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1. Turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä

 Anne Perätalo puh.0400-806 377

- Tehtävien määrittely:

 yleinen turvallisuuden valvonta, suunnittelu ja ohjeistus: Anne Perätalo

 henkilökunnan koulutus ja harjoituttaminen: Anne Perätalo

 alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaaminen: Anne Perätalo

 onnettomuuksien ja läheltä piti –tilanteiden raportointi ja seuranta: Anne Perätalo 

 pelastusteiden kulkukelpoisuuden valvonta: Anne Perätalo

2. Työntekijöiden toimenkuvat

 Anne Perätalo, ratsastustunnit, vaellukset, leiritoiminta, virkistyspäivät, hevosten koulutus, 

tallinhoito, tarhojen ja pihan kunnossapito, 

 Jenni Hekkala, tallimestari, yleiset tallityöt.

Onnettomuustilanteessa paikalla oleva henkilökuntaan kuuluva henkilö on vastuussa

pelastustoimista.

3. Asiakkaat ja asiakasryhmät

-toiminnanharjoittajan määrittelemä yhtäjaksoinen enimmäismäärä asiakkaita eri

toiminnoissa

 ratsastustunnille osallistuu enintään kahdeksan ratsukkoa

 ratsastusryhmät on jaettu juniori- ja senioritunteihin ja ratsastustason mukaan.

 Alaikäraja on 6-7 vuotta. Alaikäisiltä vaaditaan huoltajan suullinen suostumus.

 Yläikärajaa ei ole.

 kaikkien ratsastajien yhteystiedot ovat tuntikirjanpidossa.

-rajoitukset
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 Päihteiden alaisena ratsastus on kielletty.

 Ratsastajien painoraja on 100kg.

-toiminta olosuhteiden muuttuessa

 Olosuhteiden muuttuessa yllättäen opettajalla on oikeus muuttaa ratsastuspaikkaa, 

keskeyttää tunti tai poistaa oppilas turvallisuusriskinä tunnilta.

 Asiakas joka ei noudata tallin turvallisuusohjeita, ohjataan jonkun muun harrastuksen pariin.

-asiakkaiden varustautuminen

 Oman turvakypärän hankkimista suositellaan. Tallilta voi lainata turvakypärää, mutta oma 

turvakypärä sopii aina paremmin.

 Housujen oltava joustavat, joissa ei mielellään ole saumoja reisien sisäpuolella.

 Kannalliset kengät, jolloin jalka ei vahingossa luiskahda jalustimen läpi. Tallilla käytetään 

ratsutilan käytössä olevilla ratsuilla turvajalustimia.

 Vaatteissa ei saa olla mitään mikä voisi tarttua, kiristyä tai jäädä kiinni hevoseen tai hevosen

varusteisiin esim. pudotessa.

 Ratsastushousuja ja -saappaita on myytävänä tarvikeliikkeissä.

 Turvaliivin hankintaa ja käyttöä suositellaan.

 Turvaliivin käyttö on pakollista maastoesteradalla, tallilla on myös turvaliivejä joita 

asiakkaat voivat lainata.

-asiakkaiden opastaminen (tallisäännöt, hevosten käsittely ja hoito, turvallisuusvälineiden ja

henkilösuojainten käyttö, hätätilanteissa toimiminen, hevosten kanssa liikenteessä liikkuminen)

 Hevonen saattaa säikähtää mitättömältä tuntuvaa asiaa. Polkupyörät, lastenrattaat, pulkat ja 

monet muut ihmisien mielestä normaalit asiat näyttävät hevosen mielestä hyvin 

kammottavilta. 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. 

Hevosten kanssa kuljemme tien oikeaa laitaa.

 Hevosen lähellä ei juosta, riehuta eikä käyttäydytä hevosia häiritsevästi.
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 Vanhempien sisaruksien tai kaverien tuntia seuraamaan tulevat lapset on hyvä opettaa 

tallitavoille oman ja muiden turvallisuuden vuoksi.

 Älä huuda tai käyttäydy häiritsevästi tallissa, sillä talli on hevosten koti.

 Älä juokse käytävillä.

 Ruokinta, makupalojen antaminen, hevosten aitauksiin ja karsinoihin meno ilman omistajan 

lupaa kielletty. Tämä koskee myös tuntihevosia.

 Älä lyö tai kohtele hevosta epäoikeuden mukaisesti.

 Kysy aina lupa jos haluat tehdä jotain.

