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I. Turvallisuus

A. Mallatin ratsutilan turvallisuudesta vastaa Kati Mallat puhelinnumero:
044-0869758. Turvallisuuden varahenkilönä toimii Jenni Kammonen 
puhelinnumero: 044-2906601

1. Kuitenkin jokainen työvuorossa oleva vastaa sen hetkisestä 
turvallisuudesta ja turvallisuuden ylläpitämisestä.

B. Turvallisuudesta työaikanaan vastaavat henkilöt ja yhteistiedot

1. Liisa Mallat  Puhelinnumero 050-5938627

   2.  Jenny Autio 040-5622982
  3. Jenni Kammonen 044-2906601

C. Turvallisuuden hoito tehtävät

1. Yleinen turvallisuuden valvonta, suunnittelu ja ohjeistus:  Kati Mallat, 
Jenny Autio

2. Henkilökunnan koulutus ja harjoituttaminen: Kati Mallat ja Jenni 
Kammonen

3. Alkusammutus ja ensiapuvälineistä vastaaminen: Kati Mallat

4. Onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden raportointi ja seuranta: 
Henkilö joka on onnettomuuden tai läheltä piti tilanteen sattuessa 
työvuorossa. Ratsastustuntien osalta Jenny Autio hoitaa raportoinnin.

5. Pelastusteiden kulkukelpoisuuden valvonta: koko henkilökunta yhdessä 
vastuussa kulkuteiden kunnossa pidosta ja valvonnasta.

II. Toimenkuvat

A. Kati Mallat, koulutus: Ratsastuksen  opettaja, valjasseppä 
yhteystiedot: 044- 0869758. Toimenkuva: Tallin siivous, hevosten hoito, 
hevosten tarhaus, hevosten ruokinta, ratsutus, ratsastuksen opetus ja  
muut erilaiset rakennusten-, hevosten- ja piha-alueiden kunnossapitoon 
liittyvät työtehtävät. 

B. Jenni Kammonen, koulutus: Opiskelija, yhteystiedot: 044-2906601 
Toimenkuva: Tallin siivous, hevosten hoito ja ruokinta, hevosten 
tarhaus, ja muut erilaiset rakennusten-, hevosten ja piha-alueiden 
kunnossapitoon liittyvät työtehtävät.

C. Jenny Autio, koulutus: harrasteohjaaja,



Toimenkuva: Ratsastuksen opetus, oppilaiden avustaminen tallissa, 
tuntien suunittelu, tuntihevosten kunnosta ja varusteista huolehtiminen, 
ruokinta.

 Onnettomuustilanteessa kaikki paikalla olijat organisoidaan 
pelastustoimiin kykynsä mukaan ja tilanteen mukaan.

III. Asiakkaat ja palvelun tarjoamiseen liittyvät rajoitukset

A. Ratsastuksen opetukseen otetaan 1 tunnille korkeintaan 6 ratsukkoa.
Asiakas määrä säilyy samana ratsastusalueesta riippumatta eli 
ratsastetaanko maneesissa vai ulkokentällä.

B. Mahdollisia ikä-, kunto- tai taito vaatimuksia ei ole. Asiakkaan on 
rehellisesti kerrottava opettajalle rajoitteistaan esim. huono kuulo tai 
tasapaino ongelmat tai sairaus joka voi äkillisesti vaikuttaa 
toimintakykyyn ( diabetes, epilepsia ym. ) Pyritään toimimaan tilanteen 
mukaan ettei asiakas aiheuta itselleen tai hevoselle vaarallista tilannetta 
edellä mainittujen vaatimusten puitteissa.

