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Turvallisuudesta vastaava henkilö:
Mari Kosonen
p. 040-5266465
Kalkkikalliontie 80 04240 Talma
Vastaa yleisesti Talman Tallin toiminnasta sekä turvallisuudesta.

Työntekijät:
Mari Kosonen
 Tallinhoito, tallityöt ja niiden organisointi, opetus, hevosten koulutus sekä
hyvinvoinnista huolehtiminen, piha työt
Jouko Salo
 Rakennuksista ja piha-alueesta huolehtiminen.
Asiakkaat:







Ryhmäkoko kenttätunnilla max. 5 ratsukkoa, maastossa max. 6 ratsukkoa.
Tunnit kesto 60 min.
Alaikäisiltä vaaditaan huoltajan suullinen suostumus.
Ratsastajien yhteystiedot ovat tuntikirjanpidossa.
Päihteiden alaisena ratsastus on kielletty.
Olosuhteiden muuttuessa yllättäen on opettajalla oikeus muuttaa
ratsastuspaikkaa, keskeyttää tunti tai poistaa oppilas tunnilta turvallisuus
riskinä. Asiakas joka ei noudata tallin turvallisuus sääntöjä ohjataan jonkun
muun harrastuksen pariin.
 Turvakypärän voi lainata tallilta, oman turvakypärän hankkimista kuitenkin
suositellaan.
 Kengissä tulee olla kannat, turvakärjet suojaavat myös hyvin, eikä liehuvia
vaatteita pidä käyttää.
 Turvaliivin käyttäminen on suositeltavaa. Tallilla on muutama joita voidaan
lainata.
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Alueella käyttäytyminen / toimiminen
 Hevonen saattaa säikähtää mitättömältä tuntuvaa asiaa, esim.
sateenvarjoa tai lastenrattaita. Käyttäydy ja autoile siis maltilla
ratsastuskentällä ja piha-alueella. Näin vältytään turhilta onnettomuus- ja
putoamistilanteilta.
 Hevosiin ja tallin omiin koiriin tottuneet koirat saa pitää vapaana omalla
vastuulla. Omistajan pitää kuitenkin huolehtia etteivät koirat aiheuta
vaaratilanteita.
 Autot pitää jättää niille varatulle parkki alueelle.
 Hevosille ei ilman lupaa saa syöttää eikä juottaa mitään.
 Tarhoihin, laitumille ja karsinoihin ei saa mennä ilman lupaa.
 Tuntihevosen satuloi ratsastaja. Pienimpiä auttaa henkilökunta tai
kokeneemmat ratsastajat.
 Talli on hevosten KOTI.

Hevoset
 Ruuna Jexu -97, tilastohevonen,
 Ruuna Hikaps, -07, liettuan puoliverinen
 Ruuna Max -95, eestinponi, painoraja 60kg
 Ruuna Marmor -95, eestinponi, painoraja 60kg
 Tamma SW Chanella -98, wales part bred
 Tamma Cristabella -98, shetland
 Ruuna Kyläpään Raikulipoika, shetland, osittain tuntikäytössä
 Ruuna Raivos -06, suomenhevonen
 Ruuna Lurkan Poju -03, suomenhevonen
 Tamma Briso Amita -91, suomenhevonen
 Tamma Pilmita -07, suomenhevonen
 Tamma Eulalotta -00, suomenhevonen, osittain tuntikäytössä
Harjauksen ajaksi hevoset laitetaan kiinni karsinaan. Narussa käytetään
vetosolmua.
Pienimmät hoitavat ja satuloivat aina vanhemman ratsastajan avustuksella.
4

Rakennukset ja rakenteet
 Talli 180 m2, 6 karsinaa ja 2 ulkokarsinaa, vesikarsina, yhdistetty satula-,
ruokintatila, kuivauskaappi, ulko/päätyvarasto, lantala
 Pikkutalli, 18m2, kaksi karsinaa.
 ”Musaparakki”, 20m2, varasto ja puutyö tila.
 Ulko WC
 Ratsastuskettä, 30m x 40m, aidattu, estekalusto
 Metsäratsastuslenkki, omassa metsässä
 Metsätarhat
 Laitumet
Rakennuksien ja ulkoalueiden huollosta vastaa Jouko Salo.
 Paloturvallisuus
Tallin käytävällä: jauhesammutin, sammutuspeitto, palohälytin
Satulahuoneessa: jauhesammutin, sammutuspeitto, palohälytin
Vahingon sattuessa hälytä apua 112.
Varmista että kaikki ihmiset ovat päässeet ulos.
Hevoset pelastetaan viemällä ne tarhoihin tai pidemmälle laitumille.
Ryhdytään alkusammutus töihin.
Ehkäistään lisävahinkojen syntyminen, esim. siirtämällä autot turvaan.

