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1. Yrityksen tiedot

Osoite:
Raahentie 1153b, 86400 Vihanti
y-tunnus: 2016362-4
www.hirnuvahevonen.fi
p. 050 381 9014
Talli sijaitsee lähellä Raahen ja Vihannin rajaa. Raahesta tallille on n. 25 km ja
Vihannista n. 11 km.
Tmi Hirnuva Hevonen tarjoaa yksilöllistä ja monipuolista hevostoimintaa. Toiminta räätälöidään
asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarjolla on mm. ratsastuksen ohjausta, sosiaalipedagogista
hevostoimintaa ja opastusta hevosen käsittelyyn. Talli toimii ennalta sovittujen tilausten
perusteella. Satunnaisesti tallilla järjestetään erilaisia kursseja tai päiväleirejä.
Turvallisuusohje päivitetty 20.1.2012.

2. Asiakkaat ja asiakasryhmät
Asiakasmäärät toiminnoissa ja mahdolliset rajoitukset










Pääsääntöisesti yksilöllistä ohjausta, 1-2 asiakasta.
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on aina ohjattua ja valvottua, enintään 2 asiakasta
yhtä ohjaajaa kohti.
Ratsastustunnit pidetään korkeintaan 4 ratsukon perusryhmissä.
Maastoryhmässä on yhtä ohjaajaa kohti enintään 3 ratsukkoa.
Ryhmätunneilla on alaikärajana 7 vuotta.
Päihteiden vaikutuksen alaisena ei saa osallistua toimintaan.
Asiakkaat ovat vakuutettuja tallin puolesta.
Kaikkien asiakkaiden yhteystiedot ovat asiakasrekisterissä.
Mikäli asiakas ohjeiden vastaisella toiminnallaan aiheuttaa tunnilta tai toiminnasta
poistamisen, ei yritys korvaa käyttämättä jäänyttä tuotetta asiakkaalle.
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Toiminta olosuhteiden muuttuessa



Olosuhteiden mukaan opettajalla on oikeus muuttaa ratsastuspaikkaa tai keskeyttää
tunti.
Vaaratilanteen uhatessa henkilökunnalla on oikeus ja velvollisuus evakuoida yksittäisiä
tiloja tai koko tallin alue tarpeen mukaan.

Asiakkaiden opastaminen





Kaikkien tallin alueella oleskelevien tulee noudattaa, tallin sääntöjä ja erillisohjetta
ratsastajille, kaikessa toiminnassaan. Ohjeet löytyvät tämän turvallisuusasiakirjan lisäksi
tallin ilmoitustaululta ja tallin nettisivuilta.
Ohjaajalla on oikeus poistaa oppilas turvallisuusriskinä tunnilta.
Ohjaajalla ja muulla henkilökunnalla on oikeus harkintansa mukaan poistaa henkilö tallin
alueelta.
Yrittäjällä on oikeus asettaa henkilölle vakavista tai toistuvista rikkeistä johtuva kielto
saapua tallin alueelle.

3. Toimintaan kuuluvat riskit
Hevosten kanssa toimiessa on aina riskejä, vaikka tilanteet olisivat kuinka ennalta mietittyjä ja
eläimet tehtäväänsä koulutettuja. Eläin on aina eläin, ja hevonen on iso eläin. Hevosten kanssa
riskit pitää tiedostaa ja pyrkiä minimoimaan sekä poistamaan riskit, siltä osin kuin se on
mahdollista. Omalla toiminnallamme voimme vaikuttaa, joten on tärkeä ymmärtää ja noudattaa
annettuja ohjeita.
Lampaat ja kanat/kukko toimivat täysin vaistojensa perusteella. Kanat/kukko voivat nokkia kaikkea
mitä niiden häkkiin työnnetään, mm. sormea. Lampaat voivat pukata päällään tai juosta päin
ihmistä.
Hevoset totutetaan toimimaan erilaisissa tilanteissa.

Hevosiin liittyvät
Hevonen on saaliseläin ja herkkä reagoimaan ympärillään tapahtuviin tilanteisiin. Hevoselle on
ominaista säikähtää yllättäviä ja outoja tilanteita. Hevonen voi säikähtäessään hypätä sivulle,
pyörähtää ympäri, hypätä pystyyn, peruuttaa, lähteä juoksemaan tai rynnätä ihmistä kohti.
Vaaratilanteita voi syntyä hevosta talutettaessa tai hevosta hoidettaessa. Riskinä ovat mm.
hevosen potkaiseminen, pureminen, töniminen tai varpaiden tallominen.
Ratsastaessa on putoamisen riski.
Mahdollisia vahinkoja ovat vaatteiden rikkoutuminen, verenpurkaumat, murtumat, ruhjevammat,
sisäelinvammat, aivotärähdys.
Toiminnassa käytetään vain toimintaan sopivia ja koulutettuja hevosia, mutta nekin ovat vain
eläimiä ja toimivat vaistojensa varassa.
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Ympäristöön liittyvät






Samalla piha-alueella pysäköinti
Työvälineiden aiheuttamat vammat; ruhjevammat, haavat
Tallin tulipalovaara (sähkölaitteet, heinien säilytys)
Sääolosuhteet; talvella teiden/pihan/ratsastuskentän liukkaus, lumen kertyminen hevosen
kavioihin.
Kanan/kukon nokkaisu.