C. Kaikkien mahdollisten päihteiden vaikutuksenalaisena 
tallialueella esiintyminen on ehdottomasti kielletty!!!!

D. Toimintaan vaikuttavat sääolosuhteet: Pakkasraja n. –20’C, kuitenkin
pakkasrajaa sovelletaan ryhmän tason mukaan.  Aloittelijat ja pienet 
ratsastajat palelevat helpommin, koska he menevät enemmän käyntiä ja 
tekevät ”vähemmän” tehtäviä. Heidän pakkasrajansa on 
tilannekohtainen n. –15’C.    Myrsky, joka katkoo sähköt tekee 
ratsastamisen mahdottomaksi, koska pimeässä maneesissa ratsastajat 
vain törmäilevät toisiinsa. Kova ja lähellä oleva ukonilma aiheuttaa 
vaaraa sekä hevoselle että ratsastajille ( salaman isku, kaatuva puu jne. )
Näissä tapauksissa tunnit joudutaan perumaan.

E. Asiakkaiden pukeutuminen: Ratsastaessa on aina käytettävä kypärää
ja korollisia kenkiä. Lisäksi on vältettävä liehuvia vaatteita, jotka 
saattavat pelästyttää hevosen. Turvaliivinkäyttöä suositellaan.

F. Yleisiä toimintaohjeita:

1. Tallin säännöt

(a) Käyttäydy rauhallisesti! Älä melua, äläkä juokse tallissa.

(b) Noudata aina henkilökunnan antamia tai hevosten oviin merkitsemiä ohjeita. 
Säännöt ja ohjeet ovat tärkeitä turvallisuuden vuoksi.



(c) Hevosten karsinoihin ja tarhoihin ei saa mennä ilman lupaa. Hoidettaessa 
karsinaan korkeintaan 2 ihmistä kerrallaan.

(d) Sulje ovet perässäsi etteivät hevoset karkaa ja  pakkanen tule talliin.

(e) Siivoa jälkesi!!! Puhdista harjat karvoista ja suojat hiekasta. Laita varusteet 
puhtaina paikoilleen, muista satulaan suojus. Lakaise karsinan edusta ja laita  
ROSKAT ROSKIKSEEN.

(f) Älä syötä hevosia tai muita eläimiä ilman lupaa!!!  Ne voivat sairastua. 
Ratsastuksen jälkeen voit antaa makupalan palkkioksi.

(g) Ole avulias ja ystävällinen niin saat itsekin apua tarvittaessa.

(h) Pidä huoli omista varusteistasi Äläkä lainaa toisen tavaroita tai varusteita ilman 
lupaa!

(i) Mikäli täysi-ikäisten on pakko tupakoida tallialueella on se sallittu vain 
maneesin päädyssä olevalla tupakkapaikalla.

(j) Muista kysyä lupa valokuvien tai videon ottamiseen mikäli kuvaat tunteja. Älä 
julkaise mitään ilman lupaa! Kirjoita nettiin vain sellaisia asioita jotka ovat totta ja jotka 
voit sanoa toiselle myös kasvotusten.

NÄMÄ SÄÄNNÖT EIVÄT OLE TARKOITETTU KENENKÄÄN KIUSAKSI VAAN 
JOKAISEN VIIHTYVYYDEN JA TURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI!!!!!!!  

2. Hevosten käsittely ja hoito: jokaisella hevoselle on karsinan ovessa nimi 
kyltti jossa on kerrottu kyseisen hevosen hoidossa ja käsittelyssä huomioon 
otettavat asiat. Lisäksi opettaja kirjoittaa tussitauluun kunkin päivän 
erityisohjeet.Kaikkia ohjeita tulee noudattaa tarkasti sillä ne on käytännössä 
todettu toimiviksi. Lisäksi hevoset pitävät tutuista ja turvallisista 
käyttäytymismalleista. Mikäli jokin asia on epäselvä kysy neuvoa 
ratsastuksen opettajalta.

Hevosia käsitellään rauhallisesti mutta määrätietoisesti.  Apua kannattaa 
pyytää, jos olet epävarma jonkin asian suhteen.

