
LUE HUOLLISESTI! 

OHJEITA TILLALLA LIIKKUJILLE 

 

 Sovi aina tulostasi tallin henkilökunnan kanssa etukäteen. 

 

 Eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi asiakkaan omien ratsastus/tallivarusteiden tulee olla 

asianmukaisesti puhdistettu ja desinfioitu (myös kengät) tai jopa kannattaa käyttää, jos vain 

mahdollista, kokonaan eri vaatteita ja varusteita eri talleilla/tiloilla käydessäsi. 

 

 Noudata tilan henkilökunnan antamia ohjeita 

 

 Autot tulee pysäköidä parkkialueelle  
 

 Säännöt ovat tärkeitä turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi 
 

 Tutustu tallin ilmoitustauluun ja siinä oleviin opasteisiin ja ohjeisiin. 

 

  Opetathan mukana tulleille ystävillesi ja/tai lapsille miten tallialueilla käyttäydytään, omasi 

sekä muiden turvallisuuden vuoksi. 
 

 Pidä erityisesti huolta lapsista. Varmista että lapset toimivat ohjeiden mukaisesti.  

 

 Hevonen on saaliseläin ja voi säikähtää mitättömältäkin tuntuvaa asiaa. Polkupyörät, 

lastenrattaat, pulkat ja monet muut ihmisten mielestä normaalit asiat voivat näyttää hevosen 

mielestä hyvinkin pelottavilta. Ratsastusalueen viereen ei saa tuoda ylimääräisiä esineitä tai 

koiria, joita hevonen voisi säikähtää.  
 

 Erilaiset äänet saattavat aiheuttaa hevosessa pakoreaktion, jolloin on vaarana ratsastajan 

putoaminen hevosen selästä. Alueilla, joissa moottoriajoneuvot ja hevoset liikkuvat, on 

ajettava hitaasti. Kaasuttelua ja äänimerkin käyttöä tulee välttää hevosten läheisyydessä.  
 

 Älä huuda, juokse tai käyttäydy häiritsevästi tallissa tai eläin/hevosaitauksien läheisyydessä, 

sillä eläimet ja hevoset asuvat niissä. 

 

 Kysy aina lupa jos haluat tehdä jotain mikä ei kuulu sovittuun palveluun. 
 

 Älä koske hevosiin tai eläimiin ilman tallin henkilökunnan lupaa. 
 

 Hevosia/eläimiä ei saa lyödä tai kohdella epäoikeudenmukaisesti.  
 

 Eläinten/hevosten aitauksiin ja karsinoihin meno ilman tallihenkilökunnan lupaa on 

kielletty. 
 

 

 

 

 



LUE HUOLLISESTI! 

 

 Ruokinta sekä makupalojen antaminen, eläimille ja hevosille on ehdottomasti kielletty ilman 

tallihenkilökunnan lupaa ja valvontaa. 
 

 Omien lemmikkieläinten tuonti tilan alueelle on kielletty ilman etukäteen sovittua 

henkilökunnan suostumista. 
  

 Tupakointi on sallittua vain siihen merkityllä paikalla. 
 

 Ratsastusta katsellessa, älä anna ohjeita ratsastajille. Se kuuluu ratsastuksen 

opettajan/ohjaaja tehtäviin.  
 

 Huomaathan että hevosten ja eläinten tarha-aidat ovat sähköistettyjä. 
 

 Jos huomaat, ettei jokin asia ole kunnossa, ilmoita siitä välittömästi tallin henkilökunnalle.  
 

 Karannut hevonen: Ilmoita asiasta saman tien tallihenkilökunnalle. Älä mene hevosen eteen 

seisomaan jos se on vauhkoontunut. Jos hevonen käyttäytyy rauhallisesti voit yrittää ottaa 

sitä kiinni tallista löytyvään riimuun ja naruun, onnistuttuasi taluta hevonen talliin vapaaseen 

karsinaan. Hevosen houkutteluun voi käyttää tallinpäädystä löytyvää heinää. 

 

 Rikkoutunut aita: Ilmoita asiasta heti tallihenkilökunnalle. Aitausten sähköpaimen löytyy 

tallin varustehuoneesta. Mikäli et löydä apua ja korjaat aitaa, muista ottaa sähkö pois päältä 

työskentelyajaksi. HUOM, sähköt takaisin päälle kun lopetat korjauksen. 

 

 Loukkaantunut hevonen/eläin: Mikäli havaitset tallissa, tarhoissa tai muilla alueilla 

loukkaantuneen hevosen tai muun eläimen joka ontuu, puuskuttaa, makoilee tai piehtaroi 

jatkuvasti tai muuten näyttää sairaalta tai kivuliaalta ota välittömästi yhteys henkilökuntaan! 