Ratsastukseen tai ajamiseen liittyvät





Maastossa oksien päälle putoaminen, puuhun törmääminen.
Hevosen liukastuminen, kompastuminen, kaatuminen, säikähtäminen/pillastuminen,
hevosen hallinnan menettäminen.
Ratsastus/ajovälineiden rikkoontuminen ja niistä aiheutunut vaaratilanne.
Hevosten ratsastaminen liian lähellä toisiaan; vaaratilanteet kuten törmääminen, hevonen
potkaisee toista jne.

Riskien minimoimiseksi toiminnassa huomioidaan mm. myös sääolosuhteet (esim. myrskytuulella ei
mennä maastoon).

4. Turvallisuusohjeet
Hevosen kanssa
Hevonen ei näe suoraan taakseen, myös lähelle suoraan eteen näkeminen on heikkoa.
Äkkinäiset liikkeet näkökentässä voivat hevoselle olla viesti mahdollisesta pedosta ja hevonen
voi reagoida pakenemalla. Muistathan liikkua aina rauhallisesti hevosten lähettyvillä ja vaikka
jutella hevoselle, kun lähestyt sitä.










Lähestyn hevosta rauhallisesti ja niin että hevonen näkee/kuulee minut.
Taluttaessani hevosta käytän aina riimunnarua.
En koskaan taluta useampaa kuin yhtä hevosta kerrallaan.
Hevosen ollessa yksin karsinassa, on oven oltava aina kiinni.
Kuuntelen annetut ohjeet ja kysyn jos on epäselvää.
Säilytän tarkkaavaisuuteni hevosen seurassa; muuttuvatko hevosen eleet, ilmeet.
En ruoki hevosia ilman lupaa (en anna edes makupaloja!).
En mene laitumelle/tarhaan/karsinaan ilman lupaa.
En hae hevosta tarhasta/laitumelta/tallista ilman lupaa.
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Ratsastajan turvavarustus ja asusteet –ohjeita ratsastajalle


















Kaikki tallin alueella ratsastavat ja hevosia ajavat käyttävät kypärää. Saat kypärän tallilta
lainaan, mikäli sinulla ei ole omaa. Oman, juuri sinulle sopivan kypärän ostoa suositellaan.
Ratsastukseen soveltuvat kannalliset jalkineet, esim. kumisaappaat, ovat pakolliset.
Kenkien olisi hyvä olla myös varrelliset.
Ratsastajan vaatteissa ei saa olla mitään, joka voisi tarttua, kiristyä tai jäädä kiinni esim.
pudotessa.
Maastoratsastuksessa tulee pimeän ja hämärän aikana käyttää heijastinliiviä tai muuta
kiinteää heijastinta. Tallilta saat heijastinliivin.
Lepattavia ja kahisevia vaatteita tulisi välttää, koska hevoset saattavat säikähtää niitä.
Turvaliivin ja ratsastukseen soveltuvien käsineiden käyttöä suositellaan.
Housujen on hyvä olla joustavat, joiden saumat eivät hankaa, eivätkä lahkeet nouse.
Pitkät hiukset suositellaan kiinnilaitettaviksi.
Otathan isot korvakorut ja muut vastaavat pois, lävistykset ovat omalla vastuullani.
Pukeudu aina sään vaatimalla tavalla. Pakkasraja on -18’C.
Matkapuhelin on hyvä pitää suljettuna/äänettömällä ratsastuksen ajan.
Jos putoat satulasta, irrota ohjista; älä jää raahautumaan hevosen perässä.
Jos joku muu putoaa satulasta, pysäytä hevosesi ja juttele sille rauhoittavasti. Odota
lisäohjeita ohjaajalta.
Hevonen aistii helposti mielialasi, tunteesi ja asenteesi.
Ratsastaessasi pyri mahdollisimman pienin avuin pyytämään hevosta toimimaan.
Tarvittaessa (jos hevonen ei reagoi) voit lisätä pyynnön voimakkuutta.
Jos säikähdät jotain, älä huuda, ettei hevosesikin säikähdä.
Noudata annettuja ohjeita ja kysy, jos et tiedä tai olet epävarma.

