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1. Turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä
•
•

Vastaava henkilö: Janika Kiverä puh. 044-3226061
Varahenkilö: Tony Åkerberg puh. 0405604080

Tehtävien määrittely:
•

Yleinen turvallisuuden valvonta, suunnittelu ja ohjeistus: Janika Kiverä

•

Henkilökunnan koulutus ja harjoituttaminen: Janika Kiverä

•

Alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaaminen: Janika Kiverä

•

Onnettomuuksien ja läheltä piti–tilanteiden raportointi ja seuranta:
Janika Kiverä puh. 044-3226061

•

Pelastusteiden kulkukelpoisuuden valvonta: Janika Kiverä

2. Työntekijöiden toimenkuvat
•

Janika Kiverä, puh. 044-3226061, ratsastustunnit, maastot, vaellukset, leiritoiminta,
virkistyspäivät, hevosten koulutus, markkinointi,

•

Janika Kiverä, puh. 044-3226061, toiminnasta vastaava.

•

Janika Kiverä, puh. 044-3226061, pelastustiet, turvallisuus, työvälineet.

•

Janika Kiverä, puh. 044-3226061, tallin, tarhojen ja piha-alueiden kunnossapito.

Onnettomuustilanteessa, paikalla oleva henkilökuntaan kuuluva henkilö on vastuussa
pelastustoimista.
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3. Asiakkaat ja asiakasryhmät
Määritelmä asiakkaiden yhtäjaksoisesta enimmäismäärästä eri palveluissa.
•

Ratsastustunnille osallistuu enintään neljä ratsukkoa

•

Maastoratsastuksilla on enintään 7 kokenutta ratsastajaa yhtä ohjaajaa kohden, aloittelijoita
on enintään 4 yhtä ohjaaja kohden.

3.1 Rajoitukset
•

Päihteiden alaisena ratsastus on kielletty.

•

Ratsastajien painoraja on n.100kg, arvioidaan hevoskohtaisesti.

•

Erityisryhmien osalta arvioimme palveluiden tarjoamisen yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi,
lievästi näkö tai kuulovammaiset sekä henkilöt joilla on lieviä rajoitteita raajoissa (puuttuu
osa sormista) voimme ottaa harkinnan mukaan myös ratsastuspalveluihin.
Muut palvelut arvioimme erikseen.

•

Asiakaskuntamme kostuu pääasiassa täysi-ikäisistä, mutta jos lapsi/nuori hallitsee
perusratsastustaidot voimme tehdä poikkeuksen ja ottaa vanhempien suostumuksella
alaikäisiä ratsastamaan.

•

Yläikärajaa ei ole.

•

Ratsastusryhmät on jaettu ratsastustason mukaisesti ja maastossa edetään hitaimman
mukaan.

3.2 Toiminta olosuhteiden muuttuessa
•

Olosuhteiden muuttuessa yllättäen ohjaajalla on oikeus muuttaa ratsastuspaikkaa, keskeyttää
tunti tai poistaa ratsastaja turvallisuusriskinä tunnilta tai maastolta.

•

Asiakas joka ei noudata tallin turvallisuusohjeita huomautuksista huolimatta, voidaan ohjata
jonkun muun harrastuksen pariin.
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3.3 Asiakkaiden varustautuminen
3.3.1

Yleiset ohjeet

•

Oman turvakypärän hankkimista suositellaan. Tallilla on muutama turvakypärä lainaksi.

•

Housujen on oltava joustavat ja pitkälahkeiset, joissa ei mielellään ole saumoja reisien
sisäpuolella. Valitse pitkävartiset sukat joilla voit peittää housun lahkeet estääksesi
nokkosten poltot nilkoissa sekä/tai lahkeiden nousun tai nilkkojen paleltumisen.

•

Kannalliset kengät, jolloin pito on parempi ja jalka ei vahingossa luiskahda jalustimen läpi.
Kaikissa tallin satuloissa on käytössä turvajalustimet.

•

Vaatteissa ei saa olla mitään mikä voisi tarttua, kiristyä tai jäädä kiinni puihin, hevoseen tai
hevosen varusteisiin esim. pudotessa tai maastossa ratsastaessa.

•

Turvaliivin hankintaa ja käyttöä suositellaan. Tallilla on pari turvaliiviä lainattavana.

3.3.2

Talven erikoisvarusteet

•

Turvakenkien käyttöä suositellaan hevosia varustettaessa sekä muissa tallitöissä.
Ratsastuksen ajaksi mieluiten reilun kokoiset nahkakengät, minne jää vielä villasukan
jälkeen ilmatilaa. Kumisaapas ei hengitä ja on siksi hyvin kylmä.

•

Toppavaatteiden alle suosittelemme laittamaan teknisen alusasun ja kovimmilla pakkasilla
kaksi kunnon villakerrastoa lisäksi. Ohjaajalta saa tarkempia päiväkohtaisia suosituksia
tarvittaessa.

•

Kypärän alle on hyvä kypärähattu tai ohut pipo.

•

Isot ja lämpöiset kolmisormilapaset ovat parhaimpia, niihin voi kovallakin pakkasella lisätä
alle sormikkaat. Muista jättää pieni ilmatila!

•

Tallilta on mahdollisuus ostaa käsien ja varpaiden kertakäyttölämmittimiä.

•

Kiinnitä huomiota varusteiden vedenpitävyyteen, puista tippuva lumi kastelee äkkiä.

3.3.3

Kesän erikoisvarusteet

•

Kuumallakin säällä suosittelemme pitkähihaista paitaa. Suojaa mahdolliselta tippumisen
aiheuttamilta naarmuilta sekä pahimmilta hyönteisiltä.

•

Kannattaa laittaa auringonsuojavoidetta kaikille paljaille ihoalueille.

•

Suosittelemme käyttämään ratsastaessa ohkaisia nahkahanskoja.
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3.3.4

Syksyn erikoisvarusteet

•

Hirvikärpäsaikaan kannattaa suosia vaaleita vaatteita.

•

Tallilta saa halutessaan lainaksi hirvikärpästakin.

3.4 Asiakkaiden opastaminen
(tallisäännöt, eläinten käsittely ja hoito, turvallisuusvälineiden ja henkilösuojainten käyttö,
hätätilanteissa toimiminen, hevosten kanssa liikenteessä liikkuminen)
•

Sovi aina tulostasi tallin henkilökunnan kanssa etukäteen.

•

Eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi asiakkaan omien ratsastusvarusteiden tulee olla
asianmukaisesti puhdistettu ja desinfioitu (myös kengät) tai jopa kannattaa käyttää, jos vain
mahdollista, kokonaan eri vaatteita ja varusteita eri talleilla käydessäsi.

•

Noudata tallin 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.

•

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.
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3.5 Ohjeita tallilla liikkujille
Noudata henkilökunnan antamia ohjeita. Tallin säännöt ovat tärkeitä turvallisuuden ja viihtyvyyden
vuoksi. Tutustu tallin ilmoitustauluun, sieltä saat lisäohjeita turvalliseen tallilla liikkumiseen.
Turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia.
Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain (75/2004) mukaan
ratsastuspalvelun tarjoaja vastaa siitä, että palvelu on turvallista.
•

Talli ja eläinaitausten läheisyys on hevosien ja eläinten koti, joten siellä tulee käyttäytyä
asiallisesti ja rauhallisesti.

•

Tilalla juoksemista ja huutamista on syytä välttää paisti hätätapauksissa.

•

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.

•

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.

