RATSASTUSALUEIDEN
KÄYTTÖSÄÄNNÖT
Käyttömaksujen on oltava maksettuna ratsastusalueita käytettäessä, oli kyseessä sitten kausitai kertamaksu. Ohjeet maksamiseen löytyy osoitteesta www.hyvura.fi ja maneesin pääoven
vierestä.
Yhteystiedot sekä muut yksityiskohdat esimerkiksi aluemaksuista löydät HyvUran nettisivuilta
www.hyvura.fi .
Maneesin tienpuoleisessa päädyssä on vihko, johon tulee merkitä nimi ja päivämäärä, kun olet
maneesia tai muita maksullisia ratsastusalueita käyttänyt. Mikäli maksujen suorittamisen tai
käytäntöjen osalta on jotakin epäselvää, lisätietoja saat HyvUran maneesivastaavalta tai
rahastonhoitajalta.

VARAUSKÄYTÄNNÖT
Varauskalenteri on osoitteessa http://www.supersaas.com/schedule/hyvura/ratsastushalli
Varauskalenterissa on mahdollista tehdä varauksia kaikille ratsastusalueidemme osille.
Ratsastusalueet ja niiden eri osat ovat selkokielisesti mainittuina kalenterissa. Varaathan vain
kulloinkin tarvitsemasi alueen, ja huomioit, että kaikilla maksun maksaneilla on aina oikeus
ratsastaa alueella varauksesta huolimatta - muut ratsukot kohteliaasti huomioiden.
Mikäli olet varannut ulkokentältä alueen valmennustasi varten, ja haluat varmistaa esimerkiksi
sateen sattuessa valmennuksesi toteutumisen kastumatta, lisää varaukseesi maininta
”säävaraus maneesiin”. Sateen sattuessa maneesissa on oikeus valmennusvaraukseen vain
kahdella varauksen ensimmäiseksi tehneellä. Kouluvalmennusvarauksia alueille maksimissaan 2
samaan kellonaikaan, estevalmennusten varauksia vain 1 kerrallaan.
Varauskalenteriin merkitään esteet, valmennustunnit, irtohypytykset, irtojuoksutukset, pitkän
kouluradan harjoitukset sekä muut mahdolliset harjoitteet, joista voi olla muille käyttäjille
normaalisti poikkeavaa häiriötä. Esterataharjoitukset, jotka tulevat yli varatun maneesin
puolikkaan, ovat sallittuja ainoastaan arkisin klo 12-16 välisenä aikana, sekä viikonloppuisin
915. Merkitsethän maneesivaraukseesi minkälaisesta aktiviteetista on kysymys. Maneesin
varaaminen omaan käyttöön tapahtuu hallituksen kautta.

SAAPUESSASI HYYPPÄRÄÄN
Hevoskuljetusten pysäköinti maneesin viereen maneesin seinän suuntaisesti, tai
vaihtoehtoisesti voit jättää hevoskuljetuksen Hyyppärän sisääntulosillan oikealla puolella
aukeavalle parkkialueelle. Toivomme myös henkilöautojen noudattavan samaa
pysäköintiohjetta. Kysy tarvittaessa lisätietoja hallitukselta.
Ethän pysäköi yksityisalueille, joita ovat esimerkiksi Hyvinkään Hevossairaalan parkkialue,
varikkoalue ja Poolotallin ympäristö/asiakaspysäköintialue.

