
 

Käytännöntehtäviä hevostaidoista #hevostaidothaltuun 

Tehtävät pohjautuvat 

hevostaitomerkkisuoritusten 

mini-, perushoito-, ja hoito I -

merkkeihin. Jos 

käytännöntehtäviä suoritetaan 

osasuorituksina tallin tai seuran 

tapahtumassa, tehtäviä voi olla 

eri hoitomerkeistä, jolloin 

saadaan eri tasoisia rasteja. 

Tehtävät on mahdollista 

suorittaa itsenäisesti, ilman, että 

paikalla on suorituksen 

vastaanottaja. Suoritustavat on 

suunniteltu siten, että 

tehtäväsuoritukset tallennetaan 

ja voidaan käydä näyttämässä 

suorituksen vastaanottajalle, 

joka merkitsee hyväksynnän 

suorituslomakkeelle. Kokonaisia 

merkkisuorituksia on 

mahdollisuus näin suorittaa 

osissa.  

Tallit voivat halutessaan esimerkiksi rakentaa eri viikkojen ajaksi talliympäristöön vaihtuvia rasteja. Näin 

yhden kauden aikana voi suorittaa merkin pienissä osissa. 

Tehtävien vastaanottajalle: Tärkeimmät asiat on oleellisinta saada oikein (noin 75 %), ei haittaa vaikka 

pienemmät yksityiskohdat ei menisi oikein. Olisi hienoa, jos tehtäviä olisi mahdollisuus purkaa yhdessä 

keskustellen suorittajan kanssa. 

 

PERUSHOITOMERKKI 

Tallikäyttäytyminen 

Tehtävä 1: Kerro viisi tallisääntöä. Voit kirjoittaa säännöt paperille ja kuvata tuotoksesi. Vaihtoehtoisesti 

voit tehdä äänitteen tai kirjoittaa säännöt puhelimelle ja ottaa kirjoittamastasi kuvakaappauksen 

(screenshot).  

JA 



 

Tehtävä2a: Kerro kuinka tallille tulisi pukeutua. Voit kirjoittaa säännöt paperille ja kuvata tuotoksesi. 

Vaihtoehtoisesti voit tehdä äänitteen tai kirjoittaa säännöt puhelimelle ja ottaa kirjoittamastasi 

kuvakaappauksen (screenshot).  

TAI 

Tehtävä2b: Valitse vaatekasasta tallille sopivat vaatteet ja kuvaa ne.  

Rastin rakentajalle: Laita jätesäkkiin tai isoon laatikkoon paljon erilaisia vaatteita ja kenkiä, joista osa sopii 

hyvin tallikäyttöön ja osa ei.  

 

Hevosen lähestyminen ja hoitaminen karsinassa 

Tehtävä 1 (voidaan suorittaa pareittain, 

kuvataan toistensa suoritukset):  

Kuvaa  

- kuinka menet karsinaan, tervehdit hevosta 

ja tarvittaessa siirrät sitä 

- kuinka sidot hevosen 

- kuinka siirryt hevosen toiselta puolelta 

toiselle 

Tehtävän voi kuvata yhtenä pätkänä tai 

osissa. 

 

Sitominen 

Tehtävä 2 (voidaan suorittaa pareittain, kuvataan toistensa suoritukset): 

Kuvaa 

- kuinka puet riimun hevosen päähän 

- kuinka teet vetosolmun ja avaat sen (tämän voi kuvata myös ilman hevosta) 

 

Hevosen puhdistus 

Tehtävä 1 (voidaan suorittaa pareittain, kuvataan toistensa suoritukset): 

Kuvaa hevosen harjaaminen ja kavioiden puhdistus.  

Tehtävä 2: 

Kuvaa video, jossa tunnistat eri harjat ja niiden käyttötarkoitukset. 