•

Pidä erityisesti huolta lapsista. Opasta lapset toimimaan ohjeiden mukaisesti.

•

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!
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3.6 Ohjeita ratsastajille
Noudata ohjaajan/tallihenkilökunnan antamia ohjeita.
Tiedota ratsastukseen liittyvät riskit. Tallin ilmoitustaululta saat lisäohjeita turvalliseen toimintaan.
Turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia.
Ratsastuksen tarjoaja on vastuussa siitä, että palvelu on turvallinen. Laki kulutustavaroiden ja
kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004).
•

Ilmoita etukäteen (lomakkeella tai suullisesti) järjestäjälle mahdollisista
liikkumisrajoitteista, sairauksista ja allergioista. Näin järjestäjä voi varautua asiaan ja
tarvittaessa muokata ohjelmaa sopivaksi.

•

Varustaudu ratsastukseen asianmukaisin varustein. Ohjeita löydät kohdasta 3.3 asiakkaiden
varustautuminen.

•

Ole rehellinen ratsastustaidoistasi.

•

Kuuntele ohjaajan neuvoja ja kysy heti jos jotain jää epäselväksi.

•

Hevoset satuloidaan aina henkilökunnan toimesta jos ei ole erikseen sovittu yhteisestä
varusteiden laitosta. Ratsastajat voivat halutessaan hoitaa hevosen tunnin jälkeen. Samaan
karsinaan saa mennä kerralla vain yksi henkilö ja mahdollisesti henkilökuntaan kuuluva
avustaja.

• Ratsastuspalvelut aloitetaan aina opastamalla ratsastajia hevosen käyttäytymisestä ja
hallinnasta.
•

Ennen kuin lähdet taluttamaan hevosta kentälle, laita CE hyväksytty ratsastuskypärä päähäsi
ja kiinnitä se huolella. Huolehdi, että jalassasi on ratsastukseen soveltuvat kannalliset kengät
ja päälläsi asianmukainen vaatetus.

•

Kun lähdet taluttamaan hevosta kentälle, ota aina ohjat pois kaulalta ja taluta hevosta
hevosen vasemmalta puolelta.

•

Ratsaille noustessasi, odota että ohjaaja tulee pitämään satulaa paikallaan ja tarkistamaan
satulavyön kireyden. Sen jälkeen tarkasta että hevonen seisoo suorassa paikoillaan, paino
kaikilla jaloilla, pää ylhäällä ja ohjat lyhyinä. Nouse aina satulaan hevosystävällisesti: älä
töki hevosta jalkaterälläsi kylkeen, äläkä rojahda satulaan raskaasti. Vietyäsi oikean jalkasi
satulan yli, aseta jalkateräsi ensin jalustimeen ja laskeudu vasta sen jälkeen pehmeästi
satulaan.

•

Lähde liikkeelle vasta, kun ohjaaja on antanut luvan.

•

Keskity aina ratsastukseen ja kuuntele ohjaajan ohjeita. Pyri aina olemaan ajan tasalla niin
että voit hyvin ennakoida tulevat tilanteet. Pidä ohjat pitkinäkin niin, että saat ne helposti
tarvittaessa lyhyiksi.
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•

Hevonen aistii helposti mielialasi, jos sinua esimerkiksi jännittää niin kerro siitä. Voimme
yhdessä käsitellä olotilaasi. Muista lisäksi aina hengittää rauhallisesti ja käyttäytyä
tallisääntöjen mukaisesti.

•

Ratsasta aina yhdessä jonossa jos ohjaaja ei erikseen anna lupaa mennä toisen ratsukon
vierellä.

•

Säilytä riittävä välimatka edellä kulkevaan ratsukkoon, jotta pystyt reagoimaan
äkkitilanteeseen ajoissa. Esimerkiksi jos edellä oleva pysähtyy, niin ehdit jarruttamaan
ajoissa ennen perään ajoa.

•

Jos oma hevonen menee jonossa liian reippaasti eikä jarruta niin ohjaa hevonen aivan toisen
häntään kiinni. Hevoset on opetettu sietämään se.

•

Pyri ratsastaessasi mahdollisimman kevyiden apujen käyttöön. Käytä apuja kuitenkin niin,
että hevonen reagoi eikä kyseenalaista apujasi. Hevonen pitää selkeistä rajoista.

•

Jos putoat satulasta, älä jää pitämään hevosesta väkisin kiinni vaan irrota ohjista ja odota
maassa niin kauan että ohjaaja tulee paikalle auttamaan.

•

Jos joku muu ratsastaja suistuu satulasta, pysy rauhallisena ja pysäytä hevosesi ja rauhoittele
sitä. Noudata ja odota ohjaajan ohjeita.

•

Älä huuda tai pidä kovaa ääntä, jos säikähdät, hevonenkin voi säikähtää.

•

Älä tupakoi hevosen selässä tai hevosten lähellä.

•

Kysy aina ohjaajalta neuvoja tai pyydä häntä tarkentamaan ohjeita jos jokin jää vielä
epäselväksi.

•

Kentälle tai taukopaikalle saavuttaessa odota ohjaajan ohjeet ennen kuin laskeudut hevosen
selästä.

•

Ohjaaja neuvoo minne ja miten hevoset siirretään tai kiinnitetään. Älä päästä hevosta
vapaaksi, vaan odota ohjaajan ohjeita rauhallisesti.
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4. Eläimet
4.1 Hevoset
Brynhildr:llä on käytössä 11 islanninhevosta. Liitteenä tarkempi hevoslista.
•
•

Tammoja, Sokkadis, Soffia, Meyja, Kaisa, Sokka, Lára, Herri, Lempi, Trina ja Sunna
Ruunia, Prudur

Eri hevosten rajoitukset ja hoidon erityisohjeet
•

Kaisalla, Lempillä, Sunnalla, Prudurilla ja Meyjalla on kesäihottuma. Kesäisin ne pestään,
rasvataan ja puetaan ihottumaloimiin joka ratsastuksen jälkeen.

•

Ohjaaja määrittelee ratsastuksen jälkeen hevoskohtaisesti jatkotoimenpiteistä, mm. mitkä
loimet puetaan ja minne hevonen laitetaan.

•

Tallin henkilökunta tai ohjaaja jakaa hevoset ratsastajan koon, painon ja taitojen mukaan
järkevästi..

Eri toiminnoissa käytettävät hevoset
•

Kaikki hevoset ovat käytössä niin tuntitoiminnassa, maastoilla, leireillä, vaelluksilla sekä
poniagilityssä.

4.2 Muut eläimet
Vuohet ja Lampaat
•
•

Kaksi kpl suomenvuohi kuttuja, Saedis ja Hjördis
Kolme lemmikkilammasta, kaikki on uuhia. Alma, Tilda ja Selma

Kissat
•

3 tallikissaa, Toffe, Sera ja Misu. Kaikki kilttejä ja leikattuja.

Kanat
•
•

1 maatiaskukko Piiparinen, 3 maatiaskanaa, 2 hi lyne brouwn kanaa.
Kaikki ovat kilttejä ja asuvat omassa katetussa tarhassaan.