3. Hätätilanteissa toimitaan annettujen ohjeiden ja maalaisjärjen mukaan. 
Hätätilanne ohjeisto esitellään myöhemmin tässä turvallisuus asiakirjassa.

4. Hevosten kanssa liikenteessä liikkuminen:  Jonossa ratsastaessa, 
pysytään aina jonossa oli tilanne mikä tahansa. Tiet ylitetään aina kaikki yhtä
aikaa. Autoteillä ratsastetaan tien oikea laitaa.  Maastonvetäjät ohjeita 
noudatetaan tarkasti jotta mahdolliset vaaratilanteet vältetään.  MIKÄLI 
LÄHDET MAASTOON YKSIN TAI KAKSIN(ESIMERKIKSI OMALLA 
HEVOSELLE)  KERRO TALLILLE JÄÄVILLE , MINNE PÄIN OLET 
MENOSSA, mahdollisten pelastustoimien helpottamiseksi.



IV. Rakennukset ja rakenteet

A. Luettelo rakennuksista ja rakenteista

1. Ratsastuskenttä

2. Maneesi

3. Tallit: ”kivitalli”, ”pikkutalli”, ”puutalli” ja ”kesätalli”

4. Ulkoilutarhat

5. Talo ja leiritalo

B. Päivittäisestä tilojen kunnon tarkastuksesta vastaa kukin työvuorollaan ja 
tarpeen mukaan. Isommat vuosittaiset huollot arvioi ja järjestää Arttu 
Kammonen. 

C. Hevosten kanssa tallista ratsastusaluielle kuljetaan suorinta tietä tallin 
ovelta. ( katso alueen kartta )Näillä reiteillä ei pysäköidä autoja tai 
lastenrattaita ym. vaaraa aiheuttavia tekijöitä. Nämä reiti toimivat myös 
pelastusteinä. Hevosten kanssa ei mennä nurmikoille tai parkkipaikoille. 
Henkilökunta opastaa reitin tarhoille. 

D. Paloturvallisuusvälineistö ja ensiaputarvikkeet

1. Palosammuttimet sijainti: Kivitallin pesupaikka, kengitys paja sekä 
puutallin ovenpieli. Lisäksi sammuttimet on hevosautossa living osassa sekä 
repsokan pemkin takana ja talon päädyn eteisessä.

2. Palovaroittimet sijainti: Leiritilat ns. muumitalo ja leiritalo

3. Sammutuspeitteet: kengityspajassa

  4.   Ensiaputarvikkeet: ensiapulaukku puutallin ( ratsastukoulu ) wc:ssä,     
kengityspajassa ja kivitallin satulahuoneessa.



V. Ratsastusvälineet ja henkilösuojaimet

A. Kaikki käyttävät ( myös tallin ulkopuoliset maneesia vuokraavat 
ratsastajat) ratsastaessaan turvakypärää ja korollisia kenkiä jotka ratsastajat 
hankkivat itse. Tallilla on muutamia lainattavia kypäriä jotka sijaitsevat 
puutalllin satulahuoneessa. Kypärän tulee olla ehdottomasti sopivan 
kokoinen ja mallinen jonka vuoksi sen tulisi olla oma. Turvaliivin käyttöä 
suositellaan.

B. Talli huolehtii kullekin hevoselle sopivien varusteiden hankinnasta ja 
tarkkailee sekä huoltaa niiden kuntoa. Mikäli huomaat varusteiden kunnossa 
jotain huomautettavaa tai käytössäsi jokin varuste vaurioituu sano siitä heti 
tallihenkilökunnalle.

           C. Vastuuhenkilö Jenny Autio

VI.Muut välineet ja varusteet

A. Tallilla on vaihteleva määrä kaikkeen hevosten hoitoon, ruokintaan, 
karsinan siivoukseen, ratsastukseen, rakennusten ylläpitoon yms.  tarvittavia 
varusteita. Joita hankitan ja korjataan tarvittaessa. Hankinnasta ja 
korjauksesta erillinen päiväkirja.