 Tuntihevoset satuloidaan ratsastajien toimesta, tarvittaessa henkilökunnan avustuksella. Jos 

ratsastaja ei halua satuloida hevosta, sen tekee henkilökunta. Ratsastajat voivat halutessaan 

hoitaa hevosen tunnin jälkeen. Samaan karsinaan saa mennä kerralla vain yksi satuloija ja 

mahdollisesti henkilökuntaan kuuluva avustaja. Hevosen takaa ei kannata kulkea, sillä 

pelästyessään se voi potkaista.

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 on hevosen koti, joten siellä tulee käyttäytyä asiallisesti ja rauhallisesti ja välttää esim. 

juoksemista ja huutamista.

 Älä koske hevosiin ilman tallin henkilökunnan tai omistajan lupaa.

 Älä mene karsinoihin tai tarhoihin ilman henkilökunnan lupaa.

 Hevosia ei saa ruokkia eikä niille saa myöskään antaa makupaloja ilman omistajan lupaa.

 Jos käyt rehuhuoneessa sulje ovi aina huolella käynti jälkeen.

 Omien lemmikkieläinten tuonti tallin alueelle on kielletty.

 Hevoset saattavat pelästyä lepattavista kankaista ja sateenvarjoista.

 Hevoset saattavat pelästyä myös lastenvaunuja, joten älä vie niitä hevosten lähelle.

 Tupakointi on kielletty tallin alueella.

 Älä kulje läheltä hevosen takaa, koska hevonen voi säikähtäessään potkaista.

 Ratsastusta katsellessa, älä anna ohjeita ratsastajille. Se kuuluu ratsastuksen 

opettajan/ohjaaja tehtäviin.
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 Pidä erityisesti huolta lapsista. Opasta lapset toimimaan ohjeiden mukaisesti.

 Varo sähköistettyjä tarha-aitoja. 

 Autot tulee pysäköidä parkkialueelle

 Jos huomaat, ettei jokin asia ole kunnossa, ilmoita siitä välittömästi tallin henkilökunnalle.

OHJEITA RATSASTAJILLE

 Noudata ohjaajan/kouluttajan/palvelun tarjoajan 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.

 Ole rehellinen ratsastustaidoistasi.

 Ennen hevosen selkään nousua, laita ratsastuskypärä päähäsi ja kiinnitä se huolella. 

Huolehdi, että jalassasi on ratsastukseen soveltuvat kannalliset kengät ja päälläsi 

asianmukainen vaatetus.

 Ratsaille noustessasi, hevosen on seistävä suorana paikallaan, paino kaikilla jaloilla, pää 

ylhäällä ja ohjat lyhyinä. Tarpeen vaatiessa voit käyttää koroketta. 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 tai ryhmän kanssa on siitä erikseen 

sovittu.

 Keskity ratsastukseen. Katso aina kulkusuuntaan niin, että pysyt ajan tasalla ja voit hyvin 

ennakoida tulevat tilanteet. Pidä ohjat pitkinäkin niin, että saat ne helposti tarvittaessa 

lyhyiksi.

 Hevonen aistii helposti mielialasi, tunteesi ja asenteesi.

 Säilytä riittävä välimatka edellä kulkevaan ratsukkoon, jos ratsastat liian lähellä edellä 

olevaa hevosta, se voi ärsyyntyä ja jopa potkaista.

 Älä ratsasta toisen ratsukon vierellä. Tämä voi laukaista hevosissa kilpailuvietin.
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 Pyri ratsastaessasi mahdollisimman kevyiden apujen käyttöön. Käytä apuja kuitenkin niin, 

että hevonen reagoi eikä kyseenalaista apujasi. Hevonen pitää selkeistä rajoista.

 Jos putoat satulasta, irrota ohjista. Älä jää raahautumaan hevosen mukana. Aidatulla alueella

tai maneesissa hevonen saadaan turvallisesti kiinni.

 Jos joku muu ratsastaja suistuu satulasta, pysy rauhallisena ja pysäytä hevosesi ja rauhoittele

sitä. Noudata ja odota opettajan ohjeita.

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

 Älä koskaan tupakoi hevosen selässä tai hevosten lähellä.

4. Hevoset

- 34 hevosta (liitteenä hevosista tarkempia tietoja)

 19 ratsutilan käytössä olevaa hevosta/ponia

 5  puoliverihevosta

 5 suomenhevosta

 9 ponia

 15  yksityisten omistamaa hevosta.

- Eri hevosten rajoitukset, hoidon erityisohjeet

Pikkuponeja käytetään alle 40kg painavilla lapsilla ja keskikokoisia poneja käytetään alle 50kg

painavilla lapsilla. Ponit jaetaan lasten koon mukaan, isoilla poneilla voi ratsastaa myös aikuiset.

