
Arvoisat Ki llerin alueen valmentajat ja harrastajat! 

Keski -Suomen Ravirata ki ittää vuoden 2022 radankäyttömaksun maksanei ta si itä panoksesta, 
jol la osaltanne mahdol l istitte hyvän kaviouran hoidon radal lamme. 

Ratamaksuja kertyi vi ime vuonna yli 4 700 €, joka kohdistetti in täysimääräisesti 
hoitokalustoon, yl läpitoon ja radan pintamateriaal in hankintaan. 

Kuluvan vuoden osalta keräämme edelleen käyttäji ltä vuosittaisen 
radankäyttömaksun ja kertyneet varat kohdistetaan edelleen raviradan kaviouran 
ylläpitämiseen. 

Radankäyttömaksu vuodelta 2023 on porrastettu seuraavasti : 
1-2 hevosta 130 euroa (sis. 10% alv. = 11,82 eur)/vuosi/henkilö
3 hevosta tai enemmän 200 euroa (sis. 10% alv = 18,18 eur)/vuosi/henkilö

Til isi irtolomake l i itteenä. IBAN: FI94 5290 0220 3043 05, BIC: OKOYFIHH. 
Maksun saaja: Keski -Suomen Ravirata Oy. Laskutus tapahtuu kerran vuodessa. Tämä lasku on 
lähetetty sinul le Heppa-järjestelmästä (Suomen Hippos ry) saatujen tietojen perusteel la. 
Maksun voi maksaa helposti kotisivuilta www.killeri.fi verkkokaupan kautta. Maksu on 
mahdollista myös harjoitusravien yhteydessä.

Maksamalla radankäyttömaksun, saat ajaa Ki l leri l lä harjoitusraveja puoleen hintaan. 
Kevätkauden harjoitusravipäiviä ovat su 12.2. ; su 12.3. ; su 26.3. ; la 15.4. ; ke 3.5. ja la 
20.5. (muutokset mahdollisia)

Rata on sul jettu harjoitusajolta Kavioliiga-ravien aamuna sekä i ltaravipäivinä klo 12 alkaen. 
Huom! Harjoitusajo tapahtuu aina käyttäjän omalla vastuul la. 

Radan kunnosta sekä erikoistapahtumista tiedotamme tämän maksun maksaneil le 
tekstiviestein. 
Edel lä mainitun l isäksi tiedotamme nettisivul lamme: www.ki l leri.fi ja somessa. 

Maksamalla radankäyttömaksun hyväksyt, että saamme lähettää sinul le tekstiviestejä radan 
ti lanteesta. Jos olet maksanut radankäyttömaksua, etkä halua enää tekstiviestejä meiltä, 
i lmoita Ki l lerin toimistoon. 

Lisätietoja toimistosta: puh. 040 542 5519, impi.saarimaa@killeri.fi 
Keski -Suomen Ravirata Oy

Saajan
ti l inumero FI94 5290 0220 3043 05

Saaja Keski-Suomen Ravirata Oy

Maksajan
nimi ja
osoite

TILISIIRTO

Mainitse valmentajan nimi kommenttikentässä, 
jotta osaamme kohdistaa maksun oikeaan 
henkilöön.

1-2 hevosta 130 euroa (sis. 10% alv. = 11,82 eur)/vuosi /henki lö

3 hevosta tai enemmän 200 euroa 
(sis. 10% alv = 18,18 eur)/vuosi /henki lö

Allekirjoitus Viitenumero

Til i ltä nro Eräpäivä 06.02.2023 EUR 

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa
Kotimaan maksuvälityksen yleisten ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan i lmoittaman
til inumeron perusteella