YLEISET SÄÄNNÖT
Hyyppärän Hevosurheilualueella on käyttäydyttävä hyvää hevosmiestaitoa osoittaen ja
ratsastettava aina sääntöjä noudattaen sekä muita ratsukoita huomioiden. Sääntöjen
noudattamatta jättäminen voi johtaa seuran hallituksen määräämiin kurinpitotoimiin (suullinen
huomautus, kirjallinen huomautus, kirjallinen varoitus, määräaikainen alueiden
käyttökielto/seurasta erottaminen).
Ohita ratsastusalueillamme aina oikealta, vasemmat kädet kohtaavat ohittaessa. Askellajeista
vapaata käyntiä ratsastetaan uran sisäpuolella, vauhdikkaammat askellajit uralla. Tehtävää
suorittavaa ratsukkoa väistetään askellajista riippumatta (esimerkiksi ympyrältä uralle palaava
ratsukko), muutoin vauhdikkaammat ratsukot katsovat, etteivät ratsasta kävelijöiden päälle.
Vapaa käynti ja hevosten talutukset pääsääntöisesti mielellään aina ulkoalueilla, mikäli
olosuhteet sallivat. Hevosten talutus alueella tapahtuu ainoastaan sellaisilla välineillä, joilla
taluttaja hallitsee hevosensa parhaiten yllättävissäkin tilanteissa.
Koirien tuonti maneesiin, ratsastuskentälle ja Poolokentän aitojen sisälle on kielletty. Koirat
pidettävä ulkoalueilla ehdottomasti kytkettyinä.
Tupakointi maneesissa on ehdottomasti kielletty. Ulkoalueilla on merkityt tupakointipaikat.
Muualla ratsastusalueilla tupakointi on kielletty.
Ratsastusalueilla on ehdottomasti käytettävä asianmukaista turvakypärää. Jokainen ratsastaa
kaikilla ratsastusalueilla omalla vastuullaan.
HUOLTOTOIMET
Alueiden käyttäjien velvollisuutena on ehdottomasti kerätä kaikki lannat niille tarkoitettuihin
saaveihin. Toistuvasta lantojen keräämättä jättämisestä pidätämme oikeuden laskuttaa
vahingonkorvausmaksuna 50e/tapahtumakerta. Vahingonkorvausmaksu on perintäkelvollinen.
Kesäaikana ratsastuspohjien lanaus aloitetaan ulkokentältä, ja lanauksen jälkeen suoritetaan
tarvittaessa kentän kastelu. Kastelun kanssa limittäin suoritetaan tarpeen mukaisesti myös
maneesin lanaus, joten huomioittehan tämän tehdessänne varauksia. Estevarauksia ei
yhtäaikaisesti lanausten kanssa, kouluvalmennuksissa suosittelemme huomioimaan aiheutuvan
häiriön. Maneesin lanaus tapahtuu talviaikana kerran viikossa, pääosin aamuisin,
maneesivaraukset huomioiden. Lanaus/huolto suoritetaan maneesissa puolikas kerrallaan,
mikäli hallissa on ratsukoita. Lanaajalla on aina etuajo-oikeus ratsukoihin nähden, ja lanaus
toteutetaan lanaajan sanelemin ehdoin.
MANEESI
Maneesiin sisääntulo on tehtävä asiallisesti ja rauhallisesti, pelästyttämättä jo sisällä olevia
ratsukoita. Ilmoita tulostasi esimerkiksi viheltämällä tai muutoin huhuilemalla.
Maneesissa saa ratsastaa aina, paitsi kun maneesin yksityisvarauksesta on ilmoitettu hallituksen
toimesta vähintään kahta viikkoa etukäteen maneesikalenteriin.
Maneesikalenterissa muiden kuin hallituksen toimesta tehdyt varaukset tai siellä olevat
ilmoitukset eivät estä muiden ratsastusta hallissa.
Juoksutus sallittu ainoastaan, kun maneesissa on tilaa. Muilta käyttäjiltä tulee kuitenkin aina
varmistaa, ettei juoksuttaminen häiritse ketään. Juoksuttamisen tulee tapahtua jomman