 

Rastin rakentajalle: Voidaan toteuttaa myös siten, että rastilla tulosteita, joissa eri harjojen kuvat, tehtävän 

suorittaja nimeää kuvaan harjat ja niiden käyttötarkoituksen. 

 

 

Kuva: Emmi Kupiainen (Talli FrostaGloss Oy) 

 

Satulointi ja suitsiminen 

Tehtävä 1a: Esittele videolla satulan ja suitsien osat. 

TAI 

Tehtävä 1b: Kirjoita ja piirrä paperille satulan ja suitsien osat. 

Rastin rakentajalle: Satulaan ja suitsiin voidaan kiinnittää myös numeroita, jolloin tehtävän suorittaja 

kirjoittaa lapulle numeroita tarkoittavat osat. 

Tehtävä 2 (voidaan suorittaa pareittain, kuvataan toistensa suoritukset): Videoi kuinka satuloit ja suitsit 

hevosen ja kerro samalla mitä teet (mainitse pääkohdat). 

Tehtävä 3: Satulan säilytys ja maahan asettaminen. Kuvaa mihin sijoittaisit satulan säilytykseen tallilla, ja 

miten asetat satulan lattialle (mikäli se on jossain tilanteessa välttämätöntä). 

Tehtävä 4 (voidaan suorittaa pareittain, kuvataan toistensa suoritukset): Kuvaa, kuinka riisut hevoselta 

suitset ja puhdistat kuolaimet käytön jälkeen. 



 

 

Hevosen taluttaminen 

Tehtävä 1 (voidaan suorittaa pareittain, kuvataan toistensa suoritukset): Videoi, kuinka kiinnität narun 

riimuun. Vie hevonen karsinasta ulos tallipihalle, käännä hevonen kohti tallia ja vie se takaisin karsinaan. 

Pysäytä hevonen kerran matkan aikana. 

 

MINIMERKKI (ALLE 10v.) 

 

Tallin säännöt 

Tehtävä 1: Mainitse kolme asiaa, joita tallilla ei saa tehdä ja kolme asiaa, joihin pitää kysyä erikseen lupa. 

Voit toteuttaa tehtävän piirtämällä, kirjoittamalla, kuvaamalla tai äänittämällä.  

 

Harjaaminen 

Tehtävä 1 (voidaan suorittaa pareittain, kuvataan toistensa 

suoritukset): 

Kuvaa hevosen harjaaminen ja kavioiden puhdistus. Kavioiden 

puhdistuksessa saat käyttää avustajaa, jolle kerrot mitä tehdä. 

Tehtävä 2: 

Kuvaa video, jossa tunnistat eri harjat ja niiden käyttötarkoitukset. 

Rastin rakentajalle: Voidaan toteuttaa myös siten, että rastilla 

tulosteita, joissa eri harjojen kuvat, tehtävän suorittaja nimeää 

kuvaan harjat ja niiden käyttötarkoituksen. 

 

Riimun laitto 

Tehtävä 1 (voidaan suorittaa pareittain, kuvataan toistensa suoritukset): Kuvaa, kuinka puet riimun 

hevosen päähän. 

 

 

 



 

Taluttaminen 

Tehtävä 1 (voidaan suorittaa pareittain, kuvataan toistensa suoritukset): Videoi, kuinka kiinnität narun 

riimuun. Vie hevonen karsinasta ulos tallipihalle, käännä hevonen kohti tallia ja vie se takaisin karsinaan. 

Tarvittaessa voit käyttää avustajaa. 

 

Satulointi ja suitsiminen 

Tehtävä 1a: Esittele videolla satulan ja suitsien osat. 

TAI 

Tehtävä 1b: Kirjoita ja piirrä paperille satulan ja suitsien osat. 

Rastin rakentajalle: Satulaan ja suitsiin voidaan kiinnittää myös numeroita, jolloin tehtävän suorittaja 

kirjoittaa lapulle numeroita tarkoittavat osat. 

