
  

 

 

Ohjeita talutusratsastuksen järjestämiseen 
 

Hevonen ja varusteet 

 

 Hevosella on varustuksena  satula ja suitset.  

 Hevosta talutetaan riimunnarusta, joka on kiinnitetty kuolaimiin. 

 Jalustinhihnat säädetään sopiviksi. Talutettavan jalat laitetaan jalustimiin, ei koskaan jalustin-

hihnoihin. Jos talutettavan jalkineissa ei ole pientä korkoa, vaarana on, että jalka luiskahtaa 

jalustimen läpi. Tällöin jalustimia ei laiteta jalkoihin ollenkaan. 

 Hevosten tulee olla rauhallisia, mahdollisimman luotettavia sekä lapsiin ja erilaisiin tilantei-

siin tottuneita. 

 Hevosen kaulalla tai satulassa on hyvä olla joku remmi tms., josta talutettava voi pitää kiinni 

(esimerkiksi alaturparemmi kiinnitettynä satulan etukaaren vieressä oleviin metallilenkkeihin 

tai riimunnaru/jalustinremmi kaulan ympärillä). 

 Suurin osa talutusratsastukseen osallistuvista on pieniä lapsia, jolloin ponit soveltuvat tehtä-

vään parhaiten. Kovin pienellä ponilla ei voi kuitenkaan isokokoinen aikuinen ratsastaa. 

 Samaa hevosta voi käyttää talutusratsuna korkeintaan muutaman tunnin. Tällöinkin on hyvä 

pitää välillä pieniä taukoja. Tarvittaessa ratsuja ruokitaan ja juotetaan. 

 Ratsastajia varten paikalle varataan erikokoisia turvakypäriä. 

 

Talutettava 

 

 Ratsastajilla tulee olla päässä oikeankokoinen, hyvin kiinnitetty turvakypärä.  

 Alle 7-vuotiaat voivat osallistua talutusratsastukseen, kun mukana on huoltaja. Pienimpien 

kohdalla huoltaja pitää lapsesta kiinni koko ratsastuksen ajan.    

 Pelkäävää lasta ei tule pakottaa hevosen selkään. Tällöin esimerkiksi hevosen taputtaminen 

on parempi vaihtoehto. 

 

Järjestäjä ja avustajat 

 

 Talutusratsastuksella täytyy olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka on paikalla koko ajan. 

 Avustajaa tarvitaan sopivan kokoisen kypärän valitsemiseen sekä kypärän kiinnittämiseen. 

 Avustajien tulee olla vähintään 14-vuotiaita.  

 Vastuuhenkilö opastaa avustajat tehtäviin. Heille on hyvä kertoa, miten onnettomuuden ta-

pahtuessa toimitaan.  

 Avustajia tarvitaan vähintään yksi jokaista ratsua kohden. Mitä nuorempia talutettavat ovat, 

sitä enemmän avustajia tarvitaan, ja sitä taitavampia heidän täytyy olla.  



  

 

 

 Avustajien tulee olla asiallisesti pukeutuneita ja pitää käsineet kädessä. 

 Avustajia muistutetaan oikeasta talutusotteesta.  

 Talutusratsastus on monelle ensikosketus lajiin. Tämän takia asiakaspalveluun on kiinnitet-

tävä erityistä huomiota. 

 Avustajille on hyvä tarjota ruoat ja juomat. 

 Satunnaisratsastajien vakuutus on voimassa vain SRL:n jäsentallien ja -seurojen järjestämissä 

talutusratsastuksissa. Jos järjestäjänä toimii joku muu taho, tulee vakuutusturvasta tiedottaa 

erikseen (juliste on tehty SRL:n jäsentallien/-seurojen näkökulmasta). 

 

Talutusalue 

 

 Talutusalue on mieluiten aidattu, ja vähintään naruilla tms. rajattu. 

 Hevosten pitää olla selkeästi erillään katsojista ja vuoroaan odottavista ratsastajista.  

 Talutuksen jälkeen talutettava on ohjattava pois hevosalueelta. 

 Hevosten kulku talutuspaikalle tulee hoitaa niin, että hevoset eivät liiku ihmisten seassa. 

 Jonotusalue on hyvä merkitä, jolloin järjestys säilyy paremmin. 

 Kuumina päivinä on hyvä hyödyntää varjopaikat, jos mahdollista. 

 Jonotuspaikan lähelle kiinnitetään talutuksesta kertova ohjeistuslaminaatti. 

 Varsinkin isommissa tapahtumissa talutuspaikka on hyvä suunnitella etukäteen, jotta vieres-

sä olevat toiminnot eivät haittaa sitä. 

 

Turvallisuus 

 

 Talutusratsastuksen tulee olla osana tallin turvallisuusasiakirjaa. Vaihtoehtoisesti se voidaan 

liittää tapahtuman turvallisuusasiakirjaan. Asiakirjan sisältö käydään läpi avustajien kanssa. 

Selvitä tapahtumapaikan osoitetiedot mahdollisia onnettomuustilanteita varten. 

 Ensiapulaukku on hyvä varata mukaan. Tarkista sisältö etukäteen. Vaihtoehtoisesti selvitä 

missä tapahtuman ensiapupiste on ja miten ea-henkilöt tavoittaa. 

 Vastuuhenkilö päättää miten ongelmatilanteissa toimitaan. 

 Määrittele etukäteen, onko osallistujille jotain rajoitteita, kuten ikä- tai painoraja. Rajoituk-

set kannattaa laittaa kirjallisina näkyviin.  

 Talutukseen ei saa ottaa päihtyneitä henkilöitä. 

 SRL:n jäsentallien ja -seurojen järjestämiin talutusratsastuksiin osallistuvat kuuluvat SRL:n 

satunnaisratsastajavakuutuksen piiriin. Lisäksi jäsentalleilla ja -seuroilla on SRL:n ottama vas-

tuuvakuutus sekä vakuutus vapaaehtoishenkilöille (talkoolaisille). Vakuutusyhtiö on Tapiola.  

 


