Turvallisuusohje Merenrannan Ratsutilan asiakkaille:
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Päihteiden alaisena ratsastaminen kielletty
Tupakointi on kielletty koko tallialueella
Omien lemmikkieläinten tuonti tallille kielletty
Yksityisen hoitohevosen karsinaan saa mennä vain omistajan luvalla
Ratsastustunneilla alaikäraja on 8 vuotta
Poniclubissa 4 vuotta, oma huoltaja/avustaja mukana
Alaikäisen tulee toimittaa kirjallinen tai suullinen lupa ratsastusharrastuksen
sallimisesta.
Asiakkaan yhteystiedot tulee toimittaa ratsastuskoululle
Asiakkaan on ilmoitettava mahdollisista liikuntarajoitteista, terveys seikoista,
jotka opettajan on hyvä tietää sekä mahdollisista allergioista
Tutustu tallin ilmoitustauluun. Ilmoitustaululta löytyy tarkat hätäohjeet
Tallilla on ehdottomasti noudatettava tallin sääntöjä ja ohjaajien/kouluttajien
ohjeita. Asiakas, joka ei noudata annettuja ohjeita ohjataan jonkun toisen
harrastuksen pariin.
Ratsastusalueina toimii myös ratsastusmaneesi, raviradan keskiön kenttä
sekä tallin vierestä lähtevät maastoreitit.
Ratsastuskypärän käyttö pakollista kaikilla keskuksessa ratsastavilla
Ratsastajien painoraja 110 kg
Kaikkien vakioratsastajien tulee olla jonkun ratsastusseuran, esimerkiksi
Rannikon ratsastajat ry:n jäseniä, tai heillä on oltava Green Card
lunastettuna. Kurssilaiset ja satunnaisratsastajat kuuluvat ns. SRL:n
satunnaisratsastajien piiriin. Heille suosittelemme lisäksi myös omaa vapaaajan vakuutusta. Talli ei vastaa mahdollisista tapaturmista, jokainen harrastaa
omalla vastuullaan.

Asiakkaat ja asiakasryhmät
•
•
•

ryhmäkoko normaalisti n. 6 ratsukkoa (max. 8 ratsukkoa), yhtä aikaa
tunnilla. Poikkeuksellisesti voi olla kaksi ryhmää, ratsastusala jaettu puomeilla
ratsastusryhmät on jaettu ratsastustason mukaan
tule tallille ajoissa (1/2 tuntia) ennen ratsastustuntisi alkua, niin ehdit
tarvittaessa varustaa hevosesi ja tunti alkaa ajallaan hätäilemättä.

Toiminta olosuhteiden muuttuessa
Olosuhteiden muuttuessa yllättäen opettajalla on oikeus muuttaa ratsastuspaikka,
keskeyttää tai peruuttaa tunti, muuttaa aiottua maastoreittiä tai lyhentää sitä.
Poistaa oppilas turvallisuusriskinä tunnilta. Asiakas, joka ei noudata tallin
turvallisuusohjeita, ohjataan jonkun muun harrastuksen pariin.
Asiakkaiden varustautuminen
Turvakypärän voi lainata tallilta, mutta oma kypärä sopii aina paremmin. Housujen
on oltava joustavat, joissa ei ole saumoja reisien sisäpuolella. Kengissä on oltava
kannat, jolloin jalka ei luiskahda jalustimen läpi. Vaatteissa ei saa olla mitään, joka
voisi tarttua, kiristyä tai jäädä kiinni esim. pudotessa. Ratsastushousuja ja –
saappaita ja turvakypäriä on myytävänä tarvikeliikkeissä. Turvaliivin käyttöä
suositellaan varsinkin estetunneilla. Maastoratsastuksessa käytämme keltaisia
huomio/heijastinliivejä.