 

HOITO I -MERKKI 

 

Hevosen perustarpeet 

Tehtävä 1: Mainitse viisi hevosen perustarvetta. Kirjaa ne ylös tai äänitä. 

 

Hevosen rakenne 

Tehtävä 1: (voidaan suorittaa pareittain, kuvataan toistensa suoritukset: Nimeä kuvaan tai videoi hevosen 

kanssa 20 hevosen osaa. 

 

Hevosen päivittäinen tarkastus 

Tehtävä 1: Videoi kun kerrot tai näytä videolla hevosen kanssa miksi hevonen tulee tarkistaa ja mitä asioida 

tulee huomioida. 

 

 

 



 

Ruokinnan perusteet 

Tehtävä 1: Kerro videolla, äänitteenä tai tekstinä viisi 

asiaa, jotka liittyvät hevosen ruokinnan perusteisiin. 

Tehtävä 2: Rehujen tunnistus. Kirjoita, äänitä tai kuvaa, 

mitä ruokia kipoissa on. Kerro millä mitoilla ja määreillä 

mitäkin rehua mitataan. 

Rastin rakentajalle: Laita rastille esille eri rehuja ja 

mittoja. 

 

Karsinan siivous 

Tehtävä 1 (voidaan suorittaa pareittain, kuvataan 

toistensa suoritukset): Kuvaa, kerro tai kirjoita, miten 

siivoat karsinan ja mitä asioita karsinan siivouksessa tulee 

ottaa huomioon. 

Rastin rakentajalle: Tallilla esimerkiksi viikon ajan yksi 

karsina käytössä tehtävän suorittamiseen. 

 

Loimittaminen 

Tehtävä 1: Tunnista loimien käyttötarkoitukset. Kuvaa, kirjoita tai esittele muuten mikä loimi on kyseessä ja 

mihin tarkoitukseen sitä käytetään. 

Rastin rakentajalle: Laita esille erilaisia loimia (jotka voi myös numeroida) 

Tehtävä2 (voidaan suorittaa pareittain, kuvataan toistensa suoritukset): Videoi loimitus ja poisotto. 

Sisäloimi tms. perusloimi riittää. 

 

Varusteiden huolto 

Tehtävä 1: Äänitä tai kerro videolla varusteiden päivittäinen puhdistus ja viikkohuolto. Purkaa, kasaa ja 

puhdista. 

 



 

Kuva: SRL/Hanna Heinonen 

Suojat 

Tehtävä 1(voidaan suorittaa pareittain, 

kuvataan toistensa suoritukset): Tunnista 

nimen perusteella oikea suoja ja laita se 

hevoselle jalkaan oikealle kohdalle ja oikealla 

kireydellä. Videoi suoritus. 

Vinkki: Suojiin voi kiinnittää nimilappuja, oikeat 

nimet oikeiden suojien kohdalle. 

 

Hevosen pesu 

Tehtävä 1 (voidaan suorittaa pareittain, 

kuvataan toistensa suoritukset): Näytä 

hevosen kanssa videolla, kuinka peset hevosen 

jalat. Kerro samalla vedestä.  

Muun pesun osalta näytä videolla tai kirjoita 

tai äänitä kun kerrot millä välineillä peset 

hevosen ja mitä teen välineillä. 

 

 

Kengitys ja kavioiden huolto 

Tehtävä 1: Kerro videolla, äänitteenä tai kirjoita, kuinka tarkastat hevosen kengityksen ja kuinka usein 

hevonen tulisi kengittää. 

 

Rodut, värit ja merkit 

Tehtävä 1: Tunnista kuvista rodut, värit ja merkit, yhdistä oikeat rodut ja merkit ja nimeä ne tai kuvaa 

video, jossa esittelet tallin hevosten rodut, värit ja merkit. 

HUOM! Rodut voi tunnistaa yhdessä värien ja merkkien kanssa tai erikseen.  

 


