
OHJEITA RATSASTAJILLE 
TALLILLE SAAPUMINEN 

 Saavuthan tallille viimeistään 30 minuuttia ennen tunnin alkua. 

 Maneesin vieressä on parkkipaikka, minne jätetään autot. Pihaan ei ajeta autoilla! Polkupyörän voit jättää 

kerhotilan eteen. Omia varusteita (mm. takkeja) ei säilytetä talleissa, ne viedään pukuhuoneen kaappeihin. 

 Hevostenjakolista löytyy ilmoitustaululta ladon seinästä. Tarkista aina lista myös seinältä, kotisivujen listaan 

on voinut tulla illan aikana muutoksia. Seinällä on myös kartta, josta näet, kummassa tallissa hevosesi asuu.  

 Hevoset harjataan, suitsitaan ja satuloidaan pääasiassa itse, varaa harjaukseen riittävästi aikaa.  

(ILMOITATHAN AJOISSA, JOS HALUAT HEVOSEN VALMIIKSI VARUSTETTUNA) 

TUNNILLE LÄHTÖ: 

 5 minuuttia ennen tunnin alkua voit lähteä kentälle/maneesiin. Ennen lähtöäsi tarkista, että myös muut 

tallissa ovat valmiina ja auta tarvittaessa, jotta pääsette lähtemään samaan aikaan. 

 Edellisten ratsastajien loppukäyntien aikana voit avata portin ja mennä kentälle kiristämään satulavyön ja 

säätämään jalustimet. 

 Hevosen selkään noustaan AINA jakkaran päältä, näin säästämme sekä satulaa että hevosen selkää. 

 Loppukäyntien aikana löysää satulavyötä jo yhdellä tai kahdella reiällä ennen kuin nouset alas selästä. 

Hevonen viedään takaisin talliin, ellei se jatka seuraavalle tunnille. 



HEVOSEN VARUSTAMINEN YLÄTALLISSA 

 Hevosen riimu säilytetään koukussa karsinan ovessa. Ensimmäisenä laita hevoselle riimu päähän ja kytke se 

karsinassa olevaan paniikkilukolliseen naruun. 

 Jos hevosella on sisäloimi, ota se pois ja taittele se hevosen ruokakipon päälle. Älä vie sitä ulkoloimille 

tarkoitettuihin telineisiin – jos hevonen jatkaa seuraavalle tunnille niin seuraava ratsastaja ei loimea 

välttämättä löydä. 

 Tämän jälkeen voit hakea hevosen harjakorin varustehuoneesta. Tarkista samalla varustelistasta, tuleeko 

hevoselle esimerkiksi suojia. Harjakori pidetään riimukoukussa harjauksen ajan, ettei kukaan astu sen päälle. 

 Harjaa hevonen huolella, tarvittaessa pyydä apua. Erityisen tärkeitä kohtia on kaikki ne kohdat, mitä vasten 

tulee varusteita. Etenkin jalat ja kainalot on hyvä tarkistaa vielä sormin, ettei karvan tyveen jää likaa, mikä ei 

harjalla lähde pois. Putsaa myös kaviot ja tarkista, että kengät ovat hyvin kiinni. Ilmoita henkilökunnalle, jos 

hevosella on esimerkiksi haavoja/lyöttymiä tai kenkä huonosti kiinni. Laita hevoselle suojat, jos se niitä 

tarvitsee. 

 Palauta harjakori varustehuoneeseen ja samalla voit ottaa suitset ja satulan. Suitset voit laittaa 

riimukoukkuun tai olallesi sillä välin, kun laitat hevoselle satulan. Nosta satula sään lähettyville ja liu´uta se 

omalle paikalleen. Satulavyö kiristetään kolmessa vaiheessa: 

1) Karsinassa niin, että satula pysyy paikallaan eikä putoa matkalla maneesiin/kentälle 

2) Ennen selkään nousua niin, ettei satula pyörähdä kun nouset selkään 

3) Selkään noustuasi vyön kireys tarkistetaan vielä uudelleen 

 Kun satula on selässä, voit ottaa suitset karsinan ovessa olevasta koukusta. Lämmitä kuolaimia käsissäsi 

tarvittaessa ennen kuin laitat ne hevosen suuhun. Pujota ohjat kaulalle ja laita myös riimu hevosen kaulalle. 