Hevosia ja poneja käytetään sekä juniori- ja senioritunneilla.

- eri toiminnoissa käytettävät hevoset

Kaikkia ratsutilan hevosia käytetään tuntitoiminnassa, leireillä, vaelluksissa ja virkistyspäivissä ym.

5. Rakennukset ja rakenteet

- ratsutilaan kuuluu (liitteenä kartta/piirros rakennusten ja rakenteiden sijainnista,

sammutuskalustosta, palovaroittimista ja hätäpoistumisteistä )
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 Tilan päärakennus

 Ylä-talli, jossa asuu yksityisten omistamat hevoset. Talli sisältää 14 hevoskarsinaa, 1 

ponikarsinan, pesupaikan, satulahuoneen ja tallikämpän, jossa oleskelutila ja WC. 

 Maneesi talli-rakennus, joka sisältää ala-tallin, maneesin ja tallin yläkerrassa olevat leiritilat.

Tallissa asuvat ratsastuskoulu hevoset. Talli sisältää 8 hevoskarsinaa, 6 ponikarsinaa, 

pesupaikan, satulahuoneen, WC:n ja loimien kuivatus- ja pesutilan. Tallin yläkerta sisältää, 

katsomon, suuret yleistilat, 6 makuuhuonetta, ruokailutilan, keittiön, WC:t, pukeutumistilan 

ja saunatilat.

 Uusin 7 hevosen talli maneesi-tallirakennuksen yhteydessä. Tallissa 7 karsinaa, pesupaikka, 

satulahuone ,WC, ja loimien kuivatustila.

 Ulkotarhat ja kesä laitumet

 Lantala ja muut aputilat

Rakennusten huollosta ja tarkastuksesta vastaa Anne Perätalo, rakennukset ja aputilat tarkistetaan

kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä sekä huolletaan tarvittaessa. Piirustukset ja

lujuuslaskelmat säilytetään Anne Perätalon arkistossa.

- Paloturvallisuus

Poistumistiet on merkitty talliin ja muihin tiloihin pimeälläkin näkyvin hätäpoistumistie merkein.

Palovaroittimet sijaitsevat ylä- ja ala-talleissa, tallikämpässä ja tallin yläkerrassa, palovaroittimien

alkaessa hälyttää hälytys tapahtuu myös päärakennuksen sisällä.

Paloposti ja sammuttimet on merkitty karttaan/piirrokseen. Ylä-tallin käytävällä on paloposti, jonka

vieressä palosammutin. Ala-tallissa palosammutin on käytävällä molempien pääovien vieressä.

Maneesissa palosammutin on molempien liukuovien vieressä. Yläkerrassa palosammutin sijaitsee

katsomotilassa, ruokailuhuoneen oven vieressä, peseytymishuoneen oven vieressä sekä keittiössä

lieden vieressä on palosammutin ja sammutuspeite.

- pelastustehtävien järjestelyt

 Vahingon sattuessa paikalle hälytetään vastaava taho, esim. palon sattuessa hälytetään 

paikalle palokunta. Varmistetaan, että kaikki ovat päässeet ulos. Ryhdytään 
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alkusammutustöihin. Ehkäistään lisävahinkojen tapahtuminen esim. siirtämällä autot pois ja 

hevoset pelastetaan viemällä ne joko tarhoihin tai maneesiin. Tarhojen portit ja maneesin 

ovet suljetaan.

6. Ratsastusvälineet ja henkilösuojaimet

Luettelo ratsastusvälineistä ja henkilösuojaimista, niiden säilytyspaikka ja hankinta-aika

 Turvakypärät säilytetään ala-tallin satulahuoneessa, josta niitä voi tarvittaessa lainata. 

Vastuuhenkilönä toimii Anne Perätalo. Turvakypärät tarkistetaan ja huolletaan kaksi kertaa 

vuodessa, syksyllä ja keväällä sekä tarvittaessa korvataan uusilla.

 Hevoskohtaiset varusteet tarkastetaan ja huolletaan kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja 

keväällä. Tarvittaessa korvataan uusilla tai korjataan. Ompeleet tarkistetaan ja 

jalustinhihnojen vetolujuus arvioidaan. Viikoittaisissa tarkastuksissa korvataan kuluneet ja 

rikkoutuneet varusteet. Satulat ja suitset sälytetään satulahuoneessa hevoskohtaisesti 

nimetyissä telineissä. Vastuuhenkilönä toimii Anne Perätalo.

