SRL:N JÄSENTALLI VAELLUSTALLI
Tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia asianmukaisissa tiloissa
ja tarkoitukseen sopivilla hevosilla ammattilaisen ohjauksessa.

Huolehtii hevosten hyvinvoinnista.
- Hevosten perustarpeet, säännöllinen hoito ja ruokinta, asianmukainen pitopaikka sekä
ulkoilu ja liikunta, ovat kunnossa.
- Hevosten pitopaikat, tarhat ja laitumet ovat hoidetut ja turvalliset
- Hevoset pääsevät ulkoilemaan päivittäin tarhaan.
- Hevosilla on tarvittavat, sopivat, ehjät ja puhtaat varusteet.
- Ratsastettaessa kentällä tai vaihtuvilla ratsastajilla useampia maastotunteja, hevoset työskentelevät
yhtäjaksoisesti korkeintaan 3 tuntia ja yhteensä enintään 4 tuntia päivässä.
- Koko päivän retkillä ja useamman päivän vaelluksilla tai erityisen kevyissä tehtävissä
(esim. käyntimaastot) hevoset voivat työskennellä useamman tunnin kun hevosten kunto
on rakennettu sitä varten ja etenemisvauhti suhteutetaan matkan pituuteen (km) /kestoon (h).
- Alle 5-vuotiaita hevosia ei käytetä opetuskäytössä.
- Talli pitää kirjaa hevosten työtunneista.

Panostaa ratsastusharrastuksen turvallisuuteen.
- Tallin säännöt ja toimintatavat ovat selkeästi näkyvillä tallin ilmoitustaululla.
- Opastaa asiakkaita perushevostaidoissa.
- Kaikilla maastoretkiä/-vaelluksia ohjaavilla henkilöillä on voimassa oleva ensiapukoulutus (vähintään EA2).
Kaikilla kentällä ratsastustunteja pitävillä henkilöillä on voimassa oleva ensiapukoulutus (vähintään EA1).
- Kypärän käyttö on pakollista ratsastuksen aikana.
- Talli ei vuokraa hevosia ilman valvontaa.
- Asiakkaille kerrotaan ratsastusharrastukseen liittyvistä riskeistä.
- Tallilla on asianmukainen ensiapupakkaus. Vaelluksilla ja ratsastusretkillä on aina mukana ensiapupakkaus sekä
riittävät varavarusteet.
- Tallilla on ajan tasalla oleva turvallisuusasiakirja.

Hoitaa hyvin asiakaspalveluaan.
- Tallilla on asiakasrekisteri, josta löytyy huoltajan ja lähiomaisen yhteystiedot.
- Varmistaa, että säännöllisesti tallilla ratsastavien asiakkaiden vakuutusturva on kunnossa
(Green Card tai ratsastusseurajäsenyys).
- Kertoo alkeiskurssilaisille, satunnaisratsastajille ja leiriläisille vakuutusturvasta,
joka on hoidettu SRL:n tallijäsenyyden kautta.
-Alaikäisten harrastukseen liittyvistä asioista tiedotetaan huoltajaa.

Noudattaa lakeja sekä viranomaisten, SRL:n ja SuoVan ohjeita
- Täyttää hevostallien tilavaatimukset, jotka astuivat voimaan 1.1.2014.
- Noudattaa Kuluttajaviraston ohjeita Ratsastuspalveluiden turvallisuuden edistämiseksi.
- Ruokapalveluiden vastuuhenkilöillä on voimassa oleva hygieniapassi.
- Toiminnanharjoittajalla on matkailualan turvallisuuspassi.
- Noudattaa SuoVan (Suomen Vaellustallien liitto ry) ohjeita turvallisuuden ja laadun edistämiseksi.
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- Väh. 70% ratsastustuntien, -retkien ja –vaellusten ohjaamisesta vastaa hevosalan ammatillisen
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koulutuksen saanut henkilö tai henkilöt (hevosharrasteohjaaja) tai II-tason lajivalmentaja.
Vaellusohjaajan tulee hallita myös erätaidot.
- Talli ja sen ympäristö ovat siistejä ja hyvin hoidettuja.
- Tallilla on käytössä aidattu ratsastusalue ja toimintaan soveltuvat ratsastusmaastot sekä tarvittava kalusto
- Tallilla on ohjattua ratsastus-/hevosharrastustoimintaa
- Tallilla voi suorittaa SRL:n maastotaito- ja hevostaitomerkkejä
- Hevoset ovat käyttötarkoitukseen soveltuvia, tehtäväänsä koulutettuja ja liikennevarmoja sekä
hyvin tottuneita maastossa liikkumiseen.

