
TURVALLISUUSOHJEET RATSASTUSTUNNEILLE:            

 

SIIRTYMINEN TALLISTA MANEESIIN/MANEESISTA POIS: 

- Tallista lähdetään maneesiin 7-8 minuuttia ennen tunnin alkua henkilökunnan johdolla 

o jokainen ratsastaja huolehtii, että oma hevonen on tällöin valmiina oikeat varusteet 

päällä ja ratsastajalla on omat varusteet päällä. (Ratsastajat pyytävät 

henkilökunnalta apua riittävän ajoissa, jos sitä tarvitsevat. Hevosten varustelista 

löytyy satulahuoneen seinältä.) 

o hevoset, joilla on apuohja, talutetaan riimunnarulla maneesiin (ohjat pidetään 

kaulalla) 

o hevosen karsinan ovi avataan kunnolla, ja katsotaan ettei käytävällä ole tavaroita 

tiellä/hevosten jaloissa 

o matkalla säilytetään hevosenmitan etäisyys edellä menevään hevoseen 

o pieneen maneesiin menevät ratsukot jäävät matkalla sinne (kts. sisäänkäynti liite 1), 

ja isoon maneesiin menevät jatkavat matkaa (kts. sisäänkäynti liite 1) 

o oman maneesinsa ratsastajat voivat katsoa tuntilistan yläreunan kohdasta ”URA”, 

jonka perässä on opettajan nimi. Urakartta löytyy liittestä 1. 

o katsojat siirtyvät maneeseihin omasta ovesta (liite 1.) 

- Pienessä maneesissa kaarto tehdään kohti sivuovea 

o henkilökunnan edustaja tai ensimmäinen ratsukko huolehtii, että oven avaamisesta 

ilmoitetaan maneesissa olijoille (esim. kuuluvalla äännellä ”Saako tulla?”) 

o siirry ovesta sisälle ja lähde taluttamaan hevostasi uraa pitkin edellisten ratsukoiden 

kiertosuuntaan niin että pääset metsän puoleiselle pitkälle sivulle (takkeja ei tässä 

vaiheessa jätetä laidalle ->liikenne ruuhkautuu) 

o säilytä kokoajan hyvä etäisyys muihin hevosiin/ratsukoihin 

o opettaja/henkilökunta tuo sinulle selkäännousupenkin, ja ottaa takkisi ja 

riimunnarun, tai voit itse viedä ne laidalle mikäli kaikki ratsukot ovat jo saapuneet 

maneesiin, eikä tästä aiheudu ruuhkaa 

o tuntikohtaisesti kaarrosta lähdetään liikkeelle joko opettajan johdolla tai 

itsenäisesti 

- Isossa maneesissa kaarto tehdään kohti päätyovea 

o henkilökunnan edustaja tai ensimmäinen ratsukko huolehtii, että oven avaamisesta 

ilmoitetaan maneesissa olijoille (esim. kuuluvalla äänellä ”Saako tulla?”) 

o siirry ovesta sisälle suoraan omalle urallesi ja lähde taluttamaan hevostasi uraa 

pitkin edellisten ratsukoiden kiertosuuntaan, (tässä vaiheessa ei jätetä takkeja 

laidalle, ettei liikenne ruuhkaudu) ja kun pääset kahvion puoleiselle pitkälle sivulle, 

käänny kaartoon 

o käänny kaartoon mahdollisimman lähellä katsomoa ->vältetään ruuhka 

sisääntulopäädyssä 



o opettaja/henkilökunta tuo sinulle penkin, ja ottaa takkisi ja riimunnarun, tai voit 

jättää ne myöhemmässä vaiheessa itse laidalle 

o tuntikohtaisesti kaarrosta lähdetään liikkeelle joko opettajan johdolla tai 

itsenäisesti 

- Edelliseltä tunnilta jatkavat hevoset siirtyvät opettajan ohjeiden mukaan sille kentälle 

kaartoon, missä jatkavat seuraavan tunnin 

- Talliin siirtyvät hevoset tulevat kaartoon opettajan ohjeiden mukaan 

o ratsastaja nostaa jalustimet ylös ja löysää satulavyötä yhdellä reiällä 

o hevosilta, joilla ei ole apuohjia, otetaan ohjat pois kaulalta, ja kun olet valmis, lähde 

taluttamaan hevostasi uraa pitkin samaan suuntaan muiden kanssa 

o hevoset, joilla on apuohjat, talutetaan talliin riimunnarulla (ohjat pidetään kaulalla) 

- Talliin lähdetään opettajan/henkilökunnan johdolla yhtä matkaa 

o Novo lähtee maneesista ensimmäisenä 

o säilytä hevosenmitta edelliseen hevoseen 

 

RATSASTUSTUNNILLA: 

- Takki pidetään joko kiinni, tai sen voi jättää laidalle 

o pyydä opettajaa pitämään hevosestasi kiinni, mikäli riisut takin hevosen selässä 

- Hevosen selässä ei syödä purukumia 

- Säilytä hyvä etäisyys (vähintään 1-2 hevosen mittaa) muihin ratsukoihin 

o erityisesti Jasminiin 

- Jos sinun täytyy säätää jalustimia uudelleen tms., muista tulla kaartoon uran sisäpuolelle, 

jotta ura pysyy vapaana 

- Noudata opettajan ohjeita ja muista hyvät hevosmiestaidot  

Katsomoon saa tulla seuraamaan ratsastustunteja, huomioi kuitenkin ettet häiritse melulla tai 

liikkeillä ratsastustunnin turvallisuutta. 
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