Puput
• 1kpl sekaroituinen ”Urppis” tyttökani
Kohdassa 4.2 mainitut eläimet ovat ihmisystävällisiä lemmikkejä. Kaikista on tehty pitopaikka
rekisteröinnit kunnan maatalous asiamiehelle.
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5. Rakennukset ja rakenteet
Toiminta-alueeseen kuuluu
(liitteenä kartta/piirros rakennusten sijainneista, sammutuskalustosta, ensiapuvarusteista ja
hätäpoistumisteistä )
•

Tallirakennus on jaettu neljään eri osaan:
Rakennuksen vasemmassa päädyssä on tallikeittiö, varuste-/ruokintahuone sekä loimihuone.
Tallin puolella eli keskellä rakennusta on kaksi isompaa hevosten ryhmäkarsinaa sekä
hoitopiste. Tallin oikeassa päädyssä on lampaiden ja vuohien karsinat.
Tallin ylisillä on verstas missä on kaikkia tarvittavia työvälineitä ja – kaluja.

•

Wc:t on erikseen merkittynä ja löytyvät parkkipaikan päädystä.

•

Päätalon kellarissa on vaatteiden vaihtoon ja teorian pitämiseen tarkoitettu lämmin tila.

•

Talvitarhat pihattoineen ja kesälaidun.

•

Lantala on tallirakennuksen takana vasemmassa päädyssä.

•

Rakennusten huollosta ja tarkastuksesta vastaa Janika Kiverä.

Paloturvallisuus
•

Poistumistiet on merkitty talliin ja muihin tiloihin hätäpoistumistie merkein.

•

Palovaroittimet sijaitsevat tallissa, satula/rehuhuoneessa, loimihuoneessa, päätalon kellarissa
ja verstaassa.

•

Alkusammutusvälineet on merkitty karttaan/piirrokseen.

•

Tallin vasemmassa päädyssä oven vieressä on jauhesammutin.

•

Loimihuoneessa on sammutuspeite ja vesisammutuspumppu.

•

Päätalon kellarissa on jauhesammutin.

Pelastustehtävien järjestelyt
•

Vahingon sattuessa paikalle hälytetään vastaava taho, esim. palon sattuessa hälytetään
paikalle palokunta. Varmistetaan, että kaikki ovat päässeet ulos. Ryhdytään
alkusammutustöihin. Ehkäistään lisävahinkojen tapahtuminen esim. siirtämällä autot pois ja
mahdollisesti sisällä olevat hevoset pelastetaan viemällä ne tallia vastapäätä olevaan kesä
laitumeen. Vuohet ja lampaat voi päästää irti pihalle tai siirtää niiden omaan aitaukseen
tallin päätyyn. Huomiothan tarhojen porttien huolellisen sulkemisen.
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6. Ratsastusvälineet ja henkilösuojaimet
Luettelo ratsastusvälineistä ja henkilösuojaimista, niiden säilytyspaikka ja hankinta-aika
•

Turvakypärät (CE sekä CE ja VG1 hyväksytyt) säilytetään tallin satulahuoneessa, josta niitä
voi tarvittaessa lainata. Turvakypärät tarkistetaan ja huolletaan aina käytön jälkeen, sekä
tarvittaessa korvataan uusilla.

•

Lainakengät ja vaatteet säilytetään loimihuoneessa, josta niitä voidaan tarvittaessa lainata.
Kengät puhdistetaan ja tarkastetaan aina käytön jälkeen ja tarvittaessa korvataan uusilla.
Vaatteet pestään joka käyttökerran jälkeen.

•

Turvaliivit säilytetään talon kellarissa, josta niitä voidaan tarvittaessa lainata.
Vastuuhenkilö tarkastaa turvaliivien kunnon säännöllisesti.

•

Ratsastajien sekä hevosten heijastimet säilytetään loimihuoneessa.
Kaikki heijastimet tarkastetaan joka käyttökerran jälkeen ja tarvittaessa myös pestään.

•

Otsalamput säilytetään talossa toimistossa. Lamput ladataan ja tarkistetaan joka käyttökerran
jälkeen. Vialliset huolletaan ja tarvittaessa korvataan uusilla.

•

Hevoskohtaiset varusteet tarkastetaan ja huolletaan aina käyttöä ennen ja käytön jälkeen.
Tarvittaessa korvataan uusilla tai korjataan. Ompeleet tarkistetaan ja jalustinhihnojen
vetolujuus arvioidaan. Satulat ja suitset säilytetään tallin varustehuoneessa.

Yllämainituissa kohdissa (kohta 6) vastuuhenkilönä toimii Janika Kiverä

7. Muut välineet ja varusteet
Luettelo välineistä ja varusteista sekä niiden säilytyspaikoista.
•

Tallin siivouksessa käytettävät työvälineet (talikot, lapiot ja luudat, yms.) säilytetään
verstaassa ja lamtalassa. Kottikärryt säilytetään tallin ulkopuolella rakennuksen päädyssä,
niille varatussa paikassa. Tarvittaessa korvataan uusilla tai korjataan.

•

Hevosten harjat, riimut, ja narut säilytetään tallin seinällä olevassa hyllyssä ja
varustehuoneessa niille varatuissa paikoissa. Niiden kunto tarkistetaan päivittäin ja
tarvittaessa pestään ja korvataan uusilla.

•

Eläinten ruokintaan liittyvät tarvikkeet on sijoitettu varustehuoneen hyllykköön.
Kaikki tarvikkeet säilytetään järjestyksessä ja puhtaina niiden omilla paikoillaan.

•

Hoitoon ja loimittamiseen tarvittavat varusteet on loimihuoneessa. Tarvikkeet ja loimet
pestään aina tarvittaessa, muuten ne tarkastetaan joka käyttökerran yhteydessä.

Yllämainituissa kohdissa (kohta 7) vastuuhenkilönä toimii Janika Kiverä
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8. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu
Riskejä ja vaaroja?
•

Vaaratilanteita voi syntyä kun hevosia kuljetetaan, varustetaan tai hoidetaan käytävällä.
Tulipalon sattuessa hevosten pelastamismahdollisuudet ovat hyvät, koska tallissa on neljä
poistumistietä, eivätkä hevoset asu tallissa.

•

Ratsastukseen liittyy aina riski pudota hevosen selästä tai käsiteltäessä hevonen voi
potkaista, purra tai astua varpaille, jolloin on aina loukkaantumisriski asiakkailla,
henkilökunnalla sekä hevosilla.

•

Maastossa ratsastaessa mahdollisia vaaroja on mm:
Hevonen ohjautuu liian läheltä puuta -> ratsastaja jää hevosen ja puun väliin.
Ratsastaja saa oksan tai roskan silmään
Käärmeenpurema tai ampiaisenpistos -> välitön hengenvaara allergisilla

•

Hevoset elävät laumoissa pihatoissa, niitä hakiessa on riski jäädä kahden hevosen väliin tai
laumahierarkian selvittelyn kohteeksi.

Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi ja tapaturmien/onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi

• Ohjaaja pyrkii tekemään retkistä mahdollisimman turvallisia
•

Asiakkaat perehdytetään tallin toimintaan. Ohjaaja ja tallin henkilökunta ohjaavat asiakkaita
hevosten käsittelyssä. Riskitekijöitä ennaltaehkäistään ohjeistamalla toiminnot ja valvomalla
sääntöjen noudattamista.

•

Henkilökunnalla on ensiapukoulutus ja maastossa mukana ajan tasalla oleva ensiapupakkaus
(sis. mm. kyypakkaus, silmähuuhde jne.)

•

Hevoset valikoidaan asiakaskäyttöön sopiviksi ja uudet hevoset esiratsastetaan
henkilökunnan toimesta ennen kuin ne otetaan asiakaskäyttöön.

