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RATSASTUSTUNNIT / syksy 2018
Tallin käytäntöjä ja yhteisiä pelisääntöjä
Sinulla on hieno harrastus. Ratsastus on liikuntaa siinä missä muutkin urheilulajit, mutta
muista lajeista se poikkeaa siinä, että harrastusvälineenä on elävä olento, poni tai hevonen. Harrastuksena ratsastus on monipuolinen ja joustava. Sitä voi harrastaa oman innostuksen, mahdollisuuksien ja ajankäytön
mukaan. Ratsastus on taitolaji, jossa jokainen etenee omien taitojensa mukaan ja taitojen vahvistumiseen tarvitaan lukuisia tunteja
harjoitusta. Ketään ei pakoteta tekemään
mitään sellaista, mihin ei tunne olevansa
valmis. Ratsastuksessa kannattaa edetä maltilla ja kiirehtimättä. Joku lapsi laukkaa alkeiskurssin lopuksi, toista se saattaa pelottaa
vielä parin vuoden ratsastuksen jälkeenkin.
Hyvä ratsastaminen ei ole sama asia kuin
vaikeiden asioiden tekeminen.

petetaan aina verryttelyyn, jotka ratsastetaan
käynnissä. Erillisillä estekursseilla pääsee kokeilemaan estehyppyjä, mutta kurssille osallistuminen edellyttää hevosen hallintaa ilman
avustajaa. Isona eläimenä hevonen saattaa
jopa tuntua pelottavalta ja tietty kunnioitus
hevosta kohtaan onkin täysin tervettä. On
tärkeää noudattaa annettuja ohjeita ja tutustua tallin sääntöihin.

Ratsastustunnille saapuminen
Ratsastuksen lisäksi hevosista on iloa hoitamisen kautta, monet saattavat pitääkin
enemmän harjaamisesta ja hoitamisesta kuin
ratsastuksesta. Tuntien yhteydessä hoitaminen voi olla vaikea järjestää, kun hevoset
ovat tunneilla. Mutta päivän ensimmäisen ja
viimeisen tunnin ratsastajat voivat halutessaan osallistua hoitamiseen. Ponin hoitaminen on oleellinen osa ratsastusharrastusta.

Ratsastustunnit
Ratsastustunnin kesto on 45 minuuttia. Tunnit ovat pääsääntöisesti tiistaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin sekä lauantaisin. Lauantaina on myös talutustunteja, jotka varataan
aina erikseen. Tallilla järjestetään monipuolisesti kursseja ja teemapäiviä erilaisilla teemoilla. Seuraa kotisivuja.
Tunneilla harjoitellaan runsaasti istuntaa,
kääntämistä, pysähdyksiä ja eri askellajeissa
ratsastamista, mitkä ovat ratsastuksen perusasioita. Ratsastustunnit aloitetaan ja lo-

Turvallisuus
Kurssilla käytettävät hevoset ja ponit ovat
tehtäväänsä soveltuvia ja kilttejä. On kuitenkin hyvä muistaa, että ratsastuksessa ollaan

tekemisissä ison ja voimakkaan eläimen kanssa, joka toimii vaistojensa varassa. Turvallisuutta lisäävät oikeanlaiset ja sopivat varusteet, joista kerrotaan lisää kohdassa ”Varusteet”. Täysin turvalliseksi ratsastusta ei voi
koskaan saada. Selästä putoaminen on todennäköisesti edessä ennemmin tai myöhemmin. Yleensä seurauksena on pelkkä säikähdys, mutta putoamiseen sisältyy myös
loukkaantumisriski. Jos ratsastustunnilla tapahtuu putoamistilanne, kentälle ei tule rynnätä auttamaan, ellei erikseen pyydetä. Ylimääräinen juoksentelu ratsastusalueella voi
aiheuttaa lisävahinkoa.

Vakuutukset
Talli on Ratsastajainliiton jäsentalli, joten
kurssilaiset ja satunnaisesti ratsastavat kuuluvat vakuutuksen piiriin. Säännöllisesti kerran viikossa ratsastavien tulee kuulua johonkin ratsastusseuraan tai hankkia Ratsastajainliiton Green Card. Myös tallin työntekijöillä
sekä poneilla ja hevosilla on vastuuvakuutukset.

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

Varusteet – kirpparilta voi tehdä löytöjä edullisesti
Ratsastukseen on myytävänä hyvin monenlaisia erilaisia varusteita. Ratsastushousuiksi
sopivat joustavat housut (ei liukasta kangasta
eikä ylösnousevia lahkeita eikä paksuja sau-

moja) 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.
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.
Meillä ratsastetaan myös sateella. Pitkät
hiukset pidetään kiinni, roikkuvat kaulahuivit
ja kaulakorut jätetään pois. Hevoset saattavat myös pelätä lepattavia tai kahisevia vaatteita.

Hevonen eläimenä
Hevonen (tai poni) ja sen tunteminen on ratsastuksen perusta. 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.

ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen. Toivomme ymmärrystä muutosten yhteydessä.

Mitä paremmin ihminen oppii tuntemaan
hevoset ja niiden käyttäytymisen, sitä turvallisempaa on hevosten kanssa toimiminen.

AINA JOSKUS VOI TULLA ESTE – miten
toimin?

Kausikortti vai maksanko jokaisen
tunnin erikseen?
Voit itse valita sinulle parhaiten sopivan tavan. Syyskauden kortti on 20 kertaa, joista
yksi tunti voidaan pitää teoriaopetusta. Kortin hinta on 480 €. Kortti maksetaan yhdessä
tai kahdessa erässä. Ilmoita paikan vahvistamisen yhteydessä, maksatko yhdessä vai
kahdessa erässä. Jos ei halua lunastaa kausikorttia, tunnin hinta on 27 €, joka maksetaan
aina ennen ratsastustuntia. Kausikortti on
voimassa viikot 32-52. Joitakin poikkeuksia
aikatauluihin saattaa joskus tulla, mutta niistä

Kursseilla, leireillä ja kerhossa harjoitellaan hevostaitojen lisäksi tärkeitä yhdessätoimimisen taitoja.
Tervetuloa mukaan tallimme toimintaan!

AiKa-talli toivottaa kaikki heppoihin
hurahtaneet tervetulleiksi kivan ja antoisan
harrastuksen pariin!

Jos et jostain syystä pääse tunnille, peruuta
tuntisi mahdollisimman ajoissa kuitenkin viimeistään edellisenä päivänä klo 18 mennessä. Peruutuksen voi tehdä tekstiviestillä.
Viesti kuitataan. Peruuttamatonta tai samana päivänä peruutettua tuntia ei hyvitetä ja
se veloitetaan. Hoida peruuntuneen tunnin
korvaus mahdollisimman pian ryhmissä, joissa on tilaa, kortti on voimassa viikon 52 loppuun asti – sen jälkeen ei voi ratsastaa mahdollisia rästejä.

Tallin säännöt
Tallin sääntöjä on noudetettava 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.
Vieraiden koirien tuonti tallialueelle ei ole suotavaa.
 autolla ajetaan erittäin hiljaa tallin läheisyydessä – varsinkin
pimeään aikaan tämä on hyvä muistaa!
 autot tulee pysäköidä pihattojen väliselle alueelle tai pihattotarhan vieressä olevalle tielle. Autoilla ei saa ajaa tallin eikä talon pihalle.
 tallialueella ei saa tupakoida