7. Muut välineet ja varusteet

Luettelo välineistä ja varusteista sekä niiden säilytyspaikat ylä-tallissa

 Tallin siivouksessa käytettävät työvälineet (talikot, lapiot, kottikärryt ja harjat) säilytetään 

tallin päädyssä niille varatussa paikassa.

Luettelo välineistä ja varusteista sekä niiden säilytyspaikat ala-tallissa

 Tallin siivouksessa käytettävät työvälineet (talikot, lapiot ja harjat) säilytetään niille 

varatussa paikoissa, niin etteivät ne ole vaaraksi. Kottikärryt säilytetään  tallien päädyssä 

niille varatussa paikassa.

Muut välineet ja varusteet tarkistetaan ja huolletaan kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä.

Tarvittaessa korvataan uusilla tai korjataan. Vastuuhenkilönä toimii Anne Perätalo.

8. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu
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- mitä vaaroja on fyysiset ja psyykkiset

 Hevostalli rakennukset ovat uusia. Vaaratilanteita voi syntyä kun hevosia kuljetetaan 

käytävällä. Tulipalon sattuessa hevosten pelastamismahdollisuudet ovat hyvät, koska 

molemmissa tallissa on vähintään kaksi ulos poistumistietä.

  Ratsastukseen liittyy aina riski pudota hevosen selästä tai käsiteltäessä hevonen voi 

potkaista, purra tai astua varpaille, jolloin on aina loukkaantumisriski asiakkailla, 

henkilökunnalla sekä hevosilla.

- Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi tai tapaturmien ja onnettomuuksien

ennaltaehkäisemiseksi

 Asiakkaat perehdytetään tallin toimintaan. Opettaja ja tallin henkilökunta auttavat ratsastajia

hevosten käsittelyssä. Riskitekijöitä ennaltaehkäistään ohjeistamalla toiminnot ja valvomalla

sääntöjen noudattamista.

 Henkilökunnalla on ensiapuvalmius.

 Hevoset valikoidaan tuntikäyttöön sopiviksi ja uudet hevoset esiratsastetaan henkilökunnan 

toimesta ennen kuin ne laitetaan tuntikäyttöön.

 Riskien minimoimiseksi otetaan huomioon vallitsevat sääolosuhteet. Talvella ratsastus 

tapahtuu pääsääntöisesti maneesissa ja ulkona noudatetaan erityistä varovaisuutta.

 Jos jossain hevosessa havaitaan poikkeavaa käyttäytymistä ottaa opettaja  tämän huomioon 

ja esimerkiksi varoittaa muita ratsastamasta liian lähellä toisia hevosia.

 Käytetään tarvittavia turvavarusteita, esim. turvakärkikengät.

- tapaturman tai onnettomuuden jälkeen tehtävät toimenpiteet

 Tapaturmat ja onnettomuudet kirjataan ylös ja niistä tehdään tarvittavat 

toimenpidemuutokset. Putoamisen jälkeen lapsen mielipide otetaan huomioon ja häntä ei 

pakoteta jatkamaan ratsastamista.

9. Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten

- Keinot ja ohjeet avun hälyttämisestä ja varajärjestelmästä

 Puhelin, turvallisuusvastaavalla puhelinpäivystys 24h/vrk.
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 Vahingon sattuessa soita hätänumeroon 112

 Kerro nimesi

 Missä olet, osoite etusivulla

 Mitä on tapahtunut

 Kerro alla olevat ajo-ohjeet

 Puhu selkeästi ja vastaa rauhallisesti kysymyksiin

  Pidä yhteys auki kunnes toisin sanotaan

Ajo-ohjeet:

o Oulusta Tornioon nelostietä

o Ensimmäisestä liikenneympyrästä oikealle, kyltti Yli-Ii 27 km, risteyksessä oikealla Nesteen

huoltoasema

o Tulee vaarallisen tien risteys rautatiesilta. Mennään joen yli, kivimuurissa kyltti Yli-Ii 24 km

o Sillalta 1,7 km, vasemmalla puolella kuusiaita, sen jälkeinen keltainen talo nro 183, 

portinpielessä ja postilaatikossa kärrynpyörät, sinivalkoinen kyltti Ylirannan Ratsutila, 

vastapäätä lato, jota on jatkettu uudisrakennuksella

o Kärrynpyörien välistä ajo pihalle alas maneesille

- Työnjako ja johtamisvastuu

 Paikalla olevalla opettajalla tai muulla henkilökuntaan kuuluvalla on aina johtamisvastuu.