•

Riskien minimoimiseksi otetaan huomioon sääolosuhteet.
Talvella jokaiselle hevoselle laitetaan tilsakumit sekä min. 4 hokkia per kavio.
Kovalla sateella vaihdamme kaikille luistamattomat ohjat.
Tuulen ollessa puuskissa yli 20m/s peruutamme kaikki ratsastuspalvelut.
Tapauskohtaisesti jo 10m/s oleva tuuli voi aiheuttaa ratsastuspalveluiden peruuntumisen.
Helleraja on n.25c´ ja pakkasraja on n.-20c´.

•

Jos jossain hevosessa havaitaan poikkeavaa käyttäytymistä ottaa ohjaaja tämän huomioon ja
vaihtaa hevosen toiseen. Poikkeava käyttäytyminen tutkitaan huolellisesti asiakkaiden
mentyä. Akuuteissa tapauksissa muu henkilökunta ottaa asian heti tutkinnan alle.

•

Käytetään tarvittavia turvavarusteita, esim. ratsastaessa aina CE hyväksyttyä turvakypärä.
Turvakenkiä ja turvaliiviä suositellaan käytettäväksi.
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•

Oreja ei käytetä normaaleissa ratsastuspalveluissa.

•

Tallin henkilökunta hakee hevoset valmiiksi talliin, ellei erikseen ole sovittu yhteisestä
hevosten noudosta.

•

Maastoratsastusreitit kunnostetaan kaksi kertaa vuodessa ja lisäksi aina tarvittaessa.

•

Ohjaaja opastaa/muistuttaa ratsastajia koko maastoratsastuksen ajan
maastoratsastustaidoista, mm. kapeikkojen ohitus, ojien ylitys, ylämäkien ja alamäkien
ratsastus.

•

Lopen pelastuslaitokselle, on toimitettu pihapiirin sekä maastoreittien kartat.
Maastoreittikartta pitää sisällään pelastuspisteet sekä niiden koordinaatit.

•

Henkilökunnan jäsenien kanssa käydään säännöllisesti turvallisuusasiakirja läpi.
Uudet henkilökunnan jäsenet sekä lomittajat ja tuuraajat perehdytetään tallin
toimintatapoihin sekä heidän kanssaan käydään turvallisuusasiakirja, alkusammutus ja
ensiaputarvikkeet läpi.

•

Turvallisuusasiakirja on kotisivuilla kaikkien luettavana.

Tapaturman tai onnettomuuden jälkeen tehtävät toimenpiteet
•

Jos tiput hevosen selästä, katso kohta 3.6

•

Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet ja onnettomuudet kirjataan ylös ja niistä tehdään
tarvittavat toimenpidemuutokset.

•

Tapaturman tai onnettomuuden jälkeen asiakkaiden ja muiden osallisien (eläimet, ihmiset
jne.) olotila ja mielipide otetaan huomioon jatkotoimenpiteiden, ensiavun ja palvelun
jatkamisen kannalta.

•

Hevosen selästä putoamisen jälkeen ratsastajan mielipide otetaan huomioon ja häntä ei
vaadita jatkamaan ratsastamista.

•

Onnettomuuden tai tapaturman jälkeen myös hevosen kunto tarkistetaan ennen ratsastuksen
jatkumista. Esimerkiksi, suu ja jalkavammat, jne.

•

Asiakkaaseen ollaan yhteydessä toipumisen suhteen.
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9. Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten
Keinot ja ohjeet avun hälyttämisestä ja varajärjestelmästä
•

Puhelin, turvallisuusvastaavalla puhelinpäivystys 24h/vrk.

•

Vahingon sattuessa soita hätänumeroon 112
Kerro nimesi
Missä olet, osoite Ourajoetie 85, 12920 Topeno
Kordinaatit tallille, N67´ 37.945´ E35´ 55.16´
Mitä on tapahtunut
Kerro alla olevat ajo-ohjeet
Puhu selkeästi ja vastaa rauhallisesti kysymyksiin
Pidä yhteys auki kunnes toisin sanotaan
Ajo-ohjeet:
o Tampere-Helsinki tieltä käännytään Riihimäki P liittymästä tie nro. 45 Loppi.
o N. 5km Lopen kirkonkylän jälkeen käänny oikealle Ourajoki, Ourajoentie (Saukkola
EK)
o Aja 1km, pitkän suoran jälkeen tien oikella puolella lukee nro 85, känny pihatielle ja
aja alas. Keltaisen talon päädyssä on punainen vanha tallirakennus.

•

Eläinlääkäreitä
o Satu Olkkonen puh, 0400-218555
o Satu Halonen puh, 0500-596928
o Hyvinkään hevossairaala puh, 020 774 9610

Työnjako ja johtamisvastuu
•

Ohjaajalla tai muulla henkilökuntaan kuuluvalla on aina johtamisvastuu.

Toimintajärjestys ja ensiavun antaminen
•

Ohjaajaa antaa ensiavun ja päättää jatkotoimenpiteistä.

•

Lasten tapauksissa pyritään saamaan vanhemmat mahdollisimman pian paikalle.

•

Ohjaaja tai muu tallihenkilökuntaan kuuluva saattaa loukkaantuneen tarvittaessa
sairaalahoitoon.

Ensiapuvarusteet ja niiden sijainti
•
•
•

Ensiapulaukut sijaitsevat tallin vasemmassa päädyssä alkusammutuskaluston vieressä,
katsomossa, varustehuoneessa sekä päätalon kellarissa. Ratsastuksilla on mukana
ensiapusatulalaukku.
Silmänhuuhde sijaitsee varustehuoneessa olevassa ensiapukaapissa, päätalon kellarissa sekä
ensiapusatulalaukussa.
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Evakuointisuunnitelma
•

Suuronnettomuuden uhatessa asiakkaat poistetaan rakennuksista.
Jos eläimiä on tallissa ne siirretään ulkotarhoihin.
Autot siirretään pois lisävahinkojen estämiseksi.

Etsintäsuunnitelma
•

Ratsukon, asiakkaan tai hevosen etsintä aloitetaan henkilökunnan voimin tallin lähialueelta
tai henkilön/hevosen viimeisen olinpaikan läheisyydestä, tarvittaessa otetaan yhteys
hätäkeskukseen ja järjestetään laajempi etsintä.

Hätätilannekoulutus
•

Henkilökunta käy vuosittain läpi mm. alkusammutuskaluston ja sen käytön, miten toimitaan
tavallisimmissa sairaskohtaustilanteissa, tapaturmissa ja hätätilanteissa. Lisäksi kertaamme
avun hälyttämisen.

10. Toimintaohje tulen käsittelyyn
Tulen käsittely sisätiloissa
•

Tallissa, aitauksissa tai niiden läheisyydessä kaikki tulen teko on kielletty, esim. kynttilät ja
tupakointi. Tulen käsittely vain niille merkityillä paikoilla tai tulipesässä.

•

Tulipalon syttyessä tai häkäkaasumyrkytyksessä hälytetään palokunta, tarvittaessa
sairaankuljetus. Varmistetaan että kaikki ovat päässeet ulos. Aloitetaan alkusammutus ja
ehkäistään lisävahinkojen syntyminen.

Tulen käsittely ulkona
•

Tupakointi on sallittua vain erikseen merkityllä paikalla

•

Nuotion saa tehdä vain nuotiopaikalla, jossa maaston palamisen mahdollisuus on pieni.
Maastossa nuotiota tehtäessä noudatettava metsäpalovaroitusta ja erityistä huolellisuutta,
sekä nuotio on sammutettava huolellisesti. Metsäpalovaroitusalueella ei maastossa saa tehdä
nuotiota kuin tulen tekoon varatussa paikassa, esim. kodassa muurattu nuotiopaikka.
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11. Elintarvikkeiden kuljetus ja säilytys
•

Eväät kuljetetaan kodalle joko satulalaukuissa tai kylmälaukuissa asiallisesti pakattuina.

