Opetushevosten hyvinvointi
Ruokinta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Heinät jaetaan neljä kertaa päivässä. Heinät ostetaan samoilta heinäntuottajilta
vuosittain.
Litistetty kaura, hevonen pystyy käyttämään litistetyn kauran paremmin
hyödykseen.
Black Horse Basic -täydennysrehu
Kivennäinen
Vitamiinitäydennys keväällä
Lisäksi osa hevosista syö pellavaa, Greenline-viherpellettiä, soijaa, litistettyä ohraa.
Väkirehut jaetaan kaksi kertaa päivässä. Jos hevonen saa lisärehuja (Greenline,
pellava jne.) jaetaan nämä rehut kolmannella syöttökerralla.
Hevosilla on sankojuotto, näin pystymme seuraamaan hevosen vedenkulutusta ja
puuttumaan ajoissa, mikäli hevosen juoma vedenmäärä vähenee.

Ulkoilu:
•
•
•
•
•
•

Hevoset ulkoilevat päivittäin tarhoissa. Suurimmalle osalle on löydetty sopiva kaveri,
jonka kanssa viettää ulkoiluaika.
Hevoset tarhaavat sään mukaan, hyvällä ilmalla kauemmin, huonolla säällä
vähemmän aikaa.
Kesällä laidunnetaan ja mikäli sää sallii, ulkoillaan myös öisin. Esimerkiksi sadesäällä
yövytään tallissa.
Hevoset loimitetaan tarvittaessa sään mukaisesti. Jokaisella hevosella on sille
sovitetut ulkoloimet.
Tarhat siivotaan päivittäin.
Raikasta vettä on tarjolla puhtaista astioista.

Kengitys:
• Hevoset kengitetään säännöllisesti ammattitaitoisen kengityssepän toimesta.
• Hevosten kengitystarvetta seurataan ja jokaisella hevosella on sille sopiva
kengitysväli.
• Tarvittaessa kengitysseppä tekee erikoiskengät, esimerkiksi rengaskengät.
Terveydestä huolehtiminen:
• Teemme eläinlääkärin kanssa yhteistyötä säännöllisesti. Eläinlääkäri näkee hevoset
niin tallissa kuin opetustyössä sekä kilpailuissa. Näin pystymme tarvittaessa
nopeastikin puuttumaan jo hyvissä ajoin mahdollisiin ongelmiin.
• Hevoset hoidetaan tilanteen niin vaatiessa klinikalla.
• Jos hevonen tarvitsee lääkitystä, se hoidetaan asianmukaisesti.
• Hevoset rokotettaan kerran vuodessa hevosinfluenssaa vastaan. Rokottamalla kaikki
hevoset pystymme osaltamme auttamaan joukkoimmuniteetin saavuttamisessa.
• Joka toinen vuosi hevoset rokotetaan jäykkäkouristusta vastaan.
• Kantavat tammat rokotetaan herpesvirusta vastaan.
• Hevosten hampaat raspataan vuosittain, osan hevosten hampaat hoidetaan kaksi
kertaa vuodessa.

•
•

Tarvittaessa hevoset saavat nikamakäsittelyä, laserhoitoa tai hierontaa.
Hevoset madotetaan uusien madotussuositusten mukaisesti. Hevosista otetaan
lantanäytteet kaksi kertaa vuodessa. Kaikki hevoset madotetaan syksyllä
oikeanlaisella matolääkkeellä ja keväällä madotetaan ne yksilöt, jotka lantanäytteen
tuloksen perusteella suositellaan madotettavan. Eläinlääkäreiden suositteleman
madotussysteemin avulla voimme osaltamme estää lääkkeille resistenttien
matokantojen syntymistä.

•

Hevosia hoidetaan noudattaen rutiineja esimerkiksi ruokinta- ja
tarhausjärjestyksessä. Näin vältetään mahdollisia stressitilanteita, koska hevoset ovat
tapaeläimiä ja nauttivat turvallisuutta tuovista rutiineista. Olli on vastuussa hevosten
päivittäisestä hoidosta.
Hevosten käsittelyssä huomioidaan jokaisen hevosen yksilöllinen käyttäytyminen.
Hevosten asiallista kohtelua ja hyviä hevosmiestaitoja opetetaan oppilaille.
Hevoset liikkuvat säännöllisesti ja opetushevosten tekemästä työstä Jutta pitää
kirjaa. Näin seuraamme, minkä verran kukin hevonen tekee töitä. Hevoselle
annetaan vapaata tai kevennetään työmäärää, mikäli siihen on tarvetta.
Hevosten töiden suunnittelussa otetaan huomioon vapaapäivien tarve ja loma-ajat
jaksotetaan kalenteriin.
Hevosille sovitetaan sopivat varusteet ja niiden sopivuutta seurataan. Puhtaudesta
huolehditaan ja opastetaan oppilaat huoltamaan varusteet sekä satulavyöt sekä huovat.
Osalla hevosista on käytössään kaksi tai useampi kuolain, joita vaihdellaan.
Tutkimusten mukaan hevosen suulle on terveellistä käyttää erilaisia kuolaimia.
Hevosilla on omat harjat ja ratsastussuojat.
Rasituksen jälkeen hevosten jalat hoidetaan. Osan hevosista jalat kylmätään jokaisen
ratsastuskerran jälkeen. Kaikkien jalat kylmätään aina kahden opetustunnin jälkeen ja
aina estetuntien jälkeen. Tarvittaessa laitetaan linimenttiä ja/tai yöksi lämpökääreet.

Hoito ja liikunta:

•
•
•

•
•

•
•
•

Rakennukset, ulkoalueet, ratsastusalueet
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Hevosten karsinat ovat mitoitettu koon mukaan. Karsinat puhdistetaan päivittäin.
Kuivikkeena käytetään kutterilastua.
Hevosten rehut säilytetään niille varatussa rehuvälikössä säältä suojassa.
Kissat pitävät huolen, että jyrsijät pysyvät poissa.
Käytävät pidetään puhtaina ja tavaroille on omat säilytyspaikkansa.
Kuivikkeet säilytetään kuivikevarastossa. Heinäpaalit tuodaan tallille erä kerrallaan.
Piha-alueet pidetään siisteinä. Sulan maan aikana haravoidaan ja heinä niitetään sekä
puskat raivataan pois raivaussahalla. Talvella aurataan ja hiekoitetaan aina tarpeen
mukaan.
Maneesin ja kentän pohjat huolletaan säännöllisesti. Kaviouria peitetään, lannat
kerätään pois ja pohjat lanataan sekä äestetään tarpeen mukaan. Pohjia kastellaan
mahdollisuuksien mukaan ja loppusyksystä maneesin pohja suolataan.
Ratsastusalueet on aidattu/merkitty selkeästi.
Talviaikaan lumikuormia katolla seurataan ja lumet poistetaan ennen kuin sitä kertyy
liikaa.
Piha-alue on valaistu ja valaistusta pyritään lisäämään.

•

Autoille on varattu parkkipaikka, jolloin pihassa tapahtuvaa liikennettä (traktorit jne.)
pystytään kontrolloimaan ja hevosten kanssa on turvallista liikkua.

