KAIKILLE AVOIN
RATSASTUSKOULU
Minkälainen voisi olla esteetön ratsastuskoulu ?

Suomen Ratsastajainliitto ry
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Aikaisemmat julkaisut:
• VAMMAISRATSASTUSOPAS
• YMMÄRSITKÖ?
Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot
• PIENI HEVOSTAITO-OPAS
LILLA HÄSTKUNSKAPSHÄFTET

Teksti: Merja Alasjärvi
ja kumpp.
Kuvat: Merja Alasjärvi
Piirrokset: Eeva-Liisa Penttilä
Ulkoasu: Milla Saarikko

• YMMÄRSITKÖ?
Puhetta tukevat ja korvaavat
kommunikointimenetelmät DVD
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Yhteydenotto

Myös puhelinluettelosta löytyy tallien yhteystietoja. Koulut mainostavat alkavia kursseja lehdissä erityisesti syyskauden alussa.
Myös puhelinluettelosta löytyy tallien
yhteystietoja.
Tarkan sijainnin, liikenneyhteyksien ja
puhelinnumeroiden ( sekä puhelinajan)
ilmoittaminen helpottaa asiakkaan yhteydenottoa.

Ratsastamaan - Yhteydenotto helpoksi
Ratsastuskouluilla alkavat tunnit ja uudet
kurssit tavallisesti syksyllä. Koulut mainostavat alkavia kursseja lehdissä erityisesti syyslukukauden alussa. Kesäaikana pidetään
usein leirejä tai päiväkursseja.
Tietoa ratsastuskoulujen toiminnasta yhteystietoja löytyy esimerkiksi Suomen Ratsastajainliiton verkkosivuilta www.ratsastus.fi

Mitä tietoja tarvitaan ?
Ratsastaja tarvitsee:

Ratsastuskoulu tarvitsee tiedon:

- ratsastuskoulun tarkan sijainnin (kartta)
- ratsastajan ratsastuskokemuksesta
- mitä kurssi tai tunti maksaa, miten se maksetaan, ja miten toimitaan jos tunnin jou- ratsastajan iän, pituuden ja
tuu perumaan
painon sopivan hevosen valitsemiseksi.
- mitä varusteita ratsastaja tarvitsee, mitä
varusteita voi tallilta lainata
- mahdollisesti tarvittavasta
erityisen tuen tarpeesta sekä
- toimintaohjeita: mm. tunnin alkamisajan,
turvallisuuteen vaikuttavista
koska pitää olla paikalla, missä kokoonnusairauksista
taan, keneltä kysytään apua
- toimintaohjeet – missä kokoonnutaan jne.
- mitä kurssilla on tavoitteena opettaa (koskee lähinnä alkeiskursseja)
Tietojen antaminen etukäteen
- kuka toimii opettajana
on turvallisuutta ja tiedot
- tietoa vakuutusturvasta ja tarvitaanko oma
käsitellään luottamuksellisesti!
vakuutus
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Tallille tulo
Parkkipaikka
Parkkipaikalla pitäisi olla muutama leveämpi paikka, jotta apuvälineitä käyttävät pääsevät helposti pois autosta ja autoon.
Merkityille inva-paikoille saa pysäköidä
vain pysäköintiluvalla.
Varsinaiset invapaikat tulisi mielellään sijoittaa erikseen mahdollisimman lähelle tallia tai maneesia..