•

Mukaan otettavat elintarvikkeet pakataan juuri ennen retkeä, jolloin niiden säilytysaika on
mahdollisimman lyhyt.

•

Jos ruokailu tapahtuu retken jälkeen, haetaan elintarvikkeet tilan jääkaapista ja siirrytään
välittömästi nuotiopaikalle.

•

Kahvi- ja teevesi keitetään nuotiolla tai valmiiksi keitetty kahvi ja vesi kuljetetaan
nuotiopaikalle termoskannuissa.

•

Nuotiopaikalta poistuttaessa ohjaaja varmistaa, että tuli on sammunut ja käyttää tarvittaessa
vettä tai hiekkaa sammuttamiseen.

•

Nuotiopaikkoja on lupa käyttää.

12. Onnettomuuskirjanpito ja onnettomuuden syyn tutkinta
Kuvaus onnettomuuskirjanpidon ja – tutkinnan järjestämisestä
•
•

Ohjaaja kirjaa onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet erilliselle tapausilmoituslomakkeelle.
Tapausilmoituslomakkeet tyhjät ja täytetyt säilytetään turvallisuusasiakirjan kanssa
toimiston arkistossa.

Tapausilmoituslomakkeen täyttäminen
•

Ohjaaja täyttää tapausilmoituslomakkeen.

•

Jokaisesta onnettomuudesta ja läheltä piti – tilanteesta ilmoitus turvallisuusvastaavalle
(Janika Kiverä) joko kirjallisesti tai suullisesti.

Onnettomuuden analysointi
•

Tapausilmoituslomakkeessa tapahtuu onnettomuuden vastaisuudessa
välttäminen/toimenpide pohtiminen ja analysointi. Onnettomuuksien syyt selvitetään,
pyritään poistamaan ja kehitetään turvallisuutta analysoinnissa saatujen tietojen avulla.

Vastaavien tapausten varalta ehkäisevien toimenpiteiden miettiminen ja toimeen paneminen
sekä vastuuhenkilön nimeäminen ja aikataulun tekeminen toimenpiteiden toteuttamiseen
•

Tarvittavat toimenpiteet suoritetaan välittömästi.

Tapauksen tiedottaminen
•

Ohjaaja, tallinhenkilökunta tai turvallisuusvastaava on yhteydessä asianomaisiin.
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13. Erilliset turvallisuussuunnitelmat yksittäisistä toiminnoista
ja suorituspaikoista
13.1 Maastoratsastus
Toiminnan/suorituspaikan kuvaus
•

Tallin lähiympäristö, liitteenä on kartta ratsastusreiteistä.

Toiminnan turvallisuudesta henkilö
•

Janika Kiverä puh.044-3226061

Ajo-ohjeet ja muut ohjeet suorituspaikalle
•

Ajo-ohjeet tallialueelle on turvallisuusasiakirjan kohdassa 9.
Tarkemmat ohjeet antaa ohjaaja matkapuhelimella.

Reitti
•

Ratsastusreiteistä on erillinen liite, josta käy ilmi ratsastettava reitti, joka on suunniteltu
etukäteen ennen tallilta lähtemistä. Kartasta käy ilmi taukopaikat, pelastuspisteet yms.

•

Ratsastusreittien turvallisuudesta vastaa Janika Kiverä.

Toimintaan/suorituspaikkaan liittyvät riskit
•

Riskit ratsastuksessa on lueteltu turvallisuusasiakirjan kohdassa 8.

•

Maastossa ratsastaessa täytyy ottaa eritoten huomioon reitin kunto, luonnossa liikkuvat
eläimet ja muut ihmiset/koneet sekä sääolosuhteet.

Riskien hallinta
•

Ohjaaja haastattelee kaikki asiakkaat ja heidän ratsastustaitonsa sekä kokemukset, jonka
jälkeen hän jakaa hevoset heidän taitojensa, kokonsa ja luonteensa mukaan.

•

Jos ratsukoita on enemmän kuin seitsemän, ohjaajia on kaksi. Neljää alkeisratsukkoa kohden
on yksi ohjaaja.

•

Rajoitukset ovat lueteltu turvallisuusasiakirjan kohdassa 3. Lisäksi otetaan huomioon
säätilan tuomat rajoitukset.

•

Asiakkaan varustautuminen esim. vaatetuksen suhteen on kerrottu turvallisuusasiakirjan
kohdassa 3
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•

Ohjaajien täytyy olla kokeneita maastossa ratsastajia, sekä tuntea ratsastusreitit, tallin
hevoset ja niiden käyttäytyminen myös maastossa. Ohjaaja on suorittanut
ensiapukoulutuksen.

•

Ohjaajalla on mukana ladattu matkapuhelin ja ajan tasalla oleva ensiapupakkaus.

•

Ohjaaja perehdyttää ja opastaa asiakkaat maastoratsastukseen ennen maastoon lähtöä, sekä
ottaa huomioon jokaisen asiakkaan ratsastustaidon tai muut rajoitukset.

•

Olosuhteiden muuttuessa yllättäen ohjaajalla on oikeus muuttaa ratsastusreittiä, keskeyttää
tai poistaa asiakas turvallisuusriskinä.

Toiminta fyysisen vamman sattuessa
•

Ohjaaja antaa välittömästi ensiavun ja lisäohjeet muille toimintaan osallistujille.

•

Jos vamma on pieni, voidaan ratsastusta mahdollisesti jatkaa. Jos ratsastaja ja ohjaaja
yhdessä katsovat sen olevan mahdollista eikä siihen ole fyysistä tai henkistä estettä niin
ratsastajalla kuin hevosellakaan.

•

Toimitaan tilanteen vaatimalla tavalla, tarvittaessa hälytetään sairaankuljetus. Ohjaaja on
vastuussa pelastustoimista. Tapaturmasta ilmoitetaan turvallisuusvastaavalle (Janika Kiverä)

•

Tapaturma kirjataan onnettomuuskirjanpitoon ja tieto välitetään turvallisuusvastaavalle
(Janika Kiverä). Tapaturma otetaan huomioon ja riskit kartoitetaan sekä tehdään
toimintamalleihin tarvittavat korjaukset.

Toiminta muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa
•

Hevonen ontuu kesken ratsastuksen, irtoaa kenkä, tulee hiertymä esim. kainaloon jne. – >
Tarkistamme hevosen terveyden ja mahdollisuuksien mukaan vaihdamme takavetäjältä
ratsun, joka lähtee viemään hevosta takaisin tallille tai tarvittaessa hevoselle tilataan kuljetus
hoitoon. Jos maasto joudutaan keskeyttämään hevosesta johtuvasta syystä, ratsastajalle
korvataan keskeytynyt ratsastus.

•

Ohja, jalustinhihna tai muu varusteiden osa hajoaa ->
Ohjaajalla on satulalaukussa mukana varavarusteita joista saa tilalle korvaavan.
Tarvittaessa osa voidaan myös tilata maastoon pelastuspisteelle.

•

Vahingon sattuessa hälytetään paikalle vastaava taho, esim. tulipalon sattuessa palokunta.
Varmistetaan että kaikki asiakkaat, henkilökunta ja hevoset ovat turvassa. Ehkäistään
lisävahinkojen synty.
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Yleisiä toimintaohjeita
•

Asiakkaille tarkoitettuja ohjeita on lueteltu turvallisuusasiakirjan kohdassa 3.

