja toki 
onkin!), mutta valmentajalle raha ei ole niin iso kuin mitä äkkiseltään voisi luulla. Hevonen 
ei ole halpa ylläpidettävä. Pelkästään rehut, kuivikkeet, lannan hävittäminen, vesi ja sähkö 
nielevät ison osan kuukausimaksusta, samoin kuin arvonlisävero. Valmentaja on myös 
työnantaja, jonka pitää hoitaa sekä palkat että yhteiskunnalliset velvoitteet (eläke-, 
sairausvakuutus- ym maksut). Suomen Ravivalmentajat ry:n sivuilta 
(www.ravivalmentaja.fi) löytyy tällainen esimerkkilaskelma valmennusmaksusta (päivitin 
arvonlisäveron vastaamaan nykyhetkeä): 
  

 Tallin ja varusteiden pääomakulut 90 e 

Työntekijöiden palkka sivukuluineen 295 e 

Oma palkka sivukuluineen 150 e 

Vakuutukset, sähkö, vesi 60 e 

Rehut, heinät, kuivikkeet 190 e 

Kengitys, kengät, muu pikkutavara 40 e 

Toimistokulut, kirjanpito, puhelin 20 euroa 

Arvonlisävero 203 e 

Yhteensä 1048 e 

  
Laskelma on suuntaa-antava ja vaihtelee sen mukaan, minkälaiset puitteet ja 
kulurakenteet kullakin valmentajalla on, hevosten ja työntekijöiden määrä vaikuttavat 
laskelmaan merkittävästi. Se auttaa kuitenkin hahmottamaan, miksi valmennusmaksut 
ovat sen suuruisia kuin ovat. 

http://www.ravivalmentaja.fi/
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Sitten takaisin tähän kevääseen… Tänään pihamaallamme keikutteli pyrstöään 
todellinen kevään airut, västäräkki, ja jo kuukauden olen saanut kuunnella mustarastaan 
laulua. Vieläkin varmempi kevään merkki on kuitenkin huippuhevosten palaaminen 
talvitauolta radoille! Ensi lauantaina 5.4. näitä merkkejä on luvassa Jokimaalla, kun 
T75-ravit ravataan klo 14 alkaen. Ohjelmassa on mm. Suur-Hollolan Best Lady, jossa 
valtakunnan ykköstammat iskevät yhteen, sekä suomenhevosten suurkilpailu Suomen 
Cup. Raviliigakortilla raveihin pääsee ilmaiseksi, joten nyt kannattaa tulla nauttimaan 
ravitunnelmasta koko perheen voimin. Alle 16-vuotiaat pääsevät raveihin maksutta, ja 
Jokimaalla on mm. erittäin hyvä lasten leikkihuone pallomerineen, jos ravit eivät perheen 
pienimpiä ihan koko aikaa jaksa innostaa. Raviliigalaisilla ei ole ”virallista” tapaamista 
raveissa, mutta todennäköisesti olen ainakin itse paikan päällä ja yritän järjestää myös 
Olivian esittäytymään ravien aluksi. Laitan siitä lisäinfoa tulevalla viikolla. 
  
 Mahdollisuus nähdä Olivia on myös jo aiemmin ilmoitetussa ravikoulussa torstaina 17.4. 
klo 17 (Olivian tapaaminen klo 16.30), jolloin aiheena on hevosen valmennus. Tästäkin 
tulee lisäinfoa piakkoin. 
  
 Ensi viikonvaihtessa järjestetään myös Tampereen messuhallissa Hevoset-messut! 
Raviliigalaiset pääsevät messuille etuhintaan 12e esittämällä liigakortin (normaalihinta 
15e).  
  
Sunnuntai 6.4.2014 on messuilla varsinainen Raviliigapäivä. Klo 11.15 on 
messuohjelmassa Raviliigan viestiralli. Mukana ovat Tampereen, Forssan ja Killerin 
joukkueet, mahdollisesti myös Helsinki. Valitettavasti Lahti ei ole mukana, sillä Tommi ei 
pääse messuille paikalle. Kannattaa kuitenkin mennä katsomaan ja kannustamaan! Klo 
13.30 Erja Mattila esittelee K-Maatalous ohjelmalavalla uuden Raviliigan 2014. Racing-
ohjelma-alueella on klo 14.30 - 16 Hevosopiston järjestämä ”Varsasta kilpahevoseksi” -
luentopaketti. Klo 14.30 - 15 luennon aiheena on varsan käsittely, hoito ja opettaminen ja 
klo 15 - 16 ensiaskeleet kilpailevaksi ravihevoseksi. Luennoitsijana on ravivalmentaja Ilkka 
Korpi. 
  
 Aurinkoista kevättä kaikille! Nähdään raveissa! 
 terveisin, 
 

Jokimaan joukkue 

Kimpanvetäjä Johanna Heinonen 

lahti.raviliiga@gmail.com 

www.raviliiga.fi 

www.jokimaanravit.fi 

facebook.com/raviliiga 

facebook.com/raviliigajokimaa 
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