B. Kottikärryjä, talikoita, luutia ym. siivousvälineitä säilytetään kivitalli 
ladossa tai tallin lantalan puoleisella seinustalla. Välineitä ei saa jättää 
hevosten kulkureiteille. 

C. Rehut säilytetään rehuhuoneessa ja ladossa. Korjauksissa tarvittavat työkalut 
verstaassa.
 
D. Vastuuhenkilö Kati Mallat ja Arttu Kammonen



VII. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu

A. Ratsastuskoulun alueen vaarat:

1.  Pihassa liikkuvat kulkuneuvot autot ja traktorit

2. Hevoset ja muut eläimet

3. Toiset ihmiset ja lapset

4. Sääolosuhteet

5. Tulipalo

B. Mitä vaaroista voi seurata

1. Kulkuneuvot saattavat säikyttää hevosia, törmätä toisiinsa, törmätä 
ihmisiin tai eläimiin. Voivat myös ”jäädä hevosten alle” esim. tilanne, jossa 
hevonen säikähtäessään hypähtää sivuun ja osuu autoon. 

2. Hevoset käyttäytyvät arvaamattomasti ja näin ollen vaaroja on ääretön 
määrä. (esimerkiksi hevoset voivat astua ihmisten varpaille, näykkäistä, 
potkaista tai ahdistaa seinän väliin. Säikähtäessään tai muun 
samankaltaisen syyn vuoksi hevonen voi hypätä pystyy takajaloilleen, 
pukittaa, rynnätä päättömästi, jähmettyä paikoilleen, hypähtää sivulle, tms.

3. Ulkopuoliset katsojat ja harrastajien ystävät jotka eivät tunne hevosten 
käyttäytymistä voivat aiheuttaa vaaraa liikkumalla yllättäin hevosten takana 
tai avaamalla esim.sateenvarjon kentän laidalla. Lapset voivat leikkiessään 
vahingossa säikyttää hevosia tai juosta hevosten jalkoihin.

4. Sääolosuhteiden vaaran aiheutus esimerkki: Maneesissa sähköt 
katkeavat, jolloin äkillinen pimeys saattaa aiheuttaa ratsukoiden törmäilyä. 
Pressun ”pauke” tuulisella kelillä saattaa säikyttää TOTTUMATONTA 
hevosta. Talvella liukkaus tuo omat haasteensa.

5. Pahimmassa tapauksessa äärimmäistä tuhoa.

C. Vaarojen poistaminen

1. Ajoneuvoilla liikutaan tallialueella hitaassa vauhdissa ja erityistä 
tarkkaavaisuutta noudattaen, hevosia ja koiria väistäen. Ajoneuvot 
parkkeerateen, niille tarkoitetuille parkkipaikoille pihaan ajettaessa 
oikealla olevalle P-alueelle, kivitallin vasemmalle seinustalle, kivitallin 
vanhan osan eteen tai leiritalon eteen. Autoilla ei ajeta pihan läpi talon 
edestä tai pikkutalli ja puutallin pihan läpi.



2. Turvakypärää on aina käytettävä ratsastaessa. Hevosia käsiteltäessä on 
hyväksi käyttää turvakenkiä sekä pitää kypärä päässä. Noudata aina 
hevosen karsinan ovessa olevia ohjeita sekä henkilökunnan antamia ohjeita! 
Hevosten aiheuttamat vaara tilanteet pyritään ennalta ehkäisemään 
valikoimalla kunkin ratsastajan tasoinen hevonen. Neuvomalla ratsastajille 
oikeat varusteet ja oikeanlaista suhtautumista muuttuviin tilanteisiin ja 
oikeanlaiset käyttäytymismallit ja ohjeet kunkin hevosen mukaan. Ratsastajat
opetetaan ratsastamaan mahdollisimman tasokkaasti että hevosten hallinta 
vaara tilanteissa helpottaa. Alkeisratsastajilla käytetään avustajia tarpeeen 
mukaan. Ratsastajat vievät tai hakevat hevosia tarhasta vain henkilökunnan 
valvonnassa. Tarhoihin ei koskaan mennä esim valokuvaamaan vapaana 
olevia hevosia.