•

Maantiellä kuljetaan ajoradan oikeassa reunassa jonossa.

•

Muut liikenteessä kulkevat kohdataan käynnissä.

•

Hevoset on totutettu yleisimpiin moottoriajoneuvoihin, mutta aina on mahdollista että
hevonen säikähtää esim. liian lujaa tai läheltä kulkevaa ajoneuvoa, ajoneuvon renkaan alta
pyörähtävää kiveä tms.

•

Ohjaaja pyytää hidastamaan ajoneuvoja kättä nostamalla lähestymästä liian lujaa.

•

Maantiellä kulkiessa ratsastajalla täytyy olla lyhyet ohjat, jolloin hevonen on helpommin
hallittavissa.

•

Ohjaajan tai muun ratsastajan huomatessa ajoneuvon lähestyvän, ilmoittaa hän asiasta
välittömästi muille.

•

Tien puolta vaihdetaan ohjaajan opastamana, kaikki kääntävät samaan aikaan tien yli.

•

Kaikilla ratsastajilla on aina huomioliivit.

Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen

• Toimitaan turvallisuusasiakirjan kohdan 11 mukaan.
13.2 Vaellus
Toiminnan/suorituspaikan kuvaus
•

Vaellus on aina yön yli kestävä ratsastusmaastopalvelu..

•

Toiminta tapahtuu tallin lähiympäristössä ja yhteistyökumppaneillamme.

•

Liitteenä on kartta ratsastusreiteistä.

Toiminnan turvallisuudesta vastaava henkilö
•

Janika Kiverä puh.044-3226061
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Ajo-ohjeet ja muut ohjeet suorituspaikalle
•

Ajo-ohjeet tallialueelle on turvallisuusasiakirjan kohdassa 9. Tarkemmat ohjeet antaa
ohjaaja matkapuhelimella.

•

Asiakkaille ilmoitetaan yhteistyökumppanimme postiosoite info-kirjeessä ennakkoon.

Reitti
•

Katso kohta 13.1

Toimintaan/suorituspaikkaan liittyvät riskit
•

Katso kohta 13.1, sekä kohta 8

•

Majoituksen, ruokailun, saunomisen ja muun ajanvieton tapahtuessa
yhteistyökumppaneillamme, siirtyy vastuu heille.
Ohjaajan ollessa paikalla, hän antaa ensiapua ja suorittaa mahdollisen alkusammutustyön
sekä ilmoittaa tapaturmasta/onnettomuudesta välittömästi yhteistyökumppanille/ palvelun
tarjoajalle sekä hätäkeskukseen.

Riskien hallinta
•

Katso kohta 13.1.

•

Rajoitukset ovat lueteltu turvallisuusasiakirjan kohdassa 3. Sekä otetaan huomioon säätilan
tuomat rajoitukset.

•

Asiakkaan varustautuminen esim. vaatetuksen suhteen on kerrottu turvallisuusasiakirjan
kohdassa 3.

•

Paloturvallisuus on otettu huomioon yhteistyökumppaneillamme, jossa yöpyminen tapahtuu.
Toimintaohje tulen käsittelyyn on kerrottu turvallisuusasiakirjan kohdassa 10.

Toiminta fyysisen vamman sattuessa
•

Ohjaaja antaa välittömästi ensiavun ja lisäohjeet muille toimintaan osallistujille.

•

Jos vamma on pieni, voidaan ratsastusta mahdollisesti jatkaa. Jos ratsastaja ja ohjaaja
yhdessä katsovat sen olevan mahdollista eikä siihen ole fyysistä tai henkistä estettä niin
ratsastajalla kuin hevosellakaan.

•

Toimitaan tilanteen vaatimalla tavalla tarvittaessa hälytetään sairaankuljetus. Ohjaaja on
vastuussa pelastustoimista. Tapaturmasta ilmoitetaan turvallisuusvastaavalle (Janika Kiverä)

•

Tapaturma kirjataan onnettomuuskirjanpitoon ja tieto välitetään turvallisuusvastaavalle
(Janika Kiverä). Tapaturma otetaan huomioon ja riskit kartoitetaan sekä tehdään
toimintamalleihin tarvittavat korjaukset.
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Toiminta muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa
•

Katso kohta 13.1

•

Majoituksen, ruokailun, saunomisen ja muun ajan vieton tapahtuessa
yhteistyökumppaneillamme, siirtyy vastuu heille.
Ohjaajan ollessa paikalla, hän antaa ensiapua ja suorittaa mahdollisen alkusammutustyön
sekä ilmoittaa tapaturmasta/onnettomuudesta välittömästi yhteistyökumppanille/ palvelun
tarjoajalle sekä hätäkeskukseen.

Yleisiä toimintaohjeita
•

Asiakkaille tarkoitettuja ohjeita on lueteltu turvallisuusasiakirjan kohdassa 3.

•

Kaikki vaellukselle osallistuvat asiakkaat saavat kirjalliset ohjeet mitkä sisältävät ohjelman,
varustelistan ja tarvittavat lisäohjeet.

Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen
•

Toimitaan turvallisuusasiakirjan kohdan 11 mukaan.

•

Tapaturman tai onnettomuuden sattuessa yhteistyökumppaneidemme tiloissa, pidämme
yhteisen palaverin missä kehitämme jatkotoimenpiteet riskien välttämiseksi tulevaisuudessa.

13.3 Poniagility
Toiminnan/suorituspaikan kuvaus
•

Ratsastuskentälle on rakennettu hevosille suunnattu Agilityrata, jossa asiakkaat
harjoittelevat maasta käsin hevosten käsittelytaitoja.

•

Tallin lähiympäristö ja ratsastuskenttä

Toiminnan turvallisuudesta vastaava henkilö
•

Janika Kiverä puh.044-3226061

Ajo-ohjeet ja muut ohjeet suorituspaikalle
•

Ajo-ohjeet tallialueelle on turvallisuusasiakirjan kohdassa 9. Tarkemmat ohjeet antaa
ohjaaja matkapuhelimella.
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Toimintaan/suorituspaikkaan liittyvät riskit
•

Riskinä on mm. asiakkaan kompastuminen agility-esteeseen tai nilkan nyrjähdys
ratsastuskentällä liikkuessa.

•

Hevonen voi vahingossa astua taluttajan varpaille.

•

Ohjeistusten vastainen toiminta saattaa aiheuttaa ennalta arvaamattomia tilanteita ja vakavia
seurauksia.

Riskien hallinta
•

Hevosia on samaan aikaan kentällä maksimissaan 4.

•

Ohjaaja on koko ajan avustamassa kentällä tapahtuvaa toimintaa.

•

Asiakkaiden oikea varustautuminen (turvakengät ja turvakypärä).

•

Esteet on turvallisia ja niihin kiinni jääminen on minimoitu.

•

Ratsastuskentän pohja tarkistetaan ja huolletaan säännöllisesti.

•

Ohjaajien täytyy olla kokeneita hevosten sekä ihmisten käsittelijöitä sekä tuntea hevoset ja
niiden käyttäytyminen hyvin.

•

Ohjaajalla on mukana matkapuhelin ja hänellä on voimassa oleva ensiapukoulutus.

•

Olosuhteiden muuttuessa yllättäen ohjaajalla on oikeus muuttaa ohjelmaa, tai keskeyttää
toiminta.