Ratsastusvälineet ja Henkilösuojaimet
Lainattavat turvakypärät säilytetään satulahuoneessa niille varatulla paikalla.
Tarkistetaan syksyllä ja keväällä, tarvittaessa korvataan uusilla.
Hevoskohtaisia tavaroita (esim. harjat, suojat, loimet) tarkkaillaan päivittäisessä
käytössä, tarvittaessa korvataan uusilla.
Satulat ja suitset säilytetään hevoskohtaisilla paikoilla.
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Ompeleiden, vastinhihnojen, jalustinhihnojen kestävyyttä sekä vetolujuutta
tarkkaillaan päivittäin / viikoittain. Vastuuhenkilönä toimii Mari Kosonen

Muut välineet ja varusteet
Tallin siivouksessa käytettävät työvälineet säilytetään niille osoitetussa paikassa.
Kottikärryt tallin päädyssä.
Pien- ja sähkötyökalut säilytetään musaparakissa
Työvälineet huolletaan tarvittaessa.
Vastuuhenkilönä Jouko Salo.

Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu
Hevosta käsiteltäessä on vaaratilanteen syntyminen mahdollista.
 Ruhjevamma → hevosen astuminen jalalle, hevosen potku, tippuminen
hevosen selästä
 Puristumisvamma → hevosen ja seinän väliin jääminen
 Murtuma → Hevosen selästä tippuminen
 Venähdys, nyrjähdys → Hevosen taluttaminen epätasaisessa maastossa,
hevosen selästä tippuminen.
 Aivotärähdys → Hevosen selästä tippuminen
 Silmävammat → Turpeen, heinän tms. joutuminen silmään.
Asiakkaat perehdytetään tallin toimintaan ja henkilökunta auttaa hevosten
käsittelyssä.
Riskitekijöitä ennaltaehkäistään ohjeistamalla toiminnot ja valvomalla sääntöjen
noudattamista.
Toiminnassa huomioidaan muuttuvat olosuhteet, esim. sää
Henkilökunnalla on voimassa oleva ensiapu koulutus.
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Toiminta onnettomuus- ja hätätilanteita varten
 Puhelin turvallisuusvastaavalla ja päivystys 24 h/vrk. puh.040-5266465
 Opettaja antaa ensiavun ja päättää jatkotoimenpiteistä. Lasten tapauksessa
pyritään saamaan vanhempi paikalle mahdollisimman pian. Opettaja tai
muu talliin kuuluva henkilö pyrkii lähtemään mukaan jos loukkaantunut
toimitetaan sairaala hoitoon.
 Ensiapu kaappi sijaitsee satulahuoneessa.
Palo- tai suuronnettomuus
 Poista asiakkaat ja hevoset
 Soita 112
 Estä lisävahingot
Onnettomuuskirjanpito ja onnettomuuden syyn tutkinta
Opettaja kirjaa onnettomuuden ja ”läheltä piti”- tilanteet erilliselle lomakkeelle,
joita säilytetään satulahuoneessa.
Vastaavien tapauksien varalta mietitään ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä.
Tarvittavat toimenpiteet tehdään heti.
Asiasta tiedotetaan tarvittaessa asiakkaille. Opettaja tai nimetty henkilö on
yhteydessä asianomaisiin.
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Maastoratsastus








Maastoreitit ovat piirretty kartalle, joka löytyy tallin ilmoitustaululta.
Vetäjällä on matkapuhelin mukana.
Vetäjällä on ensiapukoulutus tai vastaavat taidot.
Yli 7 hevosen ryhmässä on 2 vetäjää.
Ratsastajat ohjeistetaan sään mukaiseen pukeutumiseen.
Ratsastajilta vaaditaan vahva helppo C tasoinen ratsastustaito.
Ratsastajien taidot tarkistetaan ennen maastoon lähtemistä kentällä.

Onnettomuuden sattuessa
→ vetäjä ottaa tilanteen hallintaan.
Antaa ensiapua.
Tarvittaessa soitetaan viranomaisapua.
Ilmoittaa tallille turvallisuus vastaavalle (jollei ole vetäjänä ),
joka osaa myös ohjeistaa viranomaisia.
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