Toiminta tallilla








Kaikki varusteet ja hoitovälineet viedään omille paikoilleen käytön jälkeen
Hevosten kulkureiteille ei saa jättää esim. sankkoja, varusteita, talikoita, hoitovälineitä tms.
Sähkölaitteiden turvallinen käsittely
Tulen tekeminen - tupakointi ja muu tulenteko tallissa ja tallin läheisyydessä kielletty.
Tupakoida saa vain merkityllä alueella.
Toiminnan järjestäjällä on hevostoimintaan osallistuvien lasten ja nuorten huoltajien
yhteystiedot
Hevostoimintaa ja harrasteratsastusta toteutetaan tallilla ennalta sovittujen varausten
pohjalta.
Hevonen voi pelätä lastenvaunuja/ - rattaita, sateenvarjoja sekä muita ”harvinaisempia”
esineitä, joten ethän vie niitä hevosten lähelle.
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5. Tmi Hirnuva Hevonen - tallin säännöt






















Noudata tallin henkilökunnan antamia ohjeita. Säännöt ovat tärkeitä turvallisuuden ja
viihtyvyyden vuoksi. Tutustu tallin ilmoitustauluun.
Talli on hevosen ja muiden eläinten koti, joten käyttäydythän asiallisesti ja
rauhallisesti, välttäen juoksemista/huutamista.
Älä koske eläimiin ilman henkilökunnan tai tallin omistajan lupaa.
Älä mene häkkiin/karsinaan/tarhaan/laitumelle ilman lupaa.
Ratsastus/ajaminen päihteiden vaikutuksen alaisena on kielletty.
Oman lemmikkieläimen tuominen tallin alueelle ei ole toivottavaa. Jos kuitenkin tuot,
pidäthän lemmikkisi kytkettynä ja valvottuna koko ajan.
Autot tulee pysäköidä merkitylle alueelle ja vältäthän ylimääräistä kaasuttelua sekä
äänimerkin käyttämistä.
Olethan aina suvaitsevainen, avulias ja ystävällinen.
Käyttäydythän hyvien tapojen mukaisesti.
Ethän puhu hevostoimintaryhmässä puhuttuja henkilökohtaisia asioita ryhmän
ulkopuolella. Otetaan hevosista mallia, hevosetkin pitävät aina salaisuudet eivätkä
juoruile.
Älä melua tai huuda tallialueella. Käyttäydy erityisen rauhallisesti hevosten ja
ratsukoiden läheisyydessä esim. ratsastuskentän lähettyvillä.
Ethän anna hevosille tai muille eläimille ruokaa / makupaloja ilman lupaa. Jos haluat,
voit tuoda herkkuja rehuvarastoon ja niitä annetaan ruokinnan yhteydessä.
Älä työnnä lastenvaunuja hevosten lähelle, hevonen saattaa pelästyä niitä.
Mikäli mukanasi tulee pieniä lapsia, huolehdi heidän turvallisuudestaan ja opasta
toimimaan ohjeiden mukaisesti. Ethän jätä lastasi valvomatta.
Henkilökunnalla on oikeus poistaa ratsastaja tai katsoja kentältä tai vaaraa
aiheuttava henkilö tallin alueelta ja pihalta, harkintansa mukaan.
Tallin koko alueella on tupakointi ehdottomasti kielletty muualla kuin merkityssä
tupakointipaikassa. Alaikäiset eivät saa tupakoida tallilla tai sen alueella.
Varo sähköistettyjä aitoja.
Sovi tallille tulostasi Riitan kanssa etukäteen.
Mikäli sovittu tallikäynti peruuntuu jostain syystä, on siitä toivottavaa ilmoittaa
hyvissä ajoin. Mielellään viimeistään edellisenä päivänä.
Jos huomaat epäkohtia, ilmoitathan niistä Riitalle.

Tmi Hirnuva Hevonen kiittää että huomioit sääntömme! Säännöt on laadittu meidän ja Teidän
turvallisuuden sekä etenkin tallin eläinten hyvinvoinnin takaamiseksi.
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6. Vakuutusturva
Tallin asiakkaat on vakuutettu (tapaturmavakuutus) ja yrityksellä on toiminnan vastuuvakuutus.
Säännölliset ratsastavien / hevosia harrastaville asiakkaille suositellaan omaa
tapaturmavakuutusta.

7. Ohjeet onnettomuuden tai sairauskohtauksen varalle
Toimintaohjeet onnettomuuden tai sairauskohtauksen varalle
1. Pelasta hengenvaarassa olevat
2. Estä lisäonnettomuudet
3. Anna hätäensiapu
4. Soita HÄTÄNUMEROON 112
ja kerro mitä on tapahtunut
Tallin osoite: Raahentie 1153b (malmitie), Vihanti
Vastaa kysymykseen, sulje puhelin vasta luvan saatuasi.
Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

Toimintaohje on myös tallin seinällä.
EA-laukku, laastarit, puhdistusaine, tasku- / otsalamppu, avaruuslakana, sammutuspeite ja huopa
löytyvät varusteparakista.

Jatkotoimenpiteet
o
o
o
o
o

tapaturman kärsineen asiakkaan tilan seuranta
tapausilmoituslomakkeen täyttäminen
mahdollinen yhteydenotto vakuutusyhtiöön korvausten osalta
onnettomuusanalyysin teko
tarvittavien muutosten kirjaaminen ja toteutus.

Kaikista tapaturmista ja onnettomuuksista, sekä läheltä piti –tilanteista pidetään kirjaa
(tapausilmoituslomake). Tilanteet selvitetään ja tarvittavat jatkotoimenpiteet toteutetaan.
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