•

Jos asiakas useista kehotuksista huolimatta ei käyttäydy ohjaajan ohjeiden ja/tai
tallinsääntöjen (kohta 3) mukaisesti voidaan asiakas poistaa palvelusta turvallisuusriskinä.

Toiminta fyysisen vamman sattuessa
•

Ohjaaja antaa välittömästi ensiavun ja lisäohjeet muille toimintaan osallistujille.

•

Toimitaan tilanteen vaatimalla tavalla tarvittaessa hälytetään sairaankuljetus. Ohjaaja on
vastuussa pelastustoimista.

•

Tapaturma kirjataan onnettomuuskirjanpitoon ja tieto välitetään turvallisuusvastaavalle
(Janika Kiverä). Tapaturma otetaan huomioon ja riskit kartoitetaan sekä tehdään
toimintamalleihin tarvittavat korjaukset.
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Toiminta muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa
•

Ohjaajan on huomioitava ryhmässä hallitseva ryhmähenki ja pitää huoli että kaikki saavat
tasapuolisesti mukavassa hengessä suorittaa rataa ja nauttia hakemistaan elämyksistä.

•

Vahingon sattuessa hälytetään paikalle vastaava taho, esim. tulipalon sattuessa palokunta.
Varmistetaan että kaikki asiakkaat, henkilökunta eläimet ja hevoset ovat turvassa.
Ehkäistään lisävahinkojen synty.

Yleisiä toimintaohjeita
•

Asiakkaille tarkoitettuja ohjeita on lueteltu turvallisuusasiakirjan kohdassa 3.

Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen
• Toimitaan turvallisuusasiakirjan kohdan 11 mukaan.

13.4 Maatilaelämys
Toiminnan/suorituspaikan kuvaus
•

Toiminta suoritetaan tallissa, lampolassa, kanalassa, vuohila, ratsastuskentällä ja pihaalueilla. Asiakkaat pääsevät näkemään maatilan arkea ja eläintenhoito puuhia.

Toiminnan turvallisuudesta vastaava henkilö
•

Janika Kiverä puh.044-3226061

Ajo-ohjeet ja muut ohjeet suorituspaikalle
•

Ajo-ohjeet tallialueelle on turvallisuusasiakirjan kohdassa 9. Tarkemmat ohjeet antaa
ohjaaja matkapuhelimella.

Toimintaan/suorituspaikkaan liittyvät riskit
•

Riskejä on mm. kompastuminen pihalla puuhastellessa tai esim. lampaan puskeminen tai
näykkäisy ruokinta tilanteessa.

•

Hevonen voi vahingossa astua taluttajan varpaille.

•

Ohjeistusten vastainen toiminta saattaa aiheuttaa ennalta arvaamattomia tilanteita ja vakavia
seurauksia.
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Riskien hallinta
•

Eläimiä on rajoitettu määrä samaan aikaan hoidettavissa.

•

Toimintaan osallistuvilla on oikeat varusteet, lisä ohjeita kohdassa 3.3

•

Ohjaaja on koko ajan avustamassa ja valvomassa kaikkea tapahtuvaa toimintaa.

•

Toimitilojen ja piha-alueiden suunnittelussa on otettu huomioon turvallisuus.

•

Ohjaajien täytyy olla kokeneita hevosten ja eläinten sekä ihmisten käsittelijöitä sekä tuntea
toiminnassa käytettävät eläimet ja niiden käyttäytyminen hyvin.

•

Eläimet on valikoitu ja totutettu toimimaan niihin palveluihin missä ne toimivat.

•

Ohjaajalla on mukana matkapuhelin ja hänellä on voimassa oleva ensiapukoulutus.

•

Olosuhteiden muuttuessa yllättäen ohjaajalla on oikeus muuttaa ohjelmaa, tai keskeyttää
toiminta.

•

Jos asiakas useista kehotuksista huolimatta ei käyttäydy ohjaajan ohjeiden ja/tai
tallinsääntöjen (kohta 3) mukaisesti voidaan asiakas poistaa palvelusta turvallisuusriskinä.

Toiminta fyysisen vamman sattuessa
•

Ohjaaja antaa välittömästi ensiavun ja lisäohjeet muille toimintaan osallistujille.

•

Toimitaan tilanteen vaatimalla tavalla tarvittaessa hälytetään sairaankuljetus. Ohjaaja on
vastuussa pelastustoimista.

•

Tapaturma kirjataan onnettomuuskirjanpitoon ja tieto välitetään turvallisuusvastaavalle
(Janika Kiverä). Tapaturma otetaan huomioon ja riskit kartoitetaan sekä tehdään
toimintamalleihin tarvittavat korjaukset.

Toiminta muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa
•

Ohjaajan on huomioitava ryhmässä hallitseva ryhmähenki ja pitää huoli että kaikki saavat
tasapuolisesti mukavassa hengessä suorittaa ohjelmaa ja nauttia hakemistaan elämyksistä.

•

Vahingon sattuessa hälytetään paikalle vastaava taho, esim. tulipalon sattuessa palokunta.
Varmistetaan että kaikki asiakkaat, henkilökunta eläimet ja hevoset ovat turvassa.
Ehkäistään lisävahinkojen synty.

Yleisiä toimintaohjeita
•

Asiakkaille tarkoitettuja ohjeita on lueteltu turvallisuusasiakirjan kohdassa 3.

Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen
• Toimitaan turvallisuusasiakirjan kohdan 11 mukaan.
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13.5 Kenttätunti
Toiminnan/suorituspaikan kuvaus
•

Ratsastuskentällä, liitteenä on kartta pihapiiristä.

Toiminnan turvallisuudesta henkilö
•

Janika Kiverä puh.044-3226061

Ajo-ohjeet ja muut ohjeet suorituspaikalle
•

Ajo-ohjeet tallialueelle on turvallisuusasiakirjan kohdassa 9.
Tarkemmat ohjeet antaa ohjaaja matkapuhelimella.

Kenttä
•

Aitojen rakenteesta ja pohjan kunnosta vastaa Janika Kiverä.

Toimintaan/suorituspaikkaan liittyvät riskit
•

Riskit ratsastuksessa on lueteltu turvallisuusasiakirjan kohdassa 8.

•

Ohiajava auto.

•

Aitoihin kiinnijääminen.

Riskien hallinta
•

Ohjaaja haastattelee kaikki ratsastajat ja heidän ratsastustaitonsa sekä kokemukset, jonka
jälkeen hän jakaa hevoset heidän taitojensa, kokonsa ja luonteensa mukaan.

•

Kenttätunnilla ratsukoita on max. 3.

•

Rajoitukset ovat lueteltu turvallisuusasiakirjan kohdassa 3. Lisäksi otetaan huomioon
säätilan tuomat rajoitukset.

•

Asiakkaan varustautuminen esim. vaatetuksen suhteen on kerrottu turvallisuusasiakirjan
kohdassa 3

•

Ohjaajien/opettajien täytyy olla kokeneita ratsastajia, sekä tuntea tallin
hevoset ja niiden käyttäytyminen. Ohjaaja on suorittanut ensiapukoulutuksen. Vieraalle
valmentajalle tai kurssittajalle annetaan riittävät tiedot hevosista ja tallin henkilökuntaa on
lisäksi paikalla. (kantaa vastuun onnettomuus ja vahinkotilanteissa- sekä ennaltaehkäisee
vaaratilanteita)

•

Ohjaajalla tai opettajalla on mukana ladattu matkapuhelin ja tietää lähimmät
ensiapuapakkaukset.
27

•

Ohjaaja ottaa huomioon jokaisen ratsastajan ratsastustaidon tai muut rajoitukset.