Opetushevoset ja –ponit satuloidaan yleensä ratsastajien ja/tai hoitajien toimesta,
mutta sen voi tehdä myös henkilökunta. Samalla kertaa karsinaan saa mennä vain
yksi henkilö tai autettaessa korkeintaan kaksi henkilöä. Hevosen takaa ei kannata
kulkea turhaan, sillä pelästyessään se voi potkaista. Pyydä rohkeasti apua, jos olet
epävarma hevosen käsittelyssä tai varustamisessa. Hevoset hoidetaan/varustetaan
karsinoissa niin, että ne ovat kytkettynä riimusta n. 50 cm riimunnaruun karsinan
seinästä.
OHJEITA TALLILLA LIIKKUJILLE
Tallin säännöt ovat tärkeitä turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi. Tutustu tallin
ilmoitustauluun. Sieltä saat lisäohjeita turvalliseen tallilla liikkumiseen. Turvallisuus
on kaikkien yhteinen asia.
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Talli on hevosten koti, joten siellä tulee käyttäytyä asiallisesti ja rauhallisesti
ja välttää esimerkiksi juoksemista ja huutamista
Älä koske hevosiin ilman tallin henkilökunnan tai omistajan lupaa
Älä mene karsinoihin ja ulkoilutarhoihin ilman lupaa
Hevosia ei saa ruokkia eikä niille saa antaa makupaloja
Omien lemmikkieläinten tuonti tallin alueelle on kielletty
Hevoset saattavat pelästyä lepattavista kankaista ja sateenvarjosta, joten
pidä niitä varoen
Älä kulje liian läheltä hevosen takaa
Älä työnnä lastenvaunuja hevosten lähelle, hevonen saattaa pelästyä niitä
Tupakointi on kielletty tallialueella
Ratsastusta katsellessasi, älä anna ohjeita ratsastajille. Se on ratsastuksen
opettajan/ohjaajan tehtävä
Pidä huolta erityisesti lapsista. Opasta lapset toimimaan ohjeiden mukaan
Autot tulee pysäköidä vain niille osoitetuille paikoille
Jos huomaat, ettei jokin asia ole kunnossa, ilmoita siitä välittömästi tallin
henkilökunnalle

OHJEITA RATSASTAJILLE
Ilmoita etukäteen tallille/opettajalle mahdollisista liikkumisrajoitteista, sairauksista
ja allergioista. Näin opettaja voi varautua asiaan ja tarvittaessa muokata ohjelmaa
sopivaksi. Ole rehellinen, kun kerrot opettajalle ratsastustaidoistasi.
Ennen hevosen selkään nousua, laita ratsastuskypärä päähän ja kiinnitä se
kunnolla. Huolehdi, että jalassasi on ratsastukseen soveltuvat jalkineet ja päälläsi
asianmukainen vaatetus.
Ratsaille noustessasi, hevosen on seistävä suorana paikallaan, paino kaikilla jaloilla,
pää ylhäällä, ohjat lyhyinä. Tarpeen vaatiessa voit käyttää koroketta. Nouse aina
satulaan hevosystävällisesti: älä töki hevosta jalallasi kylkeen, äläkä rojahda
satulaan raskaasti. Vietyäsi oikean jalkasi satulan yli, aseta jalkateräsi ensin
jalustimeen ja laskeudu vasta sen jälkeen pehmeästi satulaan.
Lähde liikkeelle vasta, kun ohjaaja antaa siihen luvan tai ryhmän kanssa on siitä
erikseen sovittu.

