
 
Meri-Lapin Hevospalvelu 
 

Hyvät uudet aloittavat ratsastajat! 

 

Jokainen uusi ratsastuskurssi alkaa kun ilmoittautumisia saadaan tarpeeksi. Ilmoittaudu uudelle 

ratsastuskurssille tekstiviestillä tallin puhelimeen, numeroon 040 774 0295. Kun kurssi täyttyy ja näin ollen 

pääsee alkamaan, ilmoitamme siitä teille tekstiviestillä.  

 Ilmoittautuessa on mainittava uuden ratsastajan nimi ja syntymävuosi.  

 Mahdollisista fyysisistä rajoitteista tiedämme mielellään etukäteen, jotta osaamme suunnitella 

ratsastustunnit jokaiselle sopiviksi. 

 Sairauskohtauksia aiheuttavat sairaudet, jotta osaamme antaa oikeaa ensiapua. 

Kun tulet ratsastustunnille: 

 Laita jalkaasi joustavat housut, jotka eivät ole kovin liukkaat. Vältä kahisevia tai roikkuvia housuja  

 Kengät, joissa on vähän kantaa. Esimerkiksi kumisaappaat ovat loistavat ensiratsastajan kengät 

 Hanskat 

 Sadepäivän sattuessa lämmintä, takki tai paita 

 Repullinen reipasta mieltä 

Kypärän saa lainaan tallilta! 

Jokaiselle ratsastajalle on jaettu valmiiksi opetushevonen. Hevoslista löytyy etutallin ilmoitustaululta. 

Ensimmäisenä ratsastustunnille tultaessa kannattaa käydä katsomassa millä hevosella saa ratsastaa. Jos 

hevonen on jo valmiiksi edellisellä tunnilla, tule katsomoon katsomaan tuntia taikka istahda kahvioon. Jos 

hevosesi seisoo karsinassa, harjaa ja varusta se. Apua saa aina kysymällä. Ole aina ajoissa ratsastustunnilla. 

Talliamme vahtii ystävällinen tallikoira Raspi. Pyydämme teitä jättämään omat koirat kotiin ratsastustunnin 

ajaksi. Tallilla tulee noudattaa yleisiä turvallisuusohjeita. Talli on hevosten koti, jossa ei sovi juosta tai huutaa. 

Tuntemattoman hevosen kohdatessasi, väistäthän autolla ja jalkaisin. Ethän työnnä sormia kaltereiden välistä, 

hevonen voi luulla niitä porkkanaksi ja haukkaista. Kysy aina apua, jos et ole varma tai tiedä. Tallimme 

opetushevoset ovat rauhallisia ja luotettavia. Jotta ne pysyisivätkin sellaisina, on tärkeää pyytää 

kokeneemmalta apua pattitilanteissa. Kysyvä ei tieltä eksy - ei varsinkaan tallilla. Autot tulee jättää merkitylle 

P-paikalle tallin eteen. Jätäthän autosi sinne vaikka vain olisit hakemassa tai tuomassa ratsastustuntilaista. 

Yleisiä turvallisuusohjeita noudattamalla vältetään saaliseläimen kanssa sattuvat mahdolliset vahingot.  

Voit maksaa jokaisen ratsastustunnin erikseen hintaan 

 31 €/ei Meri-Lapin Ratsastajien jäsen 

 30 €/MeLaRa jäsen.  

 



 
Meri-Lapin Hevospalvelu 
Vakiotuntilaisen ja alkeiskurssilaisen on järkevää hankkia 10kerran ratsastustuntikortti hintaan 

 260 €/ei MeLaRa jäsen  

 250 €/MelaRa jäsen 

Tuntikorteista saa laskun mukaansa tallilta. Voit maksaa myös käteisellä. 

10KERRAN RATSASTUSTUNTIKORTTI 

Kortti on 10 viikkoa voimassa. Jos et pääse omalle ratsastustunnillesi, varaa korvaustunti jollekin toiselle 

päivälle/viikolle. Korvaustunteja varataan kysymällä ja sopimalla ratsastuksenohjaajan kanssa. Peru tuntisi 

viimeistään edellisenä päivänä, jotta osaamme suunnitella seuraavan päivän tunnit. Peruuttamattomista 

tunneista ja liian myöhään tulleista peruutuksista joudumme veloittamaan normaalin ratsastustuntihinnan. 

Sairauden sattuessa samalle päivälle ratsastustunnin kanssa, tulee tunti peruuttaa välittömästi. Tästä emme 

veloita.  

 

Jos sinulle herää lisää kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä tallin numeroon 040 774 0295. Tavoitat parhaiten 

tekstiviestillä. Soittaakin saa!  

 

Alkeiskurssi kestää 10 viikkoa ja se sisältää yhden teoriatunnin. 

TERVETULOA RATSASTAMAAN! 

 

 

 