- Toimintajärjestys ja ensiavun antaminen

 Opettaja antaa ensiavun ja päättää jatkotoimenpiteistä.

 Lasten tapauksissa pyritään saamaan vanhemmat mahdollisimman pian paikalle.

 Opettaja, muu tallihenkilökuntaan kuuluva tai vanhempi tallityttö pyrkii lähtemään mukaan, 

jos loukkaantunut toimitetaan sairaalahoitoon.

- Ensiapuvarusteet ja niiden sijainti

 Ensiapulaukku on ala-tallin wc:n kaapissa.

 Palovamman hoitovälineet ovat yläkerran keittiön kaapissa ja ala-tallin WC:n kaapissa.

 Silmänhuuhtelu tarvikkeet ovat yläkerran keittiön kaapissa ja ala-tallin WC:n kaapissa.

- Evakuointisuunnitelma
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 Suuronnettomuuden uhatessa asiakkaat poistetaan tallirakennuksesta. Sen jälkeen hevosia 

siirretään mahdollisuuksien mukaan turvaan, joko tarhoihin tai maneesiin. Tarhojen portit ja 

maneesin ovet suljetaan. 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

 Ratsutilalla pidetään hätätilannekoulutusta vuosittain, koulutukseen osallistuvat ratsutilan 

henkilökunta ja halutessaan tallitytöt, asiakkaat ja yksityishevosten omistajat. Koulutuksessa

käydään läpi avun hälyttäminen, alkusammutuskalusto ja sen käyttö, toiminta 

tavallisimmissa sairaskohtaustilanteissa, tapaturmissa ja hätätilanteessa toimiminen. 

Koulutuksessa harjoitellaan myös nopeaa asiakkaiden ja hevosten poistumista kohteesta.

10. Toimintaohje tulen käsittelyyn

- Tulen käsittely sisätiloissa

 Tallissa, maneesissa tai niiden läheisyydessä kaikki tulen teko on kielletty, esim. kynttilät ja 

tupakointi.

 Yläkerrassa kynttilöiden poltossa on noudatettava erityistä huolellisuutta.

 Tulipalon syttyessä tai häkäkaasumyrkytyksessä hälytetään palokunta, tarvittaessa 

sairaankuljetus. Varmistetaan että kaikki ovat päässeet ulos. Aletaan alkusammutustöihin. 

Ehkäistään lisävahinkojen syntyminen.

- Tulen käsittely ulkona

 Nuotion saa tehdä vain nuotiopaikalla, jossa maaston palamisen mahdollisuus pieni. 

Maastossa nuotiota tehtäessä noudatettava metsäpalovaroitusta ja erityistä huolellisuutta, 

sekä muistaa sammuttaa nuotio hyvin. Metsäpalovaroitus alueella ei maastossa saa tehdä 

nuotiota, kuin tulen tekoon varatussa paikassa, esim. kodassa muurattu nuotiopaikka.
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11. Onnettomuuskirjanpito ja onnettomuuden syyn tutkinta

- Kuvaus onnettomuuskirjanpidon ja –tutkinnan järjestämisestä

 Opettaja kirjaa onnettomuudet ja läheltä piti –tilanteet erilliselle tapausilmoituslomakkeelle. 

Tapausilmoituslomakkeet tyhjät ja täytetyt säilytetään turvallisuusasiakirjan kanssa 

arkistossa.

- Tapausilmoituslomakkeen täyttäminen

 Opettaja tai tallinhenkilökunta täyttää tapausilmoituslomakkeen.

- Tapausilmoituslomakkeen palauttaminen vastuuhenkilölle

 Jokaisesta onnettomuudesta ja läheltä piti –tilanteesta ilmoitus turvallisuusvastaavalle (Anne

Perätalo) 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

 Opettaja, tallinhenkilökunta tai turvallisuusvastaava on yhteydessä asianomaisiin.

12. Erilliset turvallisuussuunnitelmat yksittäisistä toiminnoista
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ja suorituspaikoista

12.1 Vaellus

- Toiminnan/suorituspaikan kuvaus

 Ratsutilan lähiympäristö ja yö vaelluksilla yliranta – jakkukylä välinen alue, liitteenä on 

kartta ratsastusreiteistä.

- Toiminnan turvallisuudesta henkilö

 Anne Perätalo puh.0400-806 377

- Ajo-ohjeet ja muut ohjeet suorituspaikalle

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

ohjaaja maastosta käsin matkapuhelimella.

