
Aloita ratsastustunnille valmistautuminen ajoissa, yleensä noin puoli tuntia ennen tunnin alkua.
Näin sinulle jää aikaa tutustua hevoseen samalla, kun hoidat sitä. Varaa saman verran aikaa
ratsastuksen jälkeen. Etsi kohdat, joista se nauttii, kun rapsutat ja harjaat siitä. Muista antaa
hevoselle myös oma rauha, jota se tarvitsee palautuakseen.  Tee hoitotoimenpiteet ratsastuksen
jälkeen rauhallisesti (karsinassa kerrallaan max. 2 ihmistä) ja anna sen jälkeen hevosen olla
omissa oloissaan. Lepo on hevoselle kiitos!

Ratsastajan ja ratsastusleiriläisen tehtäviä ennen ja jälkeen tunnin:
-Hevosen puhtaudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Pidä karsinan ovi suljettuna, kun hoidat
hevosta; se ei saa kurkistella oviaukosta käytävälle. Harjaa hevonen perusteellisesti ja tutustu sen
rakenteeseen tunnustelemalla jalat ja vartalo. Käytä erilaisia harjoja hevosen karvanpituuden tai
herkkyyden mukaan. Harjaa häntää varovasti, ettet katko häntäjouhia. Voit selvittää paksua häntää
tai poistaa siitä roskia myös sormin. Puhdista kaviot ennen ja jälkeen ratsastuksen, harjaa hyvin myös
jalat. Jos ratsusi piehtaroi tyytyväisenä ratsastuksen jälkeisen harjauksen jälkeen, sitä ei välttämättä
tarvitse harjata uudelleen (poikkeus: harjataan, jos hevonen loimitetaan).

 - Varustehuolto.  Ratsastuksen jälkeen harjaa irtokarvat pois satulahuovasta ja mahdollisesti satulan
ja huovan välissä olevista irtopehmikkeistä. Harjaa jalkasuojat hiekasta ja lannasta. Harjaa satulavyön
irtokarvat pois. Puhdista  suitset ja satula ainakin pölystä ja karvoista kevyesti pyyhkimällä käytön
jälkeen niitä esim. kuivalla pyyhkeellä. Älä hankaa nahkaa ilman puhdistusainetta! Jos niissä on
pinttynyttä likaa, käytä puhdistus- ja hoitoaineita erityisesti kuluvimpiin osiin, katso puhdistusohjetta
sivulla 2.  Varusteet tulisi puhdistaa kunnolla ainakin kerran viikossa, että nahka pysyy joustavana ja
kestää kulutuksen (tämä kunnon puhdistus koskee hevosenhoitajia ja leiriläisiä, mutta jos sinulla on
aikaa ja taitoa, niin kiitos avusta!).

Pese kuolaimet hevosen omassa vesikipossa huolellisesti aina käytön jälkeen, myös kuolainrenkaat! 
 Laita varusteet merkityille omille paikoilleen ja satula telineeseen niin, ettei satulahuopa jää ryttyyn
satulan alle. Hiestä kostea satulahuopa ja satulan mahdolliset irtopehmikkeet irrotetaan aina
satulasta ja asetellaan ilmavasti satulan päälle kuivumaan.

 - Harjojen ja hoitovälineiden puhtaanapito.  Puhdista harjat mahdollisimman siistiksi käytön jälkeen
karvoista. Jätä ratsusi harjapussi/-kori puhtaaksi käytön jälkeen, poista niistä roskat ja heinät.
- Muita huomioita:
 - Fiksu ratsastaja tarkistaa aina tuotuaan ja jättäessään hevosen karsinaan, että ruokakuppi on
puhdas ja vesiautomaatti toimii. Talvikaudella joillekin hevosille jätetään sisäloimi yöksi. Jos huomaat
hevosella mielestäsi outoa käytöstä, haavan tai muita selkeitä muutoksia, ilmoita aina
henkilökunnalle.
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Kun satuloit hevosta tunnille tai saat oman hoitohevosen ratsastusleirillä,  sinulla on
mahdollisuus oppia uusia taitoja ja saat tietoa hevosen käyttäytymisestä. Niistä on sinulle
merkittävästi apua ratsastuksessa. Jos olet vasta pikkuinen ratsastaja, lue näitä ohjeita yhdessä  
aikuisen kanssa. 
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Hyvät käytöstavat kuuluvat myös
sinulle. Tervehdi, tarjoa ja kysy apua,
ota muut huomioon.

Ole esimerkki pienemmille ja
kunnioita tallikavereita. Jos
havaitset kiusaamista tai joudut itse
sen kohteeksi, ilmoitathan asiasta 
 vanhemmillesi ja
henkilökunnallemme. Me
hoidamme asian puolestasi.

