
 

 

TURVALLISUUSASIAKIRJA, HEVOSTOIMINTA LAUKKI 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ratsastuskoulu Stall Långvikin tiloissa  

 

Turvallisuusasiakirja on laadittu Kuluttajaviraston sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeiden 

mukaisesti (Tukes-ohje 5/2015 Ratsastuspalveluiden turvallisuuden edistäminen). Turvallisuusasia-

kirja on nähtävillä Hevostoiminta Laukin internetsivuilla osoitteessa www.laukki.fi.  

 

 

1. Toiminnanharjoittaja 

 

Hevostoiminta Laukki Oy, Vaasa, Y-tunnus 3175678-3 

 

Puh. 040-186 2222 

Pitkäkatu 37, 65100 Vaasa 

mira@laukki.fi 

www.laukki.fi 

 

Turvallisuusasiakirja koskee Hevostoiminta Laukin toteuttamaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa, 

joka tapahtuu ratsastuskoulu Stall Långvikin tiloissa osoitteessa Munsmovägen 58, 65450 Sulva.  

 

2. Työntekijöiden toimenkuvat. Turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä  

 

Hevostoiminta Laukki 

         Turvallisuudesta vastaava henkilö: Mira Huhta, puh. 040-186 2222 

 

Toimenkuva ja tehtävien määrittely:  

- Vastaa Hevostoiminta Laukki Oy:n toiminnasta: tuottaa sosiaalipedagogisen hevos-

toiminnan ja ammatillisen kuntoutuksen palveluja, toimii sosiaalipedagogisen hevos-

toiminnan ohjaajana 

- Sosiaalipedagoginen hevostoiminta toteutetaan ratsastuskoulun tiloissa ratsastuskoulun 

hevosilla Hevostoiminta Laukin ja Stall Långvikin välisen erillisen sopimuksen mu-

kaisesti 

- Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan turvallisuuden valvonta  

- Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan asiakkaiden opastus turvallisuusasioissa 

- Onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden raportointi ja seuranta sosiaalipedagogisen 

hevostoiminnan asiakkaiden osalta 

- Raportointi Stall Långvikin omistajille talliympäristössä mahdollisesti havaituista tur-

vallisuuspuutteista 

- Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan turvallisuusasiakirjan pitäminen ajan tasalla 

 

Hevostoiminnan ohjaaja Fredrika Sourander, puh. 0505384372 

- Toimii sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajana noudattaen työssään turvalli-

suusasiakirjan ohjeita 

- Tiedottaa havaitsemistaan turvallisuusriskeistä turvallisuudesta vastaavalle Mira Huh-

dalle. 

 

NUOTTI-valmentaja Tiina Sirén-Nuutinen, puh. 041-318 5865 

- Toimii NUOTTI-valmentajana (Kelan ammatillista kuntoutusta nuorille),  

- Voi tarvittaessa osallistua asiakkaidensa kanssa hevostoimintaan yhdessä koulutetun 

hevostoiminnan ohjaajan kanssa (Mira Huhta/Fredrika Sourander). Tällöin toiminnan 

turvallisuudesta on päävastuussa hevostoiminnan ohjaaja. 



 

 

 

 

 

Stall Långvik 

Ville Klemets ja Nora Brandt 

Puh. 045-209 0191 

Munsmovägen 58, 65450 Sulva 

info@stall-langvik.fi 

www.stall-langvik.fi 

 

Turvallisuudesta vastaava henkilö: Ville Klemets, varahenkilö Nora Brandt 

 

Toimenkuva ja tehtävien määrittely:  

- Tallin omistajat, vastaavat ratsastuskoulun toiminnasta 

- Stall Långvik tarjoaa Hevostoiminta Laukille oikeuden käyttää ratsastuskoulun tiloja ja 

hevosia erillisen sopimuksen mukaisesti 

- Yleinen turvallisuuden valvonta, suunnittelu ja ohjeistus 

- Tilojen, rakennusten ja rakenteiden tarkastuksesta ja huollosta huolehtiminen 

- Alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaaminen  

- Pelastusteiden kulkukelpoisuuden valvonta 

- Raportointi Hevostoiminta Laukin edustajalle mahdollisista turvallisuuteen vaikutta-

vista olosuhdemuutoksista 

- Stall Långvikin turvallisuussuunnitelman pitäminen ajan tasalla 

 

 

3. Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset 

 