- Reitti

 Ratsastusreiteistä erillinen liite, josta käy ilmi ratsastettava reitti, joka on suunniteltu 

etukäteen ennen tallilta lähtemistä. Kartasta käy ilmi taukopaikat, uittopaikka, nuotiopaikat 

ja yms.

 Ratsastus reittien turvallisuudesta vastaa Anne Perätalo.

- 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 ilmasto ja sääolosuhteet.

- Riskien hallinta

 Jos ratsukoita enemmän kuin seitsemän, ohjaajia on kaksi. Kahta alkeisratsukkoa kohden on 

yksi ohjaaja.

 Rajoitukset ovat lueteltu turvallisuusasiakirjan kohdassa 3. Sekä otetaan huomioon säätilan 

tuomat rajoitukset.
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 Asiakkaan varustautuminen esim. vaatetuksen suhteen on kerrottu turvallisuusasiakirjan 

kohdassa 3.

 Ohjaajien täytyy olla kokeneita maastossa ratsastajia, sekä tuntea ratsastusreitit, ratsutilan 

hevoset ja niiden käyttäytyminen maastossa. Ohjaaja on suorittanut ensiapukoulutuksen tai 

hallitsee vastaavat tiedot ja taidot.

 Ohjaajalla on mukana matkapuhelin ja ensiapuvarustus.

 Ohjaajat ennen maastoon lähtöä perehdyttää ja opastaa asiakkaat maastoratsastukseen, sekä 

ottavat huomioon jokaisen asiakkaan ratsastustaidon tai muut rajoitukset.

  Toimintaohje tulen käsittelyn suhteen on kerrottu turvallisuusasiakirjan kohdassa 10.

 Olosuhteiden muuttuessa yllättäen ohjaajalla on oikeus muuttaa ratsastusreittiä, keskeyttää 

tai poistaa asiakas turvallisuusriskinä.

- Toiminta fyysisen vamman sattuessa

 Otetaan yhteys matkapuhelimella turvallisuusvastaavaan (Anne Perätalo). Toimitaan 

tilanteen vaatimalla tavalla tarvittaessa hälytetään sairaankuljetus. Ohjaaja on vastuussa 

pelastustoimista.

- Toiminta muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa

 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.

- Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen

 Toimitaan turvallisuusasiakirjan kohdan 11 mukaan.
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12.2 Maastoratsastus 

- Toiminnan/suorituspaikan kuvaus

 Ratsutilan lähiympäristö, liitteenä on kartta ratsastusreiteistä ja maastoesteradasta.

- Toiminnan turvallisuudesta henkilö

 Anne Perätalo puh.0400-806 377

- Ajo-ohjeet ja muut ohjeet suorituspaikalle

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

ohjaaja maastosta käsin matkapuhelimella.

- Reitti

 Ratsastusreiteistä erillinen liite, josta käy ilmi ratsastettava reitti, joka on suunniteltu 

etukäteen ennen tallilta lähtemistä. Kartasta käy ilmi taukopaikat, uittopaikka ja yms.

 Ratsastus reittien turvallisuudesta vastaa Anne Perätalo.

- 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 ilmasto ja sääolosuhteet.

- Riskien hallinta

 Jos ratsukoita enemmän kuin seitsemän, ohjaajia on kaksi. Kahta alkeisratsukkoa kohden on 

yksi ohjaaja.

 Rajoitukset ovat lueteltu turvallisuusasiakirjan kohdassa 3. Sekä otetaan huomioon säätilan 

tuomat rajoitukset.

 Asiakkaan varustautuminen esim. vaatetuksen suhteen on kerrottu turvallisuusasiakirjan 

kohdassa 3.

 Ohjaajien täytyy olla kokeneita maastossa ratsastajia, sekä tuntea ratsastusreitit, ratsutilan 

hevoset ja niiden käyttäytyminen maastossa. Ohjaaja on suorittanut ensiapukoulutuksen tai 

hallitsee vastaavat tiedot ja taidot.

 Ohjaajalla on mukana matkapuhelin ja ensiapuvarustus.
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 Ohjaajat ennen maastoon lähtöä perehdyttää ja opastaa asiakkaat maastoratsastukseen, sekä 

ottavat huomioon jokaisen asiakkaan ratsastustaidon tai muut rajoitukset.

 Maastoratsastuksella ei tehdä nuotiota.

 Olosuhteiden muuttuessa yllättäen ohjaajalla on oikeus muuttaa ratsastusreittiä, keskeyttää 

tai poistaa asiakas turvallisuusriskinä.

