
Turvallisuusohjeet ratsastuskoulun asiakkaille 

 Talli on hevosen koti, joten tallialueella tulee käyttäytyä asiallisesti ja rauhallisesti eli 

välttäen esimerkiksi huutamista ja juoksemista. 

 Hevosen karsinoihin ja tarhoihin ei saa mennä ilman lupaa. 

 Kun varustat hevosta ratsastustunnille, karsinassa saa olla vain ratsastaja hevosta 

hoitamassa. Aloitteleva ratsastaja saa pyytää toisen henkilön apua hevosen 

laittamiseen. 

 Hevosten ollessa tarhoissa, viettävät ne vapaa-aikaansa joten annathan niiden olla 

rauhassa. 

 Vältä kulkua yksityishevosten puolella. Tule talliin aulan kautta. 

 Hevosia ei saa ruokkia, eikä niille saa antaa makupaloja ilman lupaa, koska hevoset 

voivat sairastua sopimattomista herkuista vaarallisestikin. Hevoset oppivat helposti 

myös kerjäämään lisää makupaloja. 

 Hevosia käsiteltäessa pidetään ne aina kiinni sidottuina. Sido hevonen vetosolmulla 

karsinaan kun alat hoitamaan ja varustamaan sitä ratsastustunnille. Tarkista, ettei 

vetosolmun naru jää liian löysälle. Opetushevosten karsinan ovesta näet tarvittavat 

hoito-ohjeet. 

 Hevosta ei koskaan sidota kiinni kuolaimista. 

 Käsittele hevosia ystävällisesti ja asianmukaisesti. 

 Harjauksen jälkeen vie hevosen harjalaatikko takaisin hyllylle. 

 Tavarat pidetään siististi omilla paikoillaan. Lattioilla ne ovat tiellä ja voivat 

rikkoontua sekä aiheuttaa vaaratilanteita. 

 Käytä omien tavaroiden (reput, laukut jne.) säilytykseen aulassa olevia lukollisia 

lokeroita. 

 Talli alueella tupakointi on kielletty 

Ennen tuntia 

 Saavu ajoissa n.30min ennen tuntisi alkua, jotta ehdit hoitamaan hevosesi. 

 Tallin taululta näet tuntilistat, jos hevonen on sinulle uusi pyydä henkilökunnalta 

apua. 

 Jokaiselle hevoselle on oma harjapakki nimellä varustettuna, joka sisältää harjat ja 

suojat. 

 Hevosen ovesta näet hoito-ohjeet. 

 Kun hevosia käsitellään karsinassa, ne pidetään kiinni sidottuina vetosolmulla ja 

karsinan ovi kiinni. Tai pesupaikalla käsiteltäessä pidetään hevoset molemmin puolin 

sidottuina. Venlaa ja Tikrua ei saa laittaa kuntoon pesarissa, missä tehdään 

melassivesiä. 

 Suitset ja satulat löytyvät nimikoituna satulahuoneesta. 

 Tallista lähdetään maneesille n.10min ennen tunnin alkua henkilökunnan johdolla 

tuntiryhmä kerrallaan. 

 



Tunnin jälkeen 

 Maneesista lähdetään henkilökunnan johdolla talliin yhdessä letkassa. 

 Vie hevonen karsinaan/pesupaikalle ja sido kiinni. Kysy henkilökunnalta tarvittavista 

hoitotoimenpiteistä etenkin estetuntien jälkeen. 

 Riisu varusteet. Suitset pestään pesuhuoneessa ja laitetaan nätisti nippuun omalle 

paikalleen satulahuoneeseen. Satula myös omalle paikalle satulahuoneeseen, jos 

satulahuopa on likainen, laita se pyykkikoriin ja ota pesuhuoneesta puhdas tilalle. Jos 

hevosella käytetään romaania suoraan selkää vasten, karstaa se tunnin jälkeen. 

Karstan löydät pesuhuoneesta. 

 Harjaa hevonen huolellisesti, tarvittaessa pese hiet pois. 

 Tarjoa hevoselle melassivettä, tekotarpeet löytyvät pesupaikalta 

 Lopuksi ota hevoselta riimu pois ja laita karsinan ovi huolellisesti kiinni. Riimulle ja 

narulle on oma koukku karsinan ovessa. 

 

Muista kysyä apua henkilökunnalta heti kun tarvitset sitä! 

Jos tulet ratsastustunnille myöhässä, soita tallipuhelimen numeroon 040 552 4638. 

Kiitos kun huolehdit omasta ja muiden ratsastajien turvallisuudesta esimerkillisellä 

toiminnallasi! 

Järjestämme säännöllisesti eritasoisia hoitokursseja kaikentasoisille hevosharrastajille. 

Löydät tulevat kurssit ja ilmoittautumisohjeet aulan ilmoitustaululta. 

Ratsastuskoulu on avoinna 

ma-pe klo 15-22 

la 9-16 

su suljettu 
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