
Suorittajan nimi ja mahdollinen seura: 

Merkkisuorituksen järjestävä seura tai talli: 

Suorituspaikka ja –aika: 

PERUSHOITOMERKIN SUORITUSPÖYTÄKIRJA 

Merkkituomarin allekirjoitus ja nimenselvennys sekä arvosteluun oikeuttava koulutus (esim. ratsastuksenopettaja).

Perushoitomerkin suorittaja osaa hoitaa ja varustaa hevosen itsenäisesti ratsastustunnille ja sieltä pois.  

TALLIKÄYTTÄYTYMINEN

Osaa kertoa suullisesti keskeisimmät tallisäännöt ja käyttäytyä itse sääntöjen mukaisesti.

Osaa kertoa suullisesti millaiset vaatteet sopivat hevosten kanssa toimimiseen ja pukeu-
tua itse asianmukaisesti.

SUORITETTU      KUITTAUS

HEVOSEN SITOMINEN

Osaa laittaa hevoselle riimun päähän.

Osaa sitoa hevosen vetosolmulla turvalliseen paikkaan siten, että riimunnaru on  
sopivan pituinen.

Osaa avata vetosolmun.

SUORITETTU      KUITTAUS

HEVOSEN PUHDISTUS

Osaa nimetä eri harjat ja tietää niiden käyttötarkoituksen.

Osaa harjata hevosen itsenäisesti molemmilta puolilta.

Osaa nostaa hevosen kaviot ja puhdistaa ne kaviokoukulla sekä tarkistaa samalla,  
että hevosen kengät ovat kiinni.

SUORITETTU      KUITTAUS

HEVOSEN TALUTTAMINEN

Osaa kiinnittää riimunnarun riimuun tai kuolaimiin.

Tietää miten talutetaan suitsittua hevosta.

Osaa kulkea oikeassa kohdassa talutettaessa, pitää riimunnarun sopivan pituisena ja 
kääntää hevosen oikeaan suuntaan käännöksissä.

Osaa kulkea oviaukoista ja viedä hevosen tarhaan ja karsinaan.

Tietää miten toimitaan, kun useampia hevosia talutetaan tai haetaan tarhasta/ 
lasketaan tarhaan samaan aikaan. 

SUORITETTU      KUITTAUS

HEVOSEN LÄHESTYMINEN JA HOITAMINEN KARSINASSA

Osaa lähestyä ja tervehtiä hevosta sopivalla tavalla sekä tarhassa että karsinassa.

Osaa siirtyä turvallisella tavalla puolelta toiselle hoidettaessa kiinni sidottua hevosta.

Osaa siirtää hevosta haluamaansa suuntaan hoitotoimenpiteiden aikana. 

SUORITETTU      KUITTAUS

SATULOINTI JA SUITSIMINEN

Osaa nimetä satulan ja suitsien osat.
Tietää missä järjestyksessä satulan ja suitsien päälle laitto ja poisotto tehdään.
Osaa tarkistaa, että satula on valmiina selkään laittoa varten.
Osaa nostaa satulan hevosen selkään ja laittaa sen oikealle kohdalle (avustajan käyttö sallittu).
Osaa kiinnittää satulavyön ja tietää miten ja missä vaiheissa satulavyön kiristäminen tapahtuu.
Osaa nostaa ja laskea jalustimen sekä säätää jalustinten pituutta.
Osaa ottaa satulan pois hevosen selästä.
Tietää miten satulaa tulee säilyttää ja miten se voidaan tarvittaessa laskea maahan.
Osaa laittaa suitset hevosen päähän ja kiinnittää remmit sopivalle kireydelle.
Osaa riisua suitset ja pestä kuolaimet. 

SUORITETTU      KUITTAUS