- Toiminta fyysisen vamman sattuessa

 Otetaan yhteys matkapuhelimella turvallisuusvastaavaan (Anne Perätalo). Toimitaan 

tilanteen vaatimalla tavalla tarvittaessa hälytetään sairaankuljetus. Ohjaaja on vastuussa 

pelastustoimista.

- Toiminta muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa

 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.

- Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen

 Toimitaan turvallisuusasiakirjan kohdan 11 mukaan.

12.3 Virkistäytymispäivät

- Toiminnan/suorituspaikan kuvaus

 Ratsutilan lähiympäristö, liitteenä on kartta ratsastusreiteistä.

- Toiminnan turvallisuudesta henkilö

 Anne Perätalo puh.0400-806 377

- Ajo-ohjeet ja muut ohjeet suorituspaikalle

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

ohjaaja maastosta käsin matkapuhelimella.
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- Reitti

 Ratsastusreiteistä erillinen liite, josta käy ilmi ratsastettava reitti, joka on suunniteltu 

etukäteen ennen tallilta lähtemistä. Kartasta käy ilmi taukopaikat, uittopaikka, nuotiopaikat 

ja yms.

 Ratsastus reittien turvallisuudesta vastaa Anne Perätalo.

- 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 ilmasto ja sääolosuhteet.

- Riskien hallinta

 Jos ratsukoita enemmän kuin seitsemän, ohjaajia on kaksi. Kahta alkeisratsukkoa kohden on 

yksi ohjaaja.

 Rajoitukset ovat lueteltu turvallisuusasiakirjan kohdassa 3. Sekä otetaan huomioon säätilan 

tuomat rajoitukset.

 Asiakkaan varustautuminen esim. vaatetuksen suhteen on kerrottu turvallisuusasiakirjan 

kohdassa 3.

 Ohjaajien täytyy olla kokeneita maastossa ratsastajia, sekä tuntea ratsastusreitit, ratsutilan 

hevoset ja niiden käyttäytyminen maastossa. Ohjaaja on suorittanut ensiapukoulutuksen tai 

hallitsee vastaavat tiedot ja taidot.

 Ohjaajalla on mukana matkapuhelin ja ensiapuvarustus.

 Ohjaajat ennen maastoon lähtöä perehdyttää ja opastaa asiakkaat maastoratsastukseen, sekä 

ottavat huomioon jokaisen asiakkaan ratsastustaidon tai muut rajoitukset.

 Toimintaohje tulen käsittelyn suhteen on kerrottu turvallisuusasiakirjan kohdassa 10.

 Olosuhteiden muuttuessa yllättäen ohjaajalla on oikeus muuttaa ratsastusreittiä, keskeyttää 

tai poistaa asiakas turvallisuusriskinä.

- Toiminta fyysisen vamman sattuessa

 Otetaan yhteys matkapuhelimella turvallisuusvastaavaan (Anne Perätalo). Toimitaan 

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

- Toiminta muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa

 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.

- Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen

 Toimitaan turvallisuusasiakirjan kohdan 11 mukaan.

12.4 Leiritoiminta

- Toiminnan/suorituspaikan kuvaus

 Ratsutilan rakennukset ja lähiympäristö

- Toiminnan turvallisuudesta henkilö

 Anne Perätalo puh.0400-806 377

- Ajo-ohjeet ja muut ohjeet suorituspaikalle

 Ajo-ohjeet tallialueelle on turvallisuusasiakirjan kohdassa 9.

- 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 ilmasto ja sääolosuhteet.

- Riskien hallinta

 Leiriläisiä leirillä enintään 18(max), ratsastustunnit tapahtuvat enintään kahdeksan hengen 

ryhmissä.
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 Rajoitukset ovat lueteltu turvallisuusasiakirjan kohdassa 3. Sekä otetaan huomioon säätilan 

tuomat rajoitukset.

 Asiakkaan varustautuminen esim. vaatetuksen suhteen on kerrottu turvallisuusasiakirjan 

kohdassa 3.

 Ohjaajien täytyy olla kokeneita hevosten ja nuorten/lasten käsittelijöitä, sekä tuntea 

ratsastusreitit, ratsutilan hevoset ja niiden käyttäytyminen tallissa/ratsastettaessa. Ohjaaja on 

suorittanut ensiapukoulutuksen tai hallitsee vastaavat tiedot ja taidot.

 Ohjaajat perehdyttävät ja opastavat leiriläiset leirillä oleviin tehtäviin ennen varsinaista 

toimintaa, sekä ottavat huomioon jokaisen leiriläisen ratsastustaidon tai muut rajoitukset.

 Toimintaohje tulen käsittelyn suhteen on kerrottu turvallisuusasiakirjan kohdassa 10.

