PERUSHOITOMERKIN TEORIAKOE
Vastaajan nimi: _________________________________________________________________
Merkitse onko väittämä oikein (O) vai väärin (V)
Tallikäyttäytyminen
___ 1. Tallisäännöt ovat tärkeitä turvallisuuden vuoksi.
___ 2. Karsinoihin ja tarhoihin ei saa mennä ilman lupaa.
___ 3. Hevosilla on huono kuulo, joten ne eivät häiriinny, vaikka tallissa olisi meteliä.
___ 4. Hevosia ei saa ruokkia eikä niille saa antaa makupaloja ilman lupaa.
___ 5. Jos joku tallin hevonen näyttää sairaalta, on hyvä muistaa kertoa siitä kotiin mennessä äidille.
___ 6. Hevosille tulee antaa ruokarauha.
___ 7. Tallisäännöt ovat kaikilla talleilla aivan samanlaisia.
___ 8. Jokainen tallissa kävijä voi omalta osaltaan vaikuttaa viihtyisyyteen ja turvallisuuteen.
___ 9. Kypärän käyttö on suositeltavaa myös hevosia hoidettaessa.
___ 10. Käsineiden käyttö hevosia talutettaessa aiheuttaa helposti hiertymiä.

Hevosen hoitaminen
___ 1. Hevosta lähestytään mahdollisimman hiljaa, jottei se säikähdä.
___ 2. Karsinaan astutaan reippaasti sisään, vaikka hevonen seisoisi karsinassa häntä ovea kohti.
___ 3. Kun hevosta hoidetaan karsinassa, karsinan ovi pidetään kiinni.
___ 4. Hevosen puolelta toiselle siirrytään mieluiten etukautta.
___ 5. Hevosen jalat saa kätevästi hoidettua, kun menee polvilleen jalan viereen.

Hevosen sitominen
___ 1. Sitomiseen käytetään vetosolmua, jotta hevonen saadaan hätätilanteessa nopeasti irti.
___ 2. Jos hevosella on päässä suitset, se sidotaan kiinni ohjista.
___ 3. Kun hevonen sidotaan riimunnarulla, naru ei saa jäädä roikkumaan eikä kiristää.

___ 4. Kaikkia hevosia ei voida jostain syystä sitoa kiinni, joten varmista asia aina ennen sitomista.
___ 5. Esimerkiksi ovet ovat hyviä paikkoja sitoa hevonen kiinni.

Hevosen taluttaminen
___ 1. Kun talutetaan useampaa hevosta peräkkäin, hevosten välissä pitää olla tilaa noin metri.
___ 2. Taluttajan paikka on turvan verran hevosen edessä.
___ 3. Hyvä tapa on kiepauttaa riimunnaru talutettaessa käden ympärille.
___ 4. Kun hevonen on viety tarhaan, se käännetään taluttajaa ja ovea kohti ennen irtipäästämistä.
___ 5. Ahtaista paikoista (esim. ovista) taluttaja kulkee hevosen edellä.

Hevosen puhdistus
___ 1. Hevosta tarvitsee harjata vain silloin, kun se on likainen esimerkiksi piehtaroituaan.
___ 2. Harjauksen tarkoituksena on pitää hevosen iho ja karvapeite puhtaana, vilkastuttaa pintaverenkiertoa, hieroa hevosen lihaksia ja pitää iho joustavana.
___ 3. Jos satulan tai suitsien alle jää likaa, voi hevosen iho hankautua rikki.
___ 4. Yleensä tallin kaikilla hevosilla on yhteiset harjat ja puhdistusvälineet.
___ 5. Kavioiden puhdistuksen yhteydessä tarkastetaan myös hevosen kengitys.

Satulointi ja suitsinta
___ 1. Riimusta kiinnitetylle hevoselle laitetaan ensin satula, sitten suitset.
___ 2. Ryppyyn jäänyt satulahuopa voi aiheuttaa hiertymiä.
___ 3. Satulavyö kiristetään heti mahdollisimman tiukalle.
___ 4. Satulavyö kiristetään tiukalle ennen selkään nousua.
___ 5. Turparemmi jätetään sen verran löysälle, että turparemmin alle mahtuu nyrkki.
___ 6. Leukahihnan ja leukaperien välissä pitää olla tilaa kahden sormen verran.

___ 7. Kylmällä ilmalla kuolaimet lämmitetään käsillä ennen suuhun laittoa.
___ 8. Hevosen suu voidaan tarvittaessa avata työntämällä 1-2 sormea hammaslomaan.
___ 9. Satulointi ja suitsinta suoritetaan yleensä hevosen oikealta puolelta.
___ 10. Hevosta ei saa koskaan jättää karsinaan yksin ohjat kaulalla roikkuen.

Suojat
___ 1. Yleensä suojat laitetaan ennen satulointia ja suitsintaa.
___ 2. Suojien käyttötarve on hevoskohtaista.
___ 3. Lika suojien alla saattaa aiheuttaa hankaumia.