Tarkista, että kaikki remmit ovat suorassa ja oikealla kireydellä, pyydä apua tarvittaessa. Jos tunnin alkuun 

on vielä aikaa, voit laittaa riimun suitsien päälle ja jättää hevosen karsinaan. Pujota ohja jalustimen takaa, 

ettei hevonen saa vedettyä ohjia maahan. 



TUNNIN JÄLKEEN YLÄTALLISSA: 

 Ensimmäisenä hevoselta otetaan pois suitset ja tilalle laitetaan riimu, joka on kytketty karsinassa olevaan 

paniikkilukolliseen naruun. Voit laittaa suitset riimukoukkuun tai olallesi sillä aikaa, kun otat satulan pois.  

 Palauta satula telineeseen omalle paikalleen, jätä huopa kiinni. Jalustimet on nostettu ylös ja vyö lepää 

satulan päällä. Hiekkaiset jalustimet harjataan ja kurainen/karvainen satulavyö harjataan puhtaaksi. Myös 

satulahuovan voi harjata. Pese kuolaimet varustehuoneessa olevassa vadissa, ristitä suitset ja ripusta 

siististi naulaan. 

 Ota hevosen harjakori ja laita se karsinan ovessa olevaan riimukoukkuun. Jos hevosella on suojat niin ota ne 

pois ja harjaa puhtaaksi. Jos olet kyseisen hevosen viimeinen ratsastaja sinä päivänä, voit halutessasi pestä 

suojat (vettä ämpäriin ja pesu ulkona). Laita suojat harjakoriin. 

 Harjaa vielä viimeiseksi hevonen. Tarkista, ettei sillä ole haavoja tai lyöttymiä ja että sen kengät ovat kiinni. 

Jos hevosella pidetään sisäloimea, laita se hevosen päälle. Mahavyöt menevät ristiin, samoin jalkalenkit jos 

sellaiset on. 

 Ota hevoselta riimu pois ja palauta se karsinan ovessa olevaan koukkuun. Voit vielä tarkistaa, että hevosen 

juoma-automaatti toimii tai että sillä on muutoin vettä karsinassa. Lähtiessäsi tarkista, että karsinan ovi 

menee huolella kiinni. 

 Halutessasi voit pestä hevosen suitset satulasaippualla, pyydä henkilökunnalta välineet ja apua. 

 

KIITOS KÄYNNISTÄ JA TERVETULOA UUDELLEEN!  

 

 



HEVOSEN VARUSTAMINEN ISOSSA TALLISSA 

 Tallimestari ottaa hevoset valmiiksi hoitopaikoille ennen tunteja. Jos hevosesi ei ole sisällä, voit tiedustella 

asiaa tallimestarilta. Hevoset pidetään kaksin puolin riimun sivurenkaista kytkettynä hoitopaikoilla. 

 Jos hevosella on sisäloimi, ota se pois ja laita se roikkumaan hoitopaikalla olevaan koukkuun. Älä vie sitä 

ulkoloimille tarkoitettuihin telineisiin – jos hevonen jatkaa seuraavalle tunnille niin seuraava ratsastaja ei 

loimea välttämättä löydä. 

 Tämän jälkeen voit tarkistaa varustelistasta, tuleeko hevoselle esimerkiksi suojia. Harjakori pidetään 

hoitopaikalla olevassa koukussa harjauksen ajan, ettei kukaan astu sen päälle. 