Muista, että talli on hevosten koti ja
noudata sääntöjä ulkona ja sisällä.
Auta tarvittaessa muidenkin kuin
vain oman hoitohevosesi kanssa.

Kohtele hevosta kunnioituksella,
mutta määrätietoisesti. Harjoittele
asioita tarvittaessa kokeneemman
avustuksella. Älä läpsi, huido tai
huuda, vaan toimi rauhallisesti ja
päättäväisesti. 

Hevosta komentavat ja kouluttavat
vain ammattilaiset ja kokeneet
aikuiset, koska he osaavat ajoittaa
oman toimintansa oikein. 

Älä ruoki hevosia tai anna niille
makupaloja ilman henkilökunnan
lupaa.

Mistä tavarat löytyvät? 
Pesupaikalla on ämpäreitä, isot sienet vesi- ja ruokakuppien
pesuun ja tiskiharjoja. Sieltä löytyy hyllystä myös satulasaippuaa,
rasva ja One Step-nahanhuoltoaine. Nämä ovat merkitty lapulla
”opetusratsut”. Kesällä on käytössä vesipiste myös
ulkopesupaikalla.

Pienet sienet ovat varusteiden puhdistukseen ja pyyhe löytyy
myös pesupaikalta. Pese sieni käytön jälkeen ja purista kuivaksi. 
Älä ota jatkuvasti uutta pyyhettä, henkilökunta huolehtii niiden
vaihdon ja pyykkäyksen. Puhtaita pyyhkeitä on satulahuoneen
vessassa. Osa rasvoista ja saippuoista on myös molemmissa
satulahuoneissa. Kuluvimpia varusteosia ovat turpahihnat, ohjien
nahkaosat ja satulan vastinhihnat, kiinnitä huomiota erityisesti
niihin.

Huolehdi aina, että siivoat jälkesi. Laita tavarat paikoilleen siistinä. 
Luudat ja muut työvälineet löytyvät takatallin päätyseinältä tai
kaurapaikalta, jos esim. haluat lakaista karsinasta käytävälle
valuneita turpeita ja heiniä takaisin ratsusi karsinaan. 

Ohjeista ja auta tarvittaessa myös muita palauttamaan tavarat
paikoilleen. Me kaikki olemme joskus olleet ensimmäistä kertaa
tallilla! Kysy aina, jos et tiedä tai olet epävarma, oli kyseessä joku
tehtävä, tavara tai ihan mitä vaan. Tekemään oppii vain
tekemällä, tietoa saat lisää lukemalla ja kysymällä apua
kokeneemmilta.

Opetusponit- ja hevoset ovat meille
rakkaita ja tärkeitä työkavereita. 
 Hevoset ovat hyvin terapeuttisia
eläimiä ja opettavat sinulle taitoja
ja kykyjä myös muuta elämää
varten. 

Hevonen ja sen varusteet
huolletaan aina ratsastuksen
jälkeen niin, että kaikki olisi
mahdollisimman valmista
seuraavaa ratsastuskertaa varten.
Hevosten varusteet ovat kalliita.
Olemme satsanneet varusteiden
laatuun sekä turvallisuussyistä että
asiakkaiden ja opetushevostemme
parhaaksi. Siksi pyydämme, että
hoidat niitä kuin omia aarteitasi,
että ne kestävät käyttöä pitkään.

Ratsastus on vain yksi osa
hevosurheilua! Hevosurheiluun
kuuluvat myös hyvät
hevosenkäsittelytaidot ja siistit
varusteet. Hyvin harjattu hevonen
ja puhtaat varusteet ovat olleet
ratsastajan kunnia-asia aikojen
alusta!
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PARHAITA HETKIÄ
HEVOSTEN PARISSA!

MIKSI? RATSASTAJAN KUNNIA TUNNE HEVONEN
01 02 03

Sovitut käytöstavat
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Kun opit toimimaan itseäsi
huomattavasti suuremman
eläimen kanssa ja ansaitset sen
kunnioituksen, se on todella
hieno tunne. 

Työjärjestys tunnin jälkeen: 1. Hevosenhoito aina ensin 
2. Varusteiden puhdistaminen ja niiden laittaminen paikoilleen 

3. ja viimeisenä omat varusteet!

P.S. Kaikkia asioita ei tarvitse 
 oppia kerralla. Hyvien 
 hevosmiestaitojen oppiminen
kestää vuosikausia.
Alkeisratsastajat harjoittelevat
hevosenhoitoa ja varustehuoltoa  
yhdessä avustajien ja
ratsastuksenohjaajan kanssa.


