
Ohjeita tuntiratsastajille/vanhemmille  

 
Meri-Lapin Hevospalvelu  
Talli: Lahentie, 94430 Tornio (Kaakamo) Postiosoite: Laivaniementie 985, 94430 Tornio. 
Puh. 040 511 7387 Katariina Pajari 
Puh. 040 774 0295 Tallin puhelin 

www.m-lhp.fi Sähköposti:  hevospalvelu@gmail.com  

 

Hyvät ratsastajat, ratsastajien ja naperoiden vanhemmat, 
 

Muistattehan tärkeät turvallisuusohjeemme talutus- ja ratsastustunneilla ja silloin, kun pienemmät 
sisarukset ovat mukananne isompien ollessa ratsastustunnilla: 

 
Talli ja tallipiha ovat hevosten koti ja siellä tulee noudattaa ehdottomasti seuraavia 
turvallisuusohjeita: 

 Lasten tulee olla täysi-ikäisen huoltajan valvonnassa koko tallivierailun ajan. Pienten lasten ei ole turvallista kulkea 
yksin tallialueella loukkaantumisriskin, sähköistettyjen aitojen ja tallin huoltoajon vuoksi. 

 Tallialueella kulkevilla hevosilla on aina etuajo-oikeus, väistä ratsukoita. 

 Juokseminen tallialueella on kielletty. 

 Puhu ja liiku rauhallisesti ponien/hevosten läheisyydessä 

 Saavu talutus-/ratsastuskentälle/maneesiin vain merkityltä kulkuaukolta ja kohtaa poni/hevonen aina sen 
etuosasta. 

 Vuorosi tullessa pyydä lupaa ponin/hevosen lähestymiseen sen taluttajalta. 

 Pukeudu sään mukaan napakoihin vaatteisiin, käytä kypärää. Kahisevat ja liukkaat vaatteet eivät ole turvallisia. 

 Kerro lapselle, että juokseminen, paukuttaminen tai muu äänekäs puuhastelu saattavat säikyttää hevosia. 
Opetushevoset sietävät hyvin erilaisia tilanteita, mutta tallissamme asuu myös yksityiskäytössä olevia hevosia, 
jotka meidän kaikkien täytyy ottaa huomioon.  

 Ethän koske muihin kuin ratsastuskoulun opetusponeihin ja –hevosiin 

 Hevosten ja muiden tallin lemmikkien syöttäminen on kiellettyä.  

 HUOM: Tallin ja maneesin välinen piha-alue on hevosten kulkureitti ja se ei ole sallittu autoille edes huoltoajon 
ajaksi. Autojen pysäköinti ja kääntäminen ovat sallittuja vain merkityllä P-paikalla 

 

Ilmoittautumiset kaikille vakiotunneille ja kursseille  

Peruutukset vakiotunneista aina oman tunnin ohjaajalle edellisenä päivän tekstiviestillä klo 16 mennessä tallin 
puhelimeen (040-774 0295). Myöhemmin peruutetusta tai peruuttamattomasta tunnista veloitamme täyden hinnan. 
Muutoksista tuntijärjestelyissä (arkipyhät, tapahtumat tms.) tiedotamme erikseen.  

Tutustu tallimme virallisiin turvallisuus- ja ratsastustuntiohjeisiin www.m-lhp.fi  

Tule ratsastustunnille noin puoli tuntia ennen tuntisi alkua hevosen harjusta ja satulointia varten. Jokaiselle 
ratsastajalle on jaettu valmiiksi opetushevonen. Hevoslista löytyy etutallin ilmoitustaululta.  

Varaa aikaa myös tuntisi päättymisen jälkeen opetushevosesi harjaamiseen, varusteiden puhdistamiseen, paikalleen 
laittamiseen jne. Voit seurata muita ratsastustunteja maneesin katsomosta tai kahviosta – voit oppia myös katsomalla 
muiden ratsastusta. 

Meri-Lapin ratsastajat ry:n jäsenet saavat alennuksia ratsastustuntihinnoista ja mm. SRL:n 

vakuutuksen ja Hippos-lehden. Liity jäseneksi ottamalla yhteyttä ratsastusseuran jäsensihteeriin Kristiina Raumaan, 
puh. 040 505 2683. Seuran nettisivut ovat www.melarat.net. Facebookista löydät ryhmän ”Meri-Lapin ratsastajat ry 
MeLaRa”.  Tervetuloa seuraamaan kaikkia tallillamme olevia kilpailuja, valmennuksia ja tapahtumia! 

 

Puhelinnumeroita: Katariina Pajari  040 511 7387 

  Tallin puhelin  040 774 0295 
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