 Olosuhteiden muuttuessa yllättäen ohjaajalla on oikeus muuttaa ratsastusreittiä, keskeyttää 

tai poistaa leiriläinen turvallisuusriskinä.

- Toiminta fyysisen vamman sattuessa

 Otetaan yhteys matkapuhelimella turvallisuusvastaavaan (Anne Perätalo). Toimitaan 

tilanteen vaatimalla tavalla tarvittaessa hälytetään sairaankuljetus. Ohjaaja on vastuussa 

pelastustoimista.

- Toiminta muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa

 Vahingon sattuessa hälytetään paikalle vastaava taho, esim. tulipalon sattuessa palokunta. 

Varmistetaan että kaikki leiriläiset, henkilökunta 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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12.5 Karsinapaikan vuokraus

Karsinapaikan vuokranneille asiakkaille annetaan kirjallisesti tallin toimintasäännöt sekä tehdään 

kirjallinen vuokrasopimus. Tallin toimintasäännöt löytyvät myös ylä-tallin ilmoitustaululta.

TURVALLISUUSOHJE YLIRANNAN RATSUTILAN ASIAKKAILLE

1. Päihteiden alaisena ratsastaminen on kielletty.

2. Ratsastustunneilla alaikäraja on 6-7 vuotta.

3. Alaikäisten tulee toimittaa kirjallinen tai suullinen lupa ratsastusharrastuksen sallimisesta. 

Huoltajan yhteystiedot tulee toimittaa ratsastuskoululle.

4. Asiakkaan on ilmoitettava suullisesti tai kirjallisesti mahdollisista liikuntarajoitteista tai 

allergioista ratsutilalle.

5. Asiakkaiden lemmikkien tuonti tallialueelle on kielletty. Jos asiakas kuitenkin tuo esim. 

koiran tallialueelle, on hän vastuussa sen aiheuttamista vahingoista tai onnettomuuksista.

6. Tutustu tallin ilmoitustauluun. Ilmoitustaululta löytyy ohjeet tallissa liikkujille ja ratsastajille

sekä ohjeet hätätilanteiden varalle.

7. Tallilla on ehdottomasti noudatettava tallin sääntöjä ja opettajien ja henkilökunnan ohjeita. 

Asiakas, joka ei noudata annettuja ohjeita ohjataan jonkun toisen harrastuksen pariin.

Ylirannan Ratsutilan hevoset ja ponit

Suomenhevoset

 Rusina Roope, lempinimeltään Roope, ratsutilan käytössä.
 Välitalon Heppu, lempinimeltään Heppu, ratsutilan käytössä. 
 Viesti-Nopsa, lempinimeltään Nopsa, ratsutilan käytössä.
 Airot, lempinimeltään Veli, ratsutilan käytössä.
 Rinteen-Kohu, lempinimeltään Kohu, ratsutilan käytössä.

Puoliveriset

 Apacz, lempinimeltään Pasi. Ratsutilan käytössä.
 Padrico, lempinimeltään Pate. Ratsutilan käytössä.
 Tornado, lempinimeltään Tomppa. Ratsutilan käytössä.
 Arrivall, lempinimeltään Karri, Ratsutilan käytössä. 
 Loxer, lempinimeltään Ossi, Ratsutilan käytössä
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Ponit

 Ateena, lempinimeltään Alma. Ratsutilan käytössä.
 Elf, lempinimeltään Elmo. Ratsutilan käytössä.
 Hercules, lempinimeltään Jönssi. Ratsutilan käytössä.
 Ludwiga, lempinimeltään Lutte. Ratsutilan käytössä.
 Subrice, lempinimeltään Siru ratsutilan käytössä
 Felicia, ratsutilan käytössä.
 Eeva-Lotta, lempinimeltään Lotta, ratsutilan käytössä.
 Ohana Exellence, lempinimeltään Lenni, ratsutilan käytössä.
 Stigi, Ratsutilan käytössä.

Yksityiset

 Queen`s Heart, lempinimeltään Q
 Graziela, lempinimeltään Garsu
 Graceful Eleanora ' Ella'
 Graceful Heart
 Ainutkertainen "Aino"
 Rosanni
 Ylirannan Riku, ´Riku´
 I.P Ruletti "Rulle"
 Tattara
 Callseu, ’Kalle’
 Dancing Dargness, ’Nisse’
 Dancing Fine, ´Toivo´
 Fire Dancer, ´Aatu´
 Milky Way Starlet, ´Milka´
 Funny Vinnie, ´Fani´
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