3. Paikalle tulevia ihmisiä opastetaan kuinka kentän tai maneesin alidalla 
käyttäydytään. Hevoset totetaan mahdollisimman moniin lasten leikeistä 
aiheutuviin ääniin ja tilanteisiin. Lisäksi pienet lapset pyritään pitämään 
riittävän kaukana hevosista tai esimerkiksi aikuisen sylissä hevosten 
lähettyvillä.

4. Myrsky kelillä tunnit perutaan. Pressun paukkeeseen hevoset pyritään 
totuttamaan samoin kuin lumen tippumiseen katolta.  Liukkauden riskejä 
saadaan vähennettyä hevosten hokeilla ja pihan hiekoituksella.

5.  Tulipalovaaran vuoksi tupakointi on sallittu ainoastaan tupakkapaikalla 
joka sijaisee maneesin päädyssä estevajan seinustalla. Tumpit on aina 
laitettava niitä varten olevaan astiaan.

VIII. Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten

A. Ratsastustunnilla putoamisen sattuessa opettaja kehoittaa muita 
ratsastajia pysähtymään ja tarvittaessa laskeutumaan ratsailta. Opettaja tekee
tilanne arvion ja hälyyttää tarvittaessa apua yleisestä hätänumerosta 112 tai 
kehoittaa ratsastajaa menemään terveyskeskukseen. Opettaja varmistaa että 
ratsastajalla tarvittaessa kyyti. Vapaana oleva hevonen otetaan kiinni sopivan
henkilön toimesta mahdollisimman pian.

B. Jos tallissa tapahtuu onnettomuus tunnin aikana ja opettaja joutuu poistumaan 
kentältä/maneesista antaa hän oppilaille ohjeen kävelllä tai kehoittaa heidät 
kaartoon seisomaan siksi aikaa. Opettaja arvioi tilanteen ja toimii sen mukaan.

C. Opettajalla on aina mukanaan kännykkä avun hälyyttämistä varten. Talleissa 
on ensiapupakkaukset sekä pakastimessa kylmäpakkaukset tapaturmien 
ensihoitoa varten. Jokaisessa tallissa on ilmoitustaululla ensiapuohjeet.

D. Mikäli hevonen/hevoset karkaavat avataan lähimmän tallin ovi ja annetaan 
hevoselle tilaa mennä sisälle. Älä yritä pysäyttää laukkaavaa vauhkoa hevosta
seisomalla sen edessä! Otetaan herkkuämpäri sekä riimu ja naru. Lähestytään



karkulaista rauhallisesti ämpäriä rapistelle edestäpäin. Annetaan hevosen 
syödä ämpäristä ja laitetaan sille samalla riimu.Tarvittaessa otetaan 
rauhallinen hevonen ulos houkuttelemaa karkulaista luokseen.

E. Tulipalon sattuessa pelasta itsesi ja muut vaarassa olevat. Hälytä apua 
numerosta 112.Sammuta sammuttimilla mikäli se on turvallista. Sammuttimet 
sijaitsevat kivitallin pesupaikalla, kengityspajassa ja puutallin oven pielessä. Siirrä 
hevoset lähimpään tarhaan tai ovesta ulos mikäli se on itsesi kannalta turvallista. 
Säikähtäneeet hevoset yrittävät palata talliin vaikka se palaisi ellei joku estä niitä 
ovella.

