
Tallimme valmistautuu valmiuslain mukaisiin toimenpiteisiin 18.3. alkaen

Arvoisa ratsastustallimme asiakas, olemme viime päivien aikana eläneet hyvin poikkeuksellisia aikoja. Tietämättömyys jo pelkästään 
lähitulevaisuudesta on nyt jatkuvasti läsnä meidän jokaisen arjessa. Nopeus ja voima, jolla koronavirus on tullut keskuuteemme on ollut täysin 

poikkeuksellista. Tätä uudenlaista terveydelle haitallista uhkaa vastaan on valjastettu taistelemaan lähes koko globaali yhteiskunta. Jokaisen meistä 
on ikään katsomatta tehtävä parhaamme, jotta tämä uhka saadaan taltutettua. 

Tallimme aloittaa Suomen valtioneuvoston valmiusolojen aikaisten toimenpideohjeiden mukaisesti taistelun korona-virusta vastaan.
Onnistuaksemme tässä tehtävässä, tarvitsemme jokaisen tallimme hevosystävän valppautta ja ohjeistuksien ehdotonta noudattamista. Oheistukset 
on laadittu yhteisen edun nimissä, vaikka saattavat tuntua ihmiselle itselleen hyvinkin epämiellyttäviltä asioilta noudattaa. Ohessa toistaiseksi 

voimassa oleva erityisohjeistus:

Ratsastamiseen liittyvät erityisohjeet:

- Tallille saa saapua vain ratsastajat ja heidän tarvitsemat välittömät avustajat. Avustajien on poistuttava tallista tämän jälkeen.

- Tuntikalenteria muokataan siten, että ratsastajat saapuvat tunneille porrastetusti. Seuraa hopotista tuntiesi mahdollisesti muuttuvaa aloitusajankohtaa.

- Tuntien seuraaminen katsomosta kielletty. Saavu maneesiin noin 5 minuuttia ennen tunnin vaihdosta mikäli hevosesi on edellisellä tunnilla.

- Hevosten varusteet (satula, suitset) säilytetään koko illan ajan hevosen oman karsinan telineissä (jotain poikkeuksia este- ja koulusatuloiden kesken voi esiintyä).

Tallilla suljetut tilat:

Satulahuoneet (ml.kylmäyssuojat. Jalkasuojat säilytetään huoltokäytävän vesipistettä vastapäätä).

Aula ja aulan lokerikot (pl. välttämätön asiointi -> WC, käsienpesu).

Takahuone (varusteet saa noutaa, mutta tilasta poistuttava tämän jälkeen).

Pesupaikat (pl. seuraavat hevoset: Venla, Petra, Amanda, Papu jotka varustetaan pesupaikoilla. Hevosten varusteet omien karsinoiden telineissä).

Pienen maneesin kahvio.



Muita tallimme ohjeistuksia:

- Yli 70 vuotiaiden ihmisten saapuminen tallimme pysäköintialuetta pidemmälle on kielletty.

- Flunssaiset tai koronaviruksen tyyppioireista kärsivät ihmiset eivät saa saapua tallialueelle. 

- Hopotissa on poikkeusolojen ajan käytössä joustava tuntienperuutustapa (tunti mahdollista perua hopotin kautta 12h ennen tunnin alkua,                                        
tai äkillisissä sairastapauksissa tekstiviestillä 11.00 mennessä tallipuhelimeen p. 040-5524638)

- Varauduttava viranomaisten vaatimiin mahdollisesti äkillisiinkin muutoksiin (esim. tartuntaketjuista johtuvat syyt).

- Muita äkillisiä muutoksia tuntikalenteriin saattaa ilmetä.

- Pikkuponituntien osallistujamäärää on rajoitettu.

- Ponitalutukset on keskeytetty.

- Melassiveden tarjoaminen hevosille ennen/ jälkeen tunnin on keskeytetty.

- Hevosten jalkojen kylmäykseen viimeisen tunnin jälkeen käytetään kylmäyshoitona linimenttiä (pl. Masi, Novo, Alina, Hurmuri ja Pate,                                         
joiden jalat kylmätään edelleen pesukarsinoissa kylmäysletkuilla).

Tämänhetkisen tiedon mukaan koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen, eivätkä lemmikkieläimet ole tartuntojen lähde.            
Lemmikkien ei tiedetä sairastuneen, tai välittäneen koronavirusta ihmisiin (lähde:Ruokavirasto).

Toivomme kaikilta asiakkailtamme ymmärrystä ja joustavuutta vallitsevaan tilanteeseen ja haluamme 
muistuttaa jokaista ylläpitämään myös henkistä hyvinvointiaan tämän akuuttivaiheen jälkeenkin. Kyseessä on 

kuitenkin monen viikon aikajakso, jolloin mahdollisuuksiamme toimia, liikkua ja harrastaa on rajoitettu. 
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