Kulkutiet

kuva: www.lemminkainenbetonituote.fi

Apuvälinein liikkuvat tarvitsevat kovapintaisen tien. Kovapintaisten kulkureittien pitäisi olla niin leveitä että kaksi pyörätuolia voi
ohittaa toisensa.
Ilman hevosta liikkuvien ihmisten sekä ratsukoiden kulkureitit on hyvä erottaa toisistaan.
Kulkureittien erottaminen ja huoltami- Tallin piha-alueen rakentamisessa voidaan
käyttää erilaisia kiveyksiä erottamaan eri
nen mm. talviaikana on myös turvallialueet toisistaan tai ohjaamaan kulkua.
suusasia.
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Tallit
Esteetöntä tallia rakentaessa tulisi huomioida mm. seuraavat asiat:
• Vaaleat värit tekevät tallista valoisan. Käytä vaalean kontrastina maalia tai muuta
keinoa millä merkitset reunat, ovet ja oven reunat.
• Lattiaan voidaan tehdä selvät merkinnät eri materiaaleilla ja väreillä tallin eri osastojen vaihtuessa.
• Ovet tulee rakentaa tarpeeksi leveiksi.
• Rakennusten sisäänkäynneille voidaan tarvita myös luiska.
• Vältä korkeita kynnyksiä. Muutaman sentin kynnys ei haittaa – vähänkin korkeampi
aiheuttaa jo monelle ongelmia.

Tallin opastaulu

Karttaan voi myös merTallialueella on hyvä olla opastaulu, jotta
uudet tulijat näkevät heti mitä missäkin kitä erikseen kovapintaiset
kulkureitit.
rakennuksessa on.
Rakennuksissa on hyvä olla samat kuvalliset tunnukset kuin opaskartassa.
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kuva: Serkamo Stable, Vermo

Maalamattomat seinät ja kalterit eivät erotu toisistaan.

Vaaleat seinät tekevät tallista hyvin valoisan. Sinisellä maalatut osat osoittavat
selvästi esimerkiksi oven kohdan.

Karsinoiden ovien ja nimikylttien tulisi
erottua selkeästi. Oveen voi lisätä myös
hevosen kuvan.

Pelkkien karsinoiden reunojen maalaminenkin helpottaa näkemistä. Lattia voi olla
myös värillinen.
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(kuva: Katja Lehikoinen)

Tallin pohjapiirros – jossa eri osastot on rakennettu erilaisista ja erivärisistä pintamateriaaleista.

Tallin seinältä on hyvä löytyä opaskartta, johon on merkitty jokaisen hevosen karsina ja
muut tilat. Tallin eri tilat tulee merkitä selkeästi.
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Hevosten varusteet ovat varustehuoneessa samassa numerojärjestyksessä kuin karsinat
tallissa.

Tallilla voi olla myös kieltotauluja turvallisuuden lisäämiseksi

Tallin seinällä on tallin säännöt – (löytyy
liitteenä lopusta) sekä ilmoitustaulu.
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Järjestyksenpito tallilla
Varustehuoneen seinällä tulee olla nimilista hevosista ja niille kuuluvista varusteista.
Myös hevosen kuva voi helpottaa löytämistä.
1 = PILKKU
2 = LOIST0
3 = POKU
jne.

Usein hevosten satulat ovat kahdessa
rivissä ja ylhäältä niitä voi olla olla vaikea
saada.

Satulat on helppo ottaa käyttöön jos naulakot ovat yhdessä tasossa ja tarpeeksi
väljästi.
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Maneesi
Maneesit ja katsomot ovat usein rakennettu raakalaudasta. Vain harvoissa maneeseissa on mainosten lisäksi käytetty
maalia.
Seinät voidaan maalata monella eri tavalla.
Maalaamista ja erilaisia merkkejä ja
merkintöjä voidaan käyttää apuna opetuksessa.
Maalaaminen ja merkkien käyttäminen
helpottavat myös heikommin näkeviä ja
hahmotushäiriöisiä ratsastajia. Viihtyisyys
ja valoisuus lisääntyvät.
Seiniä ei tule maalata liian monella värillä, sillä ratsastajien erottaminen kirjavasta
maisemasta voi olla vaikeaa. Värityksessä
täytyy huomioida myös hevosten mahdolliset reaktiot.
Maneesien ja katsomot ovat useimmiten
Myös maneesin katsomoa voi maalata. maalamatonta raakalautaa.
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Manee
si
maalat n voi toki halu
a myös
t
ulkoap essaan
äin...