IX.Onnettomuuskirjanpito ja onnettomuuden syyn tutkinta

A. Opettaja pitää onnettomuuskirjanpitoa sekä kirjaa läheltäpiti tapaukset. 
Onnettomuuksien syyt mietitään tapauskohtaisesti ja niistä keskustellaan 
asianosaisten kesken.

B. Vakavissa tapauksissa tilanteesta tiedottamisen hoitaa Kati Mallat, 
ratsastuksen opettaja tai muu henkilö joka on työvuorossa.



X.  Luettelo tallin hevosista

Tuntihevoset: Robinson
Amir
Laif
Hermes
Ateena III
Santiago IV
Tacoma van´t winkenshof
Pikne
Ponuveikko

Hevosten varustus ja erityishoito ohjeet karsinan seinässä ja päivä kohtaiset ohjeet 
ilmoitustaululla.

Tunneilla käyvät yksityiset:
Tea Ljung
Liadhann Praline
Careful

Yksityiset: Evita van het muggebos
Daltrey
Chili Lilli
Mb´s Ragna
Ekyriels
Armenius
Arctica
Veikon Viivi
Normanni
Hemulin Taika
Rolex
Zoni
Emija
Pocahontas
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	NÄMÄ SÄÄNNÖT EIVÄT OLE TARKOITETTU KENENKÄÄN KIUSAKSI VAAN JOKAISEN VIIHTYVYYDEN JA TURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI!!!!!!!

	2. Hevosten käsittely ja hoito: jokaisella hevoselle on karsinan ovessa nimi kyltti jossa on kerrottu kyseisen hevosen hoidossa ja käsittelyssä huomioon otettavat asiat. Lisäksi opettaja kirjoittaa tussitauluun kunkin päivän erityisohjeet.Kaikkia ohjeita tulee noudattaa tarkasti sillä ne on käytännössä todettu toimiviksi. Lisäksi hevoset pitävät tutuista ja turvallisista käyttäytymismalleista. Mikäli jokin asia on epäselvä kysy neuvoa ratsastuksen opettajalta.
	Hevosia käsitellään rauhallisesti mutta määrätietoisesti. Apua kannattaa pyytää, jos olet epävarma jonkin asian suhteen.
	3. Hätätilanteissa toimitaan annettujen ohjeiden ja maalaisjärjen mukaan. Hätätilanne ohjeisto esitellään myöhemmin tässä turvallisuus asiakirjassa.
	4. Hevosten kanssa liikenteessä liikkuminen: Jonossa ratsastaessa, pysytään aina jonossa oli tilanne mikä tahansa. Tiet ylitetään aina kaikki yhtä aikaa. Autoteillä ratsastetaan tien oikea laitaa. Maastonvetäjät ohjeita noudatetaan tarkasti jotta mahdolliset vaaratilanteet vältetään. MIKÄLI LÄHDET MAASTOON YKSIN TAI KAKSIN(ESIMERKIKSI OMALLA HEVOSELLE) KERRO TALLILLE JÄÄVILLE , MINNE PÄIN OLET MENOSSA, mahdollisten pelastustoimien helpottamiseksi.


	IV. Rakennukset ja rakenteet
	A. Luettelo rakennuksista ja rakenteista
	1. Ratsastuskenttä
	2. Maneesi
	3. Tallit: ”kivitalli”, ”pikkutalli”, ”puutalli” ja ”kesätalli”
	4. Ulkoilutarhat
	5. Talo ja leiritalo

