
Suomen ratsastajainliitto ry

Yleistiedot

Tallin nimi: 

   Jäsentalli   Laatutalli   Ratsastuskoulu   Uusi talli

Y-tunnus:   

Alue: 

Yhteistyöseura: 

Tallin edustajan nimi ja osoite:

Tallin postiosoite: 

Tallin käyntiosoite:  

Tallin puhelinnumero: 

Tallin nettisivut ja sähköpostiosoite:  

Erikoistumisala: 

Tallin toiminnan kuvaus:   

     

     

Toiminnasta vastaavat henkilöt (nimi, pätevyys, työtehtävät):     

 

    

Opetushenkilökunta (nimi, pätevyys, opetustuntien määrä: kpl/%):

JÄSENTALLIN TIETOLOMAKE
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Muu henkilökunta (nimi, pätevyys ja työtehtävät):

Tallilla säännöllisesti käyvät valmentajat (nimi ja pätevyys):

Työssäoppijat ja muu tilapäinen henkilökunta:

Hevoset ja ponit

Hevosten/ponien lukumäärä ja käyttötarkoitus:

Opetus-/asiakaskäytössä olevien hevosten/ponien ikä ja koulutustaso:

Jos tallilla on käytössä nuoria hevosia/poneja, kuvaile miten hevosten/ponien koulutus on järjestetty:

Hevosten/ponien viikoittainen työmäärä (keskiarvo): 
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Kuinka paljon hevoset/ponit ulkoilevat jaloittelutarhoissa (tuntia/päivä)? 

Jos hevoset/ponit eivät pääse jaloittelutarhaan, perustelut:

Pääsevätkö hevoset/ponit kesällä laitumelle? Kuinka pitkäksi aikaa? 

Arvioi hevosten/ponien hyvinvointia asteikolla 1-5 (1 hevoset/ponit ovat huonokuntoisia ja niiden hyvinvoinnissa  
puutteita, 5 hevoset/ponit ovat hyväkuntoisia ja hyvinvoivia). Perustele tarvittaessa arviota.

Varusteet

Englantilaistyyppisissä satuloissa on turvajalustimet    Kyllä   Ei 

Onko tallilla tarjota/vuokrata turvakypäriä asiakkaille?   Kyllä   Ei  

Jos vastaus on kyllä, kypärien lukumäärä ja standardi.

Onko tallilla tarjota/vuokrata turvaliivejä asiakkaille?    Kyllä   Ei

Tallirakennukset

Kpl, tyyppi, rakennus- ja peruskorjausvuosi:

Arvioi tallin kuntoa asteikolla 1-5 (1 huonokuntoinen, 5 erittäin hyväkuntoinen). Perustele tarvittaessa arviota.
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Arvioi tallin ja tilojen turvallisuutta ja käytännöllisyyttä asteikolla 1-5 (1 vaarallinen ja epäkäytännöllinen,  
5 turvallinen ja käytännöllinen). Perustele tarvittaessa arviota. 

Palotarkastus suoritettu (vuosi): 

Palovaroittimet tarkistettu ja sammuttimet huollettu (päivämäärä): 

Arvioi tallin ja tilojen siisteyttä asteikolla 1-5 (1 epäsiistit, 5 erittäin siistit). Perustele tarvittaessa arviota.

Tallissa olevien karsinoiden määrä ja koko: 

Poneille:  

Hevosille: 

Siitostammoille varsojen kanssa: 

Ratsastusalueet

Ratsastuskentän koko, pohjamateriaali ja valmistumisvuosi: 

Maneesin koko, pohjamateriaali ja valmistumisvuosi: 

Maneesin kuntotarkastuksen päivämäärä: 

Muiden ratsastusalueiden koko, pohjamateriaali, valmistumisvuosi ja käyttötarkoituksen kuvaus:

Käytössä olevien maastoreittien pituus, kunto ja kirjallisen käyttösopimuksen voimaantulopäivämäärä:
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Tarhat ja laitumet

Käytössä olevien ulkoilutarhojen määrä, koko ja pohjamateriaali.

Arvioi tarhojen kuntoa asteikolla 1-5 (1 huonokuntoiset, 5 erittäin hyväkuntoiset). Perustele arviota tarvittaessa.

Käytössä olevien laidunten määrä ja koko.

Arvioi laidunten kuntoa asteikolla 1-5 (1 huonokuntoiset, 5 erittäin hyväkuntoiset). Perustele arviota tarvittaessa.

Piha-alueet

Arvioi piha-alueen ilmettä ja siisteyttä asteikolla 1-5 (1 epäyhtenäinen ja epäsiisti, 5 harkittu ja yhtenäinen, erittäin 
siisti). Perustele tarvittaessa arviota.
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Pysäköintialueiden määrä, kapasiteetti ja sijainti.

Arvioi piha-alueen turvallisuutta asteikolla 1-5 (1 selkeitä puutteita turvallisuudessa, 5 turvallinen). 
Perustele tarvittaessa arviota.

Lantala ja lannan jatkokäsittely

Lantalan tilavuus: 

Lannan jatkokäsittely:

Arvioi lantalan toimivuutta ja sen ympäristön siisteyttä asteikolla 1-5 (1 lantalan toimivuudessa on puutteita ja  
sen ympäristö on epäsiisti, 5 lantala on toimiva ja sen ympäristö on siisti). Perustele tarvittaessa arviota.

    

   

 

Asiakkaat

Asiakkaiden määrä viikossa (kpl): 

Junioreiden määrä asiakkaista (%): 

Erityisryhmien edustajien määrä asiakkaista (%): 

Arvioi asiakasmäärän kehittymistä viimeisen vuoden aikana: 

Asiakkaista ratsastusseuran jäseniä on (%): 

Asiakkaista Green Card/Green Card Plus- vakuutuskortin omaavia on (%): 

Asiakkaista satunnaisratsastajia on (%): 

Onko tallilla mitattu asiakastyytyväisyyttä viimeisen vuoden aikana? (päivämäärä) 
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Jos asiakastyytyväisyyttä ei ole mitattu, miten arvioitte asiaa?

Tallin ja ratsastusseuran yhteistyö

Kuvaile tallin ja ratsastusseuran välistä yhteistyötä:

Arvioi tallin ja ratsastusseuran välistä yhteistyötä asteikolla 1-5 (1 yhteistyötä ei ole, 5 yhteistyötä on paljon ja  
se on molempia osapuolia hyödyttävää). Perustele tarvittaessa arviota.

Putoamiset yhteensä edellisen ilmoituksen tekemisen jälkeen (kpl): 

Lääkärinhoitoa vaatineet putoamiset (kpl): 

Missä tilanteissa putoamiset sattuivat? 

Muut onnettomuudet edellisen ilmoituksen tekemisen jälkeen (kpl):  

Lääkärinhoitoa vaatineet onnettomuudet (kpl): 

Missä tilanteissa onnettomuudet sattuivat?
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Arvioi toiminnan kokonaisturvallisuutta asteikolla 1-5 (1 toiminta ei ole turvallista, 
5 toiminta on kaikilta osin erittäin turvallista). Perustele arviota tarvittaessa.

Tallilla järjestetään säännöllisesti kilpailuja   Kyllä   Ei 

Taso(t), jo(i)lla kilpailuja järjestetään: 

Laji(t), joissa kilpailuja järjestetään: 

Paikka ja päivämäärä: 

Tallineuvojan lausunto, paikka ja päivämäärä: 
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