•

Olosuhteiden muuttuessa yllättäen ohjaajalla on oikeus muuttaa palvelua, keskeyttää tai
poistaa ratsastaja turvallisuusriskinä.

Toiminta fyysisen vamman sattuessa
•

Ohjaaja antaa välittömästi ensiavun ja lisäohjeet muille toimintaan osallistujille.

•

Jos vamma on pieni, voidaan ratsastusta mahdollisesti jatkaa. Jos ratsastaja ja ohjaaja
yhdessä katsovat sen olevan mahdollista eikä siihen ole fyysistä tai henkistä estettä niin
ratsastajalla kuin hevosellakaan.

•

Toimitaan tilanteen vaatimalla tavalla, tarvittaessa hälytetään sairaankuljetus. Ohjaaja on
vastuussa pelastustoimista. Tapaturmasta ilmoitetaan turvallisuusvastaavalle (Janika Kiverä)

•

Tapaturma kirjataan onnettomuuskirjanpitoon ja tieto välitetään turvallisuusvastaavalle
(Janika Kiverä). Tapaturma otetaan huomioon ja riskit kartoitetaan sekä tehdään
toimintamalleihin tarvittavat korjaukset.

Toiminta muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa
•

Hevonen ontuu kesken ratsastuksen, irtoaa kenkä, tulee hiertymä esim. kainaloon jne. – >
Tarkistamme hevosen terveyden ja mahdollisuuksien mukaan vaihdamme ratsun. Jos
palvelu joudutaan keskeyttämään hevosesta johtuvasta syystä, ratsastajalle korvataan
keskeytynyt ratsastus.

•

Vahingon sattuessa hälytetään paikalle vastaava taho, esim. tulipalon sattuessa palokunta.
Varmistetaan että kaikki asiakkaat, henkilökunta ja hevoset ovat turvassa. Ehkäistään
lisävahinkojen synty.

Yleisiä toimintaohjeita
•

Asiakkaille tarkoitettuja ohjeita on lueteltu turvallisuusasiakirjan kohdassa 3.

•

Kentällä noustaan ja laskeudutaan ratsaille aina kaarrossa, turvat tiellepäin.

•

Jos pihatiellä on liikennettä, hidastetaan siksi aikaa käyntiin.

•

Hevoset on totutettu yleisimpiin moottoriajoneuvoihin, mutta aina on mahdollista, että
hevonen säikähtää esim. liian lujaa tai läheltä kulkevaa ajoneuvoa, ajoneuvon renkaan alta
pyörähtävää kiveä tms.

•

Ohjaaja pyytää hidastamaan ajoneuvoja kättä nostamalla lähestymästä liian lujaa.
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•

Ohjaajan tai muun ratsastajan huomatessa ajoneuvon lähestyvän, ilmoittaa hän asiasta
välittömästi muille.

•

Ohjaajaa/opettajaa kuunnellaan ja parhaan mukaan toimitaan hänen ohjeiden mukaisesti.

Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen
Toimitaan turvallisuusasiakirjan kohdan 11 mukaan.

13.6 Lasten ratsastusleiri
Toiminnan/suorituspaikan kuvaus
•

Tilan päärakennus ja tallin lähiympäristö, liitteenä on kartta ratsastusreiteistä ja pihapiiristä.

Toiminnan turvallisuudesta henkilö
•

Janika Kiverä puh.044-3226061

Ajo-ohjeet ja muut ohjeet suorituspaikalle
•

Ajo-ohjeet tallialueelle on turvallisuusasiakirjan kohdassa 9.
Tarkemmat ohjeet antaa ohjaaja matkapuhelimella.

Leirialueiden tarkempi kuvaus
•
•
•

Majoitus, ruokailu, peseytyminen ja muu askartelu sekä teoria osuudet,
pidetään tilan päärakennuksessa.
Maastoratsastus, katso kohta 13.1
Ratsastustunnit, katso kohta 13.5

Ratsastuspalveluiden ja piha-alueiden säännöt, riskit ja ohjeet on lueteltu aikaisemmin. Keskitymme
nyt leiriosuudessa niihin kohtiin mitä ei ole aikaisemmin toistettu,
Toimintaan/suorituspaikkaan liittyvät riskit
•
•
•

Koti-ikävä
Kiusaaminen
Allergiat

Riskien hallinta
•
•
•

Ohjaajat perehdyttävät ja opastavat leiriläiset tilan tapoihin ja toiminta alueihin.
Ohjaajat haastattelevat kaikki leiriläiset ja ottavat huomioon koko leirin ajan heidän
luonteensa, ratsastustaitonsa sekä kokemukset.
Ohjelmaa muokataan leiriläisten mukaan.
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•

Ratsastukset järjestetään tasoryhmittäin, ja tarvittaessa ja halutessa on aina mahdollisuus
taluttajaan.

•

Leiriläisille löytyy tarvittaessa lainavarusteita.

•

Ohjaajat ovat kokeneita lasten kanssa toimijoita sekä asiakaspalvelijoita, ratsastajia ja
tuntevat tilan eläimet ja niiden käyttäytymisen hyvin. Jolloin pystymme ennakoida tulevat
tilanteet hyvin.

•

Leiriläisten kanssa yhteismajoitustilassa, nukkuu aina vähintään yksi leiri-isonen.

•

Sanassa, uidessa, nukkuessa, ulkona/sisällä, eläinten tarhoissa jne.
aina on mukana leiri-isonen tai ohjaaja.

•

Ohjaajat on suorittanut ensiapukoulutuksen.

•

Muonittajalla on voimassa oleva hygieniapassi.

•

Ohjaajilla on koko ajan ladattu matkapuhelin ja he ovat tietoisia kaikista tilan ensiapu- ja
alkusammutus pisteistä.

Toiminta fyysisen vamman sattuessa
•

Ohjaaja antaa välittömästi ensiavun ja lisäohjeet muille toimintaan osallistujille.

•

Toimitaan tilanteen vaatimalla tavalla, tarvittaessa hälytetään sairaankuljetus. Ohjaaja on
vastuussa pelastustoimista. Tapaturmasta ilmoitetaan turvallisuusvastaavalle sekä huoltajalle
(Janika Kiverä)

•

Jos vamma on pieni, voidaan leiriä mahdollisesti jatkaa. Jos leiriläinen, huoltaja ja ohjaaja
yhdessä katsovat sen olevan mahdollista eikä siihen ole fyysistä tai henkistä estettä
kenelläkään osapuolella.

•

Tapaturma kirjataan onnettomuuskirjanpitoon ja tieto välitetään turvallisuusvastaavalle
(Janika Kiverä). Tapaturma otetaan huomioon ja riskit kartoitetaan sekä tehdään
toimintamalleihin tarvittavat korjaukset.

Toiminta muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa
•

Vahingon sattuessa hälytetään paikalle vastaava taho, esim. tulipalon sattuessa palokunta.
Varmistetaan että kaikki asiakkaat, henkilökunta ja hevoset sekä muut eläimet ovat turvassa.
Ehkäistään lisävahinkojen synty.

Yleisiä toimintaohjeita
•

Asiakkaille tarkoitettuja ohjeita on lueteltu turvallisuusasiakirjan kohdassa 3.
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•

Ohjaaja ja tilan henkilökuntaa kuunnellaan ja ohjeita noudatetaan mahdollisimman hyvin.

•

Kysy AINA jos on jotain mielessä.

Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen
Toimitaan turvallisuusasiakirjan kohdan 11 mukaan.
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