	B. Päivittäisestä tilojen kunnon tarkastuksesta vastaa kukin työvuorollaan ja tarpeen mukaan. Isommat vuosittaiset huollot arvioi ja järjestää Arttu Kammonen.
	C. Hevosten kanssa tallista ratsastusaluielle kuljetaan suorinta tietä tallin ovelta. ( katso alueen kartta )Näillä reiteillä ei pysäköidä autoja tai lastenrattaita ym. vaaraa aiheuttavia tekijöitä. Nämä reiti toimivat myös pelastusteinä. Hevosten kanssa ei mennä nurmikoille tai parkkipaikoille. Henkilökunta opastaa reitin tarhoille.
	D. Paloturvallisuusvälineistö ja ensiaputarvikkeet
	1. Palosammuttimet sijainti: Kivitallin pesupaikka, kengitys paja sekä puutallin ovenpieli. Lisäksi sammuttimet on hevosautossa living osassa sekä repsokan pemkin takana ja talon päädyn eteisessä.
	2. Palovaroittimet sijainti: Leiritilat ns. muumitalo ja leiritalo
	3. Sammutuspeitteet: kengityspajassa


	V. Ratsastusvälineet ja henkilösuojaimet
	A. Kaikki käyttävät ( myös tallin ulkopuoliset maneesia vuokraavat ratsastajat) ratsastaessaan turvakypärää ja korollisia kenkiä jotka ratsastajat hankkivat itse. Tallilla on muutamia lainattavia kypäriä jotka sijaitsevat puutalllin satulahuoneessa. Kypärän tulee olla ehdottomasti sopivan kokoinen ja mallinen jonka vuoksi sen tulisi olla oma. Turvaliivin käyttöä suositellaan.
	B. Talli huolehtii kullekin hevoselle sopivien varusteiden hankinnasta ja tarkkailee sekä huoltaa niiden kuntoa. Mikäli huomaat varusteiden kunnossa jotain huomautettavaa tai käytössäsi jokin varuste vaurioituu sano siitä heti tallihenkilökunnalle.

	VI. Muut välineet ja varusteet
	A. Tallilla on vaihteleva määrä kaikkeen hevosten hoitoon, ruokintaan, karsinan siivoukseen, ratsastukseen, rakennusten ylläpitoon yms. tarvittavia varusteita. Joita hankitan ja korjataan tarvittaessa. Hankinnasta ja korjauksesta erillinen päiväkirja.
	B. Kottikärryjä, talikoita, luutia ym. siivousvälineitä säilytetään kivitalli ladossa tai tallin lantalan puoleisella seinustalla. Välineitä ei saa jättää hevosten kulkureiteille.

	VII. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu
	A. Ratsastuskoulun alueen vaarat:
	1. Pihassa liikkuvat kulkuneuvot autot ja traktorit
	2. Hevoset ja muut eläimet
	3. Toiset ihmiset ja lapset
	4. Sääolosuhteet
	5. Tulipalo

	B. Mitä vaaroista voi seurata
	1. Kulkuneuvot saattavat säikyttää hevosia, törmätä toisiinsa, törmätä ihmisiin tai eläimiin. Voivat myös ”jäädä hevosten alle” esim. tilanne, jossa hevonen säikähtäessään hypähtää sivuun ja osuu autoon.
	2. Hevoset käyttäytyvät arvaamattomasti ja näin ollen vaaroja on ääretön määrä. (esimerkiksi hevoset voivat astua ihmisten varpaille, näykkäistä, potkaista tai ahdistaa seinän väliin. Säikähtäessään tai muun samankaltaisen syyn vuoksi hevonen voi hypätä pystyy takajaloilleen, pukittaa, rynnätä päättömästi, jähmettyä paikoilleen, hypähtää sivulle, tms.
	3. Ulkopuoliset katsojat ja harrastajien ystävät jotka eivät tunne hevosten käyttäytymistä voivat aiheuttaa vaaraa liikkumalla yllättäin hevosten takana tai avaamalla esim.sateenvarjon kentän laidalla. Lapset voivat leikkiessään vahingossa säikyttää hevosia tai juosta hevosten jalkoihin.
	4. Sääolosuhteiden vaaran aiheutus esimerkki: Maneesissa sähköt katkeavat, jolloin äkillinen pimeys saattaa aiheuttaa ratsukoiden törmäilyä. Pressun ”pauke” tuulisella kelillä saattaa säikyttää TOTTUMATONTA hevosta. Talvella liukkaus tuo omat haasteensa.
	5. Pahimmassa tapauksessa äärimmäistä tuhoa.