Keskity ratsastukseen. Katso aina kulkusuuntaan niin, että pysyt ajan tasalla ja voit
ennakoida tulevan tilanteen. Pidä ohjat pitkinäkin niin, että saat ne tarvittaessa
helposti lyhyiksi.
Hevonen aistii helposti mielialasi, asenteesi ja tunteesi. Säilytä aina riittävä etäisyys
edelläsi kulkevaan ratsukkoon. Jos ratsastat liian lähellä edellä olevaa hevosta, se
saattaa ärsyyntyä ja jopa potkaista. Älä myöskään ratsasta toisen ratsukon vierelle.
Tämä voi laukaista hevosissa kilpailuvietin, erityisesti maastossa.
Pyri ratsastaessasi mahdollisimman kevyeen apujen käyttöön. Käytä kuitenkin
apuja aina niin, että hevonen reagoi eikä kyseenalaista apujasi. Hevonen pitää
selkeistä rajoista.
Jos putoat satulasta, irrota ohjista. Älä jää raahautumaan hevosen mukana.
Aidatulla alueella hevosen saa suhteellisen nopeasti kiinni. Jos joku muu putoaa
hevosen selästä, pysy rauhallisena. Pysäytä hevosesi ja rauhoita sitä. Odota
ohjaajan ohjeita. Älä huuda, jos säikähdät, hevonen voi pillastua kovista äänistä.
ASIAKKAAN VAKUUTUKSET
Kaikkien vakiovuorolla ratsastavien on kuuluttava johonkin SRL:n jäsenseuraan
(esim. Rannikon ratsastajat) Talli on Suomen ratsastajainliiton hyväksymä ja
valvoma ratsastuskoulu, jolla on vakuutus Tapiolassa: SRL:n jäsenkoulujen
satunnaisratsastaja on vakuutettu ryhmätapaturmavakuutuksella, joka ei ole
voimassa harrastukseen välittömästi liittyvillä matkoilla. Satunnaisratsastajia voivat
olla esim. kokeilijat, yritysryhmät ja talutusratsastukseen osallistuvat. Vakuutuksen
numero on 353-3418321-5. Ratsastuskoulujen ja harrastetallien
vapaaehtoistyöntekijät (talkoohenkilöt) on vakuutettu omalla vakuutuksella, jonka
numero on 353-3410316-0 ja jonka vakuutusehdot ja vakuutusmäärät ovat
yhtenevät satunnaisratsastajien vakuutuksen kanssa. Vakuutus on voimassa
talkootöissä sekä tapahtumissa ja kilpailuissa. Vakuutus ei ole voimassa
talkootyöhön tai tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Liiton
automaattisena jäsenetuna saatavan vakuutusturvan piiriin kuuluvat kaikki liiton
ratsastusseurojen jäsenet, liiton hyväksymien jäsenratsastuskoulujen ja
harrastetallien vakituiset ja satunnaiset harrastajat sekä ns. kilpailujen,
tapahtumien ym. toiminnan talkooväki. Tapaturmavakuutuksen lisäksi
jäsenyhteisöiden jäsenetuna on myös vastuuvakuutus, joka kattaa ulkopuolisille
aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja. Varsinaisjäsenen vakuutusnumero on 3533418268-E
Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten
(esim. sairaskohtaus, tapaturma, tulipalo)
•
•
•

Turvallisuusvastaava Outi Talvi 040 5679220
HÄTÄNUMERO 112
Tallin osoite Ratsutie 30, 85100 Kalajoki

Työnjako ja johtamisvastuu:

Paikalla olevalla opettajalla tai muulla henkilökuntaan kuuluvalla on aina
johtamisvastuu.
Toimintajärjestys ja ensiavun antaminen:
Kaikilla ratsastuksenopettajilla on ensiapukoulutus. Opettaja antaa ensiavun ja
päättää jatkotoimenpiteistä. Lasten tapauksissa pyritään saamaan vanhemmat
paikalle mahdollisimman pian. Opettaja tai muu tallinhenkilökuntaan kuuluva
henkilö lähtee mukaan, jos loukkaantunut toimitetaan sairaalahoitoon.
Luettelo ensiapuvarusteista ja pelastusvälineistä sekä niiden sijainti
Ensiapulaukku on satulahuoneessa. Sisältö sisällysluettelon mukainen.
Palosammuttimet tallin käytävällä ja maneesissa. Vesiletku tallissa.
Evakuointisuunnitelma
•
•
•
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Suuronnettomuuden uhatessa asiakkaat poistetaan tallirakennuksesta.
Sen jälkeen hevosia siirretään mahdollisuuksien mukaan turvaan, tarhoihin.
Tarhojen portit suljetaan.
Autot siirretään pois lisävahinkojen estämiseksi.

Onnettomuuskirjanpito ja onnettomuuden syyn tutkinta (onnettomuudet ja
vakavat läheltä piti –tilanteet)
Opettaja kirjaa onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet erilliselle lomakkeelle.
Jokaisesta onnettomuudesta ja läheltä piti -tilanteesta tulee ilmoitus
turvallisuusvastaavalle. Tapauksesta ilmoittaminen (kunnan
tuoteturvallisuusvalvonta-viranomainen, lääninhallitus, Kuluttajavirasto,
työsuojelupiiri, poliisi, vakuutusyhtiö): opettaja on yhteydessä asianosaisiin
tarvittaessa. Pyritään vastaisuudessa ehkäisemään ennalta vastaavat tapaukset.

