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Sylvin tilikokous Jokimaalla 1.4. 

 
Sylvi leikkii loimilla. Kuva: Marja Peltonen 

Ihan vähän astun vielä Outin tontille Sylvin viime vuoden kirjanpidon kanssa. Raviliiga 
Pelicansin vuosikokous pidettiin siis Jokimaalla 1.4. ja siellä esiteltiin Sylvin kirjanpito. 
Laitan sen pääkohdat tässä kaikille, jotka eivät paikalle päässeet. 

Kokouksessa liigalaisia oli paikalla noin 40 henkeä. Mukava oli tavata teitä kaikkia!  

Kimpanvetäjä Johanna Heinonen esitteli kokouksessa Raviliiga Pelicansin kirjanpidon 31.12.2018 
asti. Määräävä tekijä kirjanpidossa oli maksupäivä, eli mukana ovat kaikki sellaiset kustannukset, 
jotka on maksettu viimeistään joulukuun viimeinen päivä. Se tarkoittaa, että esim. 
valmennuksesta on mukana vain kustannukset marraskuun loppuun, sillä valmennus laskutetaan 
jälkikäteen ja joulukuussa on siis maksettu marraskuun valmennusmaksu. Sama tilanne on 
pankin palvelumaksuissa. Vakuutusmaksu taas laskutetaan etukäteen, joten sitä on kirjanpidossa 
maksettu maaliskuulle 2019 asti. 
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Liitteitä uutiskirjeeseen ei saa, joten tässä kirjanpidon pääkohdat. Kaikki kustannukset ovat 
Raviliigan alusta lähtien, eli alkaen vuodesta 2017: 

Yhteensä rahaa on kulunut 31.12.2018 mennessä 45 064,76 

mikä sisältää: 

Hevosen omistaminen 20 466,80 

(sis. hevosen hinta 20 266,80€, omistajanvaihdos, omistaja- ja kilpailulisenssi) 

Valmennus 14 809,33 
(Juuson valmennusmaksu 1116€/kk, heinäkuussa  

Sylvi oli laitumella eli siitä ei valmennusmaksua mennyt) 

Markkinointi ja tapahtumat 232,50 

(sis. verkkokaupan provisiot osuuksista ja Facebook-mainontaa) 

Varusteet 319,42 

(sis. riimu, loimia. Kilpailuvarusteet ja kärryt tulevat valmentajalta) 

Vakuutus 2 328,67 
(hevonen vakuutettu ostohinnasta) 

Eläinlääkärikulut 1 209,14 
(sis. kaiken, eli madotukset, rokotukset, hammashoito, tapaturmat) 

Ennakkomaksulliset kilpailut 1 463,40 

Kimpanvetäjän kulukorvaus 3 800,00 
(190€/kk, sama koko raviliigassa) 

Muut 435,50 

(sis. pankin palvelumaksut yritystilistä, kuljetuksia jne) 

 

Vakuutuskorvauksia muutamista eläinlääkärinhoidoista ei tässä kirjanpidossa vielä näy, sillä niitä 
on haettu vasta tämän vuoden puolella. 

Kaikki esitetyt luvut ovat Raviliigan alusta asti, eli mukana on myös vuoden 2017 tapahtumat. 

Jos haluat käydä katsomassa, minkälainen kulurakenne valmennusmaksuun sisältyy, niin 
suosittelen tätä Ravivalmentajat ry:n sivuilta . Linkki vie oikealle sivulle, mutta sivua täytyy 
vierittää alaspäin melkein loppuun asti, kunnes vastaan tulee väliotsikko "Mitä valmennusmaksu 
sisältää?" 

Mikäli kirjanpidosta tulee kysymyksiä, niin sähköpostia voi laittaa osoitteeseen 
raviliiga.lahti.pelicans@gmail.com ja koitetaan selventää lukuja parhaamme mukaan. 

 

Kiitos lukuisista onnitteluista Kuninkuusravipestiini liittyen! Vaikka kesän olenkin takavasemmalla 
Sylvin suhteen, niin raveista mut kyllä löytää ja seuraan Sylvin uran aloitusta luonnollisesti 
omistajan ylpeydellä (kuten asiaan kuuluu).  

Ja kotiradan Kuninkuusravit toivottavasti löytyvät jo kaikkien kalentereista isosti ympyröitynä: 
Jokimaalla ravataan kuninkaallisesti 2.-4.8.2019. 

 

 

Ihania kevätpäiviä kaikille! 

 

toivoo Johanna (one more time) 
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