
PIENI HEVOSTAITO-OPAS 



TALLI 
Hevoset asuvat tallissa.  Jokaisella hevosella on tallissa oma karsinansa. 
Hevoset ovat päivisin ulkona tarhassa.  Tallialueeseen kuuluu yleensä 
myös ratsastuskenttä ja ratsastusmaneesi. Varsinaisessa tallirakennuk-
sessa on lisäksi satulahuone, rehuvarasto, lantala, WC ja toimisto. Ma-
neesissa voi olla kahvio ja tilat pukeutumista ja peseytymistä varten.  
Hevosenhoitajat hoitavat hevosia. Tallin toiminnasta vastaa tallimestari.   
Ratsastuskouluissa ratsastustunnit pitää ratsastuksenopettaja. Tallissa 
voi ratsastuskoulun hevosten lisäksi olla yksityisiä hevosia. Tallin seinässä 
on yleensä ilmoitus siitä, milloin tallissa voi vierailla. Muina aikoina talliin 
ei saa mennä. 

HEVONEN TALLISSA 
Talli on hevosen koti.  Tallissa ja koko tallialueella kuljetaan rauhallisesti 
kävellen. Siellä puhutaan tavallisella äänellä, siellä ei saa huutaa. Tallin 
seinässä on ohjeet, joita jokaisen tallissa kävijän tulee noudattaa. Ruoka-
aikoina annetaan hevosten syödä rauhassa. Karsinoitten ovia ei saa au-
kaista ilman tallihenkilökunnan lupaa. Jos haluat antaa makupaloja hevo-
selle, kysy aina lupa tallissa työskenteleviltä ihmisiltä.  He myös neuvovat 
mitä hevosille saa syöttää. 

HEVONEN 
Hevosia on erikokoisia, erinäköisiä ja erivärisiä. 

Kylmäverisiä, esimerkiksi suomenhevosia

Hevosen lapsi on varsa

Lämminverisiä ratsu- ja ravihevosia

Pieniä hevosia kutsutaan poneiksi



Hevoset ovat yleensä hyvin ystävällisiä ja ne pitävät siitä, että niiden har-
jaa tai kaulaa rapsutellaan tai taputellaan. Lähesty hevosta rauhallisesti 
ja puhu samalla sille.  Hevoset voivat säikähtää kovaa ääntä ja äkkinäisiä 
liikkeitä. Kysy aina lupa, jo haluat tutustua lähemmin johonkin hevoseen 
tai poniin.   Hevonen on aina, vaikka olisi ponikin, hyvin voimakas.  Tutus-
tumistilanteessa pitää mukana aina olla joku hevosen tunteva ihminen. 
Hevosta voi silitellä, mutta älä töki sitä sormilla.
Hevosen korvat kertovat sen senhetkisestä mielialasta.

Hevonen on rentoutunut 

Hevonen tarkkailee

Hevonen on kiukkuinen 



Hevosella on hyvä muisti.
Hevonen on lauma- ja pakoeläin, joka reagoi käytöksellään uusiin yllät-
täviin asioihin. Se voi pelästyä äkkinäisiä liikkeitä ja ääniä  Pelästyessään  
hevonen saattaa hypähtää, juosta pakoon tai  jopa potkaista. Hevoslau-
malla on johtaja, ja hevonen taipuu johtajan tahtoon.

HEVOSEN RAKENNE 

HEVOSEN HOITO  

Hevosella annetaan ruokaa monta kertaa päivässä.  
Hevonen syö kauraa ja heinää ja juo vettä. 



HEVOSEN HARJAAMINEN

Usein hevosella on jalassaan kengät, jotka suojaavat kaviota kulumiselta.  
Kengittäjä kengittää hevosen noin kuuden viikon välein. 

Hevosen karsina siivotaan päivittäin. 

Harjaa hevosen lautaset  
sekä kaikki jalat. 

Aloita harjaaminen kaulasta.  
Harjaa karvan suuntaisesti. 

Harjaa seuraavaksi lapa,  
selkä, kylki ja maha. 

Puhdista lopuksi hevosen  
kaviot kaviokoukulla.



VARUSTEET  
Kun hevosta hoidetaan tai liikutetaan tallin alueella, laitetaan sille päähän 
riimu. Tähän riimuun kiinnitetään riimunaru, josta hevosta voi taluttaa. 

Riimu Riimunnaru 

Ratsastuksessa hevosella on satula ja suitset .

Varusteet puhdistetaan aina käytön jälkeen. 

Pakkasella hevosella voi ulkona ollessaan olla loimi päällä. Loimi suojaa 
hevosta kylmältä ja sateelta. Jos hevonen on hikinen ratsastuksen jäl-
keen, hevoselle voidaan laittaa päälle hikiloimi, joka kuivaa hien. 



PÄIVÄOHJELMA  
Hevoset voivat nukkua seisaallaan.  Hevonen syö 3 – 5 kertaa päivässä.  
Laitumella ollessaan hevonen syö miltei koko ajan.  Hevonen juo useita 
ämpärillisiä vettä joka päivä. Ennen ratsastustuntia hevonen puhdiste-
taan ja satuloidaan. Hevonen on ratsastustunneilla töissä 1 – 3 tuntia 
päivässä. Yleensä hevosella on yksi vapaapäivä viikossa, mutta silloinkin 
hevonen on usein ulkona liikkumassa.  Hevonen tarvitsee ja se myös ha-
luaa päivittäin liikuntaa. 

LISÄTIETOA
Lisätietoa löydät Suomen Ratsastajainliitto ry:n  
julkaisemista Hevostaito-oppaista.

Oppaita voi tilata  Suomen Ratsastajainliitto  
Radiokatu 20 00093 Valo   
puh.(09) 2294 510 
ratsastus@ratsastus.fi      

Oppaan kokoamisessa ovat olleet mukana  
myös Tiia Alanco, Katja Liukkonen ja Tiia Inkeroinen Merja Alasjärvi/SRL



www.ratsastus.fi


