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TERVETULOA HEVOSTOIMINTAAN
AiKa-tallin käytäntöjä ja yhteisiä pelisääntöjä
Hevonen ja poni eläimenä
On hyvä tietää muutamia perusasioita poneista ja hevosista, jotta hevostoimintaan
osallistuminen olisi mahdollisimman turvallista. Hevosen käyttäytymistä voi opiskella kirjoista, mutta varsinainen harjaantuminen tapahtuu tallilla käytännön toimissa. Mitä paremmin ihminen oppii tuntemaan hevoset ja
niiden käyttäytymisen, sitä turvallisempaa on
hevosten kanssa toimiminen.

Hevosten käyttäytymistä ohjaavat vaistot, joiden perustana ovat aistit. Hevonen on saaliseläin, jonka tarkat ja herkät aistit auttoivat sitä
selviytymään luonnossa petoeläimiltä. Nopea
pako on usein hevosen ensimmäinen reaktio
yllättäviin tilanteisiin ja asioihin. Tällaisia

voivat olla äkkinäiset liikkeet tai kovat äänet
sekä ihmisistä täysin normaalit asiat kuten sateenvarjon aukaiseminen, pulkan vetäminen
tai lastenrattaat.
Hevostoiminnassa välineenä on elävä olento,
poni tai hevonen, mikä edellyttää rauhallista
käyttäytymistä ja ehdotonta sääntöjen noudattamista. Ketään ei pakoteta tekemään mitään sellaista, mihin ei tunne olevansa valmis.
Hevostoiminta, johon olet tulossa, ei ole ratsastuksen opettamista, vaan työskentelemme
monipuolisesti hevosten, ponien ja tallitöiden
parissa. Samalla opitaan myös monia tärkeitä
ja tarpeellisia arjen taitoja sekä toimimaan ohjeiden mukaisesti. Tunteiden tunnistaminen
ja itsesäätelytaitojen harjoittelu ovat myös
toiminnassa keskeistä.

Varusteet

Harjoittelemme tallilla yhdessä toimimista ja
moni saakin tallilta uusia ystäviä. Monelle hyväksi ystäväksi tulee poni tai hevonen, jonka
kanssa työskennellään.

Vakuutukset
Talli on Ratsastajainliiton jäsentalli ja kurssilaiset ja retkeilijät kuuluvat vakuutuksen piiriin.
Myös tallin työntekijöillä sekä poneilla ja hevosilla on vastuuvakuutukset.

Ratsastushousuiksi sopivat joustavat housut
(ei liukasta kangasta eikä ylösnousevia lahkeita eikä paksuja saumoja) ja nilkan yli ulottuvat kengät matalalla korolla tai saappaat.
Lenkkarit eivät sovi ratsastukseen. Käsineet
ovat tarpeelliset hiertymien estämiseksi. Turvaliivin käyttöä suositellaan, mutta se ei ole
pakollista. Tallilta saa kypärän lainaksi.
Pukeutumisessa on huomioitava sääolosuhteet. Tallillamme ei ole maneesia, ja siksi oikean vaatetuksen varaaminen on ehdottoman
tärkeä seikka. Kylmällä säällä lämmintä päälle
kerroksittain ja sateella sadevarusteet, kumisaappaat ovat sopivat jalkineet tallihommiin.
Pitkät hiukset pidetään kiinni, roikkuvat kaulahuivit ja kaulakorut jätetään pois.

Aina hevosten kanssa toimiessa ja ratsastettaessa on käytettävä kypärää.
Turvaliivin käyttö on suositeltavaa. Kypärä kannattaa aina ostaa uutena!

Tervetuloa toimintaamme mukaan!

Tallin säännöt
Tallin sääntöjä on noudatettava turvallisuuden sekä hevosten ja ihmisten viihtymisen takia. Perussääntöjä tallillamme ovat:
➢ talli on hevosen koti – tallissa käyttäydytään asiallisesti ja rauhallisesti - vältetään huutamista ja juoksemista
➢ hevosen karsinoihin ja tarhoihin ei saa mennä ilman lupaa
➢ hevosia ei saa ruokkia eikä niille saa antaa makupaloja ilman lupaa, koska hevoset voivat sairastua sopimattomista herkuista
vaarallisestikin. Lisäksi hevoset oppivat helposti myös kerjäämään makupaloja.
➢ kun hevosta käsitellään, se pidetään aina kiinni sidottuna vetosolmulla. Hevosta ei koskaan sidota kiinni kuolaimista.
➢ tavarat pidetään siististi omilla paikoillaan. Lattioilla ne ovat
tiellä ja voivat rikkoutua sekä aiheuttaa vaaratilanteita.
➢ hevosille tulee antaa ruokarauha
➢ tallialue ei ole leikkipaikka
➢ lastenvaunut, pulkat ja koirat eivät kuulu hevosten lähettyville
➢ autolla ajetaan erittäin hiljaa tallin läheisyydessä – varsinkin
pimeään aikaan tämä on hyvä muistaa
➢ tallialueella TUPAKOINTI on ehdottomasti kielletty