kumman oven päässä, ei keskellä maneesia, ellei toisin kanssaharrastajien kanssa sovita.
Juoksutuksen jälkeen mahdollisesti syntyneet kuopat on tasoitettava. Juoksutus tapahtuu
sellaisilla välineillä, mitkä juoksuttaja valitsee hevosensa hallitsemiseksi parhaiten
yllättävissäkin tilanteissa.
Hyppääminen on sallittu ainoastaan, kun siitä on tehty merkintä maneesikalenteriin 24 tuntia
aikaisemmin. Puomeja ja kavaletteja saa mennä ilman merkintää, mikäli muut ratsukot sallivat
puomi- ja kavalettiharjoitukset. Estevarauksen aikana esteitä saa rakentaa ainoastaan sille
puolelle maneesia, joka on varaukseen merkitty. Rakentaminen on sallittua aloittaa 10
minuuttia ennen estevarauksen alkamista. Muiden ratsukoiden on mahduttava ratsastamaan
esteettä maneesin ympäri uraa pitkin.
Irtohypytys ja irtojuoksutus on sallittua ainoastaan maneesissa. Irtohypytys suositellaan
turvallisuussyistä suorittamaan vain maneesin kapeassa päädyssä, jossa uran lähellä olevat
peilit pystytään helposti peittämään. Irtohypytykseksi lasketaan myöskin juoksutusliinassa
hypyttäminen (riskialttiimpaa toimintaa kuin normaali esteiden hyppääminen). Irtohypytyksen
ja irtojuoksutuksen on tapahduttava aamuisin ennen klo 9.00 tai illalla klo 21.00 jälkeen.
Ilmoitus irtohypytyksestä tai irtojuoksutuksesta on tehtävä maneesikalenteriin vähintään
viikkoa ennen. Maneesin molemmilla ovilla on oltava ihminen kyseisten harjoitusten aikana.
Mikäli hevosesi aiheuttaa maneesin pohjaan vaurioita, huolehdithan pohjan asianmukaisesta
tasoittamisesta harjoituksen jälkeen.
Maneesin käyttö rajataan sileällä työskentelyyn maanantaisin ja torstaisin klo 18-20.
Yllämainittuina aikoina maneesissa ei saa rakentaa esteitä eikä hypätä.
Maneesin kalustoon kuulu kavalettikannattimia (8kpl pientä ja 8 kpl isoa) sekä estekalusto
erikoisesteineen. Nämä ovat maneesikorttilaisten käytettävissä. Erillisen alueen rajaamiseen
maneesin sisällä ei tule käyttää muita välineitä kuin edellä mainittua estekalustoa. Alueen
rajaamisesta täytyy sopia muiden maneesin käyttäjien kanssa erikseen. Maneesissa on
ratsukoiden käyttöön tarkoitetut peilit, joiden väliaikainen peittäminen on tarpeen
irtojuoksutusta tai -hypytystä suorittaessa. Peilit on ehdottomasti palautettava muiden
ratsukoiden käytettäväksi välittömästi irtohypytyksen ja -Juoksutuksen jälkeen.

Maneesissa ja ratsastuskentällä jokainen toimii omalla vastuullaan, ohjeita noudattaen ja on
korvausvelvollinen, jos seuran omistamalle tai hallinnoimalle tilalle tai kalustolle aiheutuu
vaurioita.

HYYPPÄRÄN HIEKKAKENTTÄ
Kentälle kulku on suositeltavaa pienemmistä porteista. Ison portin käyttö on sallittu huoltoajoa
tai hevos- ja ponivaljakoita varten. Iso portti tulee sulkea huolellisesti siitä mahdollisesti
kuljettaessa.
Kentällä saa ratsastaa aina, paitsi kun kentän yksityisvarauksesta on ilmoitettu hallituksen
toimesta vähintään kahta viikkoa etukäteen varauskalenteriin. Varauskalenterissa muiden kuin
hallituksen toimesta tehdyt varaukset tai siellä olevat ilmoitukset eivät estä muiden
ratsastusta hallissa.
Kentällä on kolme varattavissa olevaa aluetta; esteharjoitusrata, kouluratsastusaidat ja vapaan
ratsastuksen alue. Rataesteiden ja kouluratsastusaitojen käyttö on maksullista, hinnat löytyvät
erillisestä hinnastosta. Vapaan ratsastuksen alue on kaikkien ratsukoiden vapaassa käytössä,
toivomme kuitenkin sinne merkittävän mahdolliset valmennukset. Myös esteiden seassa saa
ratsastaa ilman eri maksua kalustoa hyödyntämättä.