Portaissa ja penkeissä tulisi olla ainakin
reunaan maalattu huomioraita. Ne voidaan
maalata myös niin että varsinainen taso
erottuu. Portaissa tulisi olla myös kaide.
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Ratsastusramppi

Pyörätuolia käyttävien ei ole tarkoitus kelata yksin rampille, joten se voi olla jyrkempi
kuin mitä rakennusmääräykset kaltevuudesta määräävät.
Rampin tulee on mieluummin matala
kuin liian korkea, sillä avustaminen on helpompaa ylöspäin kuin alaspäin. Sopiva korkeus on noin 70 cm.
Ramppi voi olla ulkona tai sisällä, kuitenkin sellaisessa paikassa että hevonen tulee
sille suoraan ja voi myös lähteä liikkeelle ilman välitöntä käännöstä.
Ramppi voi olla sijoitettuna myös maneesin reunaan, joka voidaan sulkea kun sitä ei
tarvita.
Ramppi voidaan rakentaa puusta tai
metallista. Metalliset (usein alumiiniset)
rei´itetyt rampit eivät ole liukkaita, mutta talvella ulkona olevat rampit voivat olla
hankalia.
Jos ramppi on ulkona, sitä pitää myös
huoltaa. Rampin viereen voi kaivautua syvä
kavioura. Talvella “ulkoramppi” vaatii siis
mm. lumitöitä.
Puisissa rampeissa täytyy luiskaan tehdä
poikkipuita auttamaan avustajaa.
Ylälavan reunoissa pitää olla pienet esteet, ettei tuoli pääse tippumaan.
Jos itse talliin tehdään pieniä luiskia joita
pitkin kuljetetaan myös hevosia, täytyy materiaalin kestävyyteen kiinnittää huomiota.

Portaisiin voidaan hankkia irtoluiskat. Valmiita luiskia on saatavissa monelta apuvälinemyyjältä.
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kuva: toni ainamo

Ramppi pitäisi sijoittaa sellaiseen paikkaan,
että sitä on helppo käyttää. Ramppia voivat
käyttää kaikki ratsastajat.
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ILMOITA
TALLIHENKILÖKUNNALLE,
JOS HUOMAAT ETTÄ
HEVONEN EI VOI HYVIN
TAI JOKIN ASIA EI OLE
KUNNOSSA.

PUKEUDU TALLILLE
KÄYTÄNNÖLLISESTI.

T
TAVA
RAT PIDETÄÄN
SIISTISTI OMILLA
PAIKOILLAAN.
MUUTEN NE OVAT
TIELLÄ JA VOIVAT
RIKKOONTUA SEKÄ
AIHEUTTAA
VAARATILANTEITA.

T
TALLIHENKILÖKUNNALTA
TULEE KYSYÄ LUPA
HOITOTOIMENPITEISIIN.
HEVONEN HOIDETAAN
SOVITTUJA OHJEITA
NOUDATTAEN.

KYSY ROHKEASTI,
JOS ET TIEDÄ.

TALLITAVOISSA ON JONKIN
VERRAN EROJA TALLIEN
VÄLILLÄ.TUTUSTU TALLIN
ILMOITUSTAULUUN.

HEVOSIA EI SAA RUOKKIA,
EIKÄ NIILLE SAA ANTAA
MAKUPALOJA ILMAN LUPAA.
YLIMÄÄRÄISET MAKUPALAT
JA RUOKA-ANNOKSET
VOIVAT AIHEUTTAA
HEVOSEN SAIRASTUMISEN.

JOKAINEN TALLILLA KÄVIJÄ VAIKUTTAA TALLIN VIIHTYVYYTEEN JA TURVALLISUUTEEN.
KUN JOKAINEN ON YSTÄVÄLLINEN, KOHTELIAS JA AUTTAVAINEN,TALLISTA TULEE MUKAVA PAIKKA.

HEVOSILLE TULEE ANTAA
RUOKARAUHA.

TALLI ON HEVOSEN KOTI.
SIELLÄ KÄYTTÄYDYTÄÄN
ASIALLISESTI JA RAUHALLISESTI.

KARSINOIHIN JA
TARHOIHIN
EI SAA MENNÄ
ILMAN LUPAA.

TALLIN SÄÄNTÖJÄ