 Harjaa hevonen huolella, tarvittaessa pyydä apua. Erityisen tärkeitä kohtia on kaikki ne kohdat, mitä vasten 

tulee varusteita. Etenkin jalat ja kainalot on hyvä tarkistaa vielä sormin, ettei karvan tyveen jää likaa, mikä ei 

harjalla lähde pois. Putsaa myös kaviot ja tarkista, että kengät ovat hyvin kiinni. Ilmoita henkilökunnalle, jos 

hevosella on esimerkiksi haavoja/lyöttymiä tai kenkä huonosti kiinni. Laita hevoselle suojat, jos se niitä 

tarvitsee. 

 Seuraavaksi voit hakea suitset ja satulan. Suitset voit laittaa olallesi sillä välin, kun laitat hevoselle satulan, 

tai tarvittaessa hae ensin vain satula. Nosta satula sään lähettyville ja liu´uta se omalle paikalleen. Satulavyö 

kiristetään kolmessa vaiheessa: 

4) Hoitopaikalla niin, että satula pysyy paikallaan eikä putoa matkalla maneesiin/kentälle 

5) Ennen selkään nousua niin, ettei satula pyörähdä kun nouset selkään 

6) Selkään noustuasi vyön kireys tarkistetaan vielä uudelleen 

 Kun satula on selässä, voit ottaa suitset. Lämmitä kuolaimia käsissäsi tarvittaessa ennen kuin laitat ne 

hevosen suuhun. Pujota ohjat kaulalle ja laita myös riimu hevosen kaulalle. Tarkista, että kaikki remmit ovat 

suorassa ja oikealla kireydellä, pyydä apua tarvittaessa. Jos tunnin alkuun on vielä aikaa, voit laittaa riimun 

suitsien päälle ja jättää hevosen karsinaan. Pujota ohja jalustimen takaa, ettei hevonen saa vedettyä ohjia 

maahan. 



TUNNIN JÄLKEEN ISOSSA TALLISSA: 

 Ensimmäisenä hevoselta otetaan pois suitset ja tilalle laitetaan riimu, joka kytketään molemmin puolin kiinni 

hoitopaikalla. Solkien tulee olla kiinni riimun sivuilla, ei alla samassa lenkissä, mistä talutetaan riimunnarua 

käytettäessä. Voit viedä suitset suoraan paikoilleen tai laittaa olallesi sillä aikaa, kun otat satulan pois.  

 Palauta satula telineeseen omalle paikalleen, jätä huopa kiinni. Jalustimet on nostettu ylös ja vyö lepää 

satulan päällä. Hiekkaiset jalustimet harjataan ja kurainen/karvainen satulavyö harjataan puhtaaksi. Myös 

satulahuovan voi harjata. Pese kuolaimet rehutilan edessä lavuaarissa, ristitä suitset ja ripusta siististi 

naulaan. 

 Jos hevosella on suojat niin ota ne pois ja harjaa puhtaaksi. Jos olet kyseisen hevosen viimeinen ratsastaja 

sinä päivänä, voit halutessasi pestä suojat (vettä ämpäriin ja pesu ulkona). Laita suojat harjakoriin. 

 Harjaa vielä viimeiseksi hevonen. Tarkista, ettei sillä ole haavoja tai lyöttymiä ja että sen kengät ovat kiinni. 

Jos hevosella pidetään sisäloimea, laita se hevosen päälle. Mahavyöt menevät ristiin, samoin jalkalenkit jos 

sellaiset on. Jos hevosella ei ole sisäloimea mutta se on hikinen, voit laittaa sille kuivatusviltin selän päälle. 

 Halutessasi voit vielä tarjota hevoselle vettä ämpärillä. Jos hevonen on tuottanut lantakasan hoitopaikalle, 

voit ottaa sen pois lapiolla ja laittaa tallissa oleviin kottikärryihin. Näin hevosen on mukavampi seisoa 

hoitopaikalla. Juottaminen ja siivoaminen eivät kuitenkaan ole pakollisia asioita, henkilökunta huolehtii 

hevosten riittävästä veden saannista ja hoitopaikkojen siisteydestä  

 

KIITOS KÄYNNISTÄ JA TERVETULOA UUDELLEEN!  

 