	C. Vaarojen poistaminen
	1. Ajoneuvoilla liikutaan tallialueella hitaassa vauhdissa ja erityistä tarkkaavaisuutta noudattaen, hevosia ja koiria väistäen. Ajoneuvot parkkeerateen, niille tarkoitetuille parkkipaikoille pihaan ajettaessa oikealla olevalle P-alueelle, kivitallin vasemmalle seinustalle, kivitallin vanhan osan eteen tai leiritalon eteen. Autoilla ei ajeta pihan läpi talon edestä tai pikkutalli ja puutallin pihan läpi.
	2. Turvakypärää on aina käytettävä ratsastaessa. Hevosia käsiteltäessä on hyväksi käyttää turvakenkiä sekä pitää kypärä päässä. Noudata aina hevosen karsinan ovessa olevia ohjeita sekä henkilökunnan antamia ohjeita! Hevosten aiheuttamat vaara tilanteet pyritään ennalta ehkäisemään valikoimalla kunkin ratsastajan tasoinen hevonen. Neuvomalla ratsastajille oikeat varusteet ja oikeanlaista suhtautumista muuttuviin tilanteisiin ja oikeanlaiset käyttäytymismallit ja ohjeet kunkin hevosen mukaan. Ratsastajat opetetaan ratsastamaan mahdollisimman tasokkaasti että hevosten hallinta vaara tilanteissa helpottaa. Alkeisratsastajilla käytetään avustajia tarpeeen mukaan. Ratsastajat vievät tai hakevat hevosia tarhasta vain henkilökunnan valvonnassa. Tarhoihin ei koskaan mennä esim valokuvaamaan vapaana olevia hevosia.
	3. Paikalle tulevia ihmisiä opastetaan kuinka kentän tai maneesin alidalla käyttäydytään. Hevoset totetaan mahdollisimman moniin lasten leikeistä aiheutuviin ääniin ja tilanteisiin. Lisäksi pienet lapset pyritään pitämään riittävän kaukana hevosista tai esimerkiksi aikuisen sylissä hevosten lähettyvillä.
	4. Myrsky kelillä tunnit perutaan. Pressun paukkeeseen hevoset pyritään totuttamaan samoin kuin lumen tippumiseen katolta. Liukkauden riskejä saadaan vähennettyä hevosten hokeilla ja pihan hiekoituksella.
	5. Tulipalovaaran vuoksi tupakointi on sallittu ainoastaan tupakkapaikalla joka sijaisee maneesin päädyssä estevajan seinustalla. Tumpit on aina laitettava niitä varten olevaan astiaan.


	VIII. Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten
	A. Ratsastustunnilla putoamisen sattuessa opettaja kehoittaa muita ratsastajia pysähtymään ja tarvittaessa laskeutumaan ratsailta. Opettaja tekee tilanne arvion ja hälyyttää tarvittaessa apua yleisestä hätänumerosta 112 tai kehoittaa ratsastajaa menemään terveyskeskukseen. Opettaja varmistaa että ratsastajalla tarvittaessa kyyti. Vapaana oleva hevonen otetaan kiinni sopivan henkilön toimesta mahdollisimman pian.

	IX. Onnettomuuskirjanpito ja onnettomuuden syyn tutkinta
	A. Opettaja pitää onnettomuuskirjanpitoa sekä kirjaa läheltäpiti tapaukset. Onnettomuuksien syyt mietitään tapauskohtaisesti ja niistä keskustellaan asianosaisten kesken.
	B. Vakavissa tapauksissa tilanteesta tiedottamisen hoitaa Kati Mallat, ratsastuksen opettaja tai muu henkilö joka on työvuorossa.

	X. Luettelo tallin hevosista