Juoksutus sallittu muut käyttäjät huomioiden. Juoksuttamisen tulee tapahtua sille sopivassa
osassa kenttää, suosittelemme vapaan ratsastuksen aluetta turvallisuussyistä. Juoksutus
tapahtuu sellaisilla välineillä, mitkä juoksuttaja valitsee hevosensa hallitsemiseksi parhaiten
yllättävissäkin tilanteissa. Juoksutuksen jälkeen mahdollisesti syntyneet kuopat on
tasoitettava.
Hyppääminen on sallittu aina esteradan ollessa pystytettynä, ja kun siitä on tehty merkintä
kalenteriin 12 tuntia aikaisemmin. Puomeja ja kavaletteja saa mennä ilman merkintää. Muiden
ratsukoiden on mahduttava ratsastamaan esteettä esteharjoitusradan ympäri uraa pitkin.
POOLOKENTTÄ JA POOLOPELTO
Kentällä on kaksi varattavissa olevaa aluetta; estenurmikenttä ja koulunurmikenttä. Näiden
alueiden lisäksi on kenttiä ympäröivällä nurmialueella mahdollista harjoitella myös.
Juoksutus sallittu muut käyttäjät huomioiden. Juoksuttamisen tulee tapahtua sille sopivassa
osassa kenttää, suosittelemme aidattuja nurmialueita turvallisuussyistä. Juoksutus tapahtuu
sellaisilla välineillä, mitkä juoksuttaja valitsee hevosensa hallitsemiseksi parhaiten
yllättävissäkin tilanteissa. Juoksutuksen jälkeen mahdollisesti syntyneet kuopat on
tasoitettava.
Hyppääminen on sallittu aina esteradan ollessa pystytettynä, ja kun siitä on tehty merkintä
kalenteriin 12 tuntia aikaisemmin. Kentällä valmiina olevia puomeja ja kavaletteja saa mennä
ilman merkintää. Muiden ratsukoiden on mahduttava ratsastamaan esteettä nurmikenttien
ympäri uraa pitkin.
Suosittelemme huomioimaan mahdolliset pohjan epätasaisuudet nurmialueilla, sekä
käyttämään sateiden aiheuttamien liukkauksien aikana nurmihokkeja alueella.
MAASTORATA
Maastoradalle on kolme eri sisääntuloväylää, ja sitä on mahdollista kiertää useampaan eri
suuntaan. Varsinaista ratsastussuuntaa ei ole määritetty, vaan loivempia ja jyrkempiä nousuja
saa käyttää molempiin suuntiin tasaisen rasituksen mahdollistamiseksi.
Kohdatessa muita ratsukoita, siirrytään käyntiin ja ohitetaan oikealta, kuten muillakin
ratsastusalueillamme. Ohitustilanteessa huomioidaan muut ratsukot siten, ettei siirrytä
nopeampaan askellajiin liian läheltä toista hevosta tai muutoin provosoida pakoeläimen
viettejä. Nopeammasta askellajista siirrytään mahdollisimman nopeasti käyntiin silloin, kun
havaitaan muita maastoradan käyttäjiä, ja kerrotaan esimerkiksi viheltämällä lähestymisestä.
Koirien ulkoiluttaminen maastoradalla on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty.
Maastoradalla sijaitsevaa vesiestettä käytetään ainoastaan erillistä ohjeistusta noudattaen ja
omalla vastuulla.

Miellyttäviä ratsastushetkiä!
Hyvinkään Urheiluratsastajat ry:n hallitus