- Hevosen selästä putoaminen (esim. sen seurauksena että hevonen säikähtää jotain) → 

ruhjeet, lihaskivut, raajojen murtuminen, aivotärähdys  

- Varpaiden jääminen kavion alle → kynsien irtoaminen, ruhjeet, jalkapöydän murtuma  

- Hevonen puree tai potkaisee → vaatteiden rikkoutuminen, ruhjevammat, verenpur-

kaumat, murtumat, sisäelinvammat  

- Muut hevosten aiheuttamat vammat → liukastumiset, kaatumiset, törmäilyt  

- Työvälineiden aiheuttamat vammat 

- Liikenteen aiheuttamat vaaratilanteet maastossa ratsastettaessa 

 

4. Toimenpiteet vaaratilanteiden poistamiseksi ja ehkäisemiseksi 

 

- Kypärän käyttö on pakollista aina ratsastettaessa ja ajaessa. 

- Kypärän käyttöä suositellaan myös hevosta talutettaessa. 

- Asiakkaat saavat ennen toiminnan aloittamista kirjalliset turvallisuusohjeet tallilla toi-

mijoille (LIITE 1). 

- Asiakkaita opastetaan turvallisiin toimintatapoihin tallilla (tallisäännöt, hevosten käsittely 

ja hoito, turvallisuusvälineiden ja henkilönsuojainten käyttö, hätätilanteissa toimiminen, 

hevosen kanssa liikenteessä liikkuminen). 

- Hevostoiminnan ohjaaja valvoo turvallisuuden toteutumista hevostoiminnan aikana ja 

pyrkii ennakoimaan ja välttämään tilanteet, joissa hevoset voivat esim. säikähtää. 

- Toimintaan valitaan aina kulloiseenkin tehtävään parhaiten soveltuvat hevoset. 

- Asiakkaat eivät saa mennä hevosten ulkoiluaitaukseen ja pihattohalliin yksinään ilman 

hevostoiminnan ohjaajaa. 

- Stall Långvik ilmoittaa Hevostoiminta Laukille mahdollisista erityistilanteista liittyen 



 

 

hevosten terveydentilaan tai käyttäytymiseen.   

- Stall Långvik huolehtii rakennusten ja kulkuväylien turvallisuudesta oman turvallisuus-

suunnitelmansa mukaisesti. Mahdollisista riskipaikoista (esim. liukas piha, hevostarhojen 

sähköaidat) ilmoitetaan varoituskylteillä. 

- Hevostoiminta Laukki saa riittävät taustatiedot asiakkaasta ennen hevostoiminnan aloit-

tamista (esim. toiminnassa huomioitavat somaattiset sairaudet). Tiedot saadaan asiak-

kaalta itseltään, hänen huoltajaltaan tai mahdolliselta lähettävältä taholta.  

- Toiminta keskeytetään mikäli olosuhteet muuttuvat vaarallisiksi (esim. kova tuuli, liukas 

ratsastuskenttä, kova ukkonen). 

- Maastoratsastuksessa käytetään aina heijastinliiviä. 

 

5. Ohjeet erilaisia kohdan 3. mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita 

varten 

 

- Avun hälyttäminen: numerot löytyvät tallin ilmoitustaululta ja henkilökunnan puheli-

mista. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajalla on aina puhelin mukana toiminnan 

aikana. 

 

Tallin osoite on Munsmovägen 58, 65450 Sulva 

o yleinen hätänumero 112 

 

 

o Sairaanhoidon neuvonta -puhelin 06 325 1700  

o Vaasan keskussairaalan yhteispäivystyksen neuvontapuhelin (ma-pe klo 15-08): 

06 213 1001 

o Vaasan keskussairaalan yhteispäivystys (ma-su 24h): 06 213 1310  

o Päivystävän eläinlääkärin yhteystiedot löytyvät tallin ilmoitustaululta 

   

- Toimintajärjestys ja ensiavun antaminen tehdään SPR:n yleisen ohjeen mukaisesti:  

   arvioi tilanne  

  tee tarvittaessa hätäilmoitus  

  pelasta  

  estä lisäonnettomuudet  

  anna hätäensiapu  

 

- Johtamisvastuu onnettomuustilanteissa on tallin omistajalla, tai hänen poissa ollessaan 

sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajalla. 

- Ensiaputarvikkeet löytyvät satulahuoneesta.  

- Mikäli mahdollista, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja ja tai joku muu saattaja 

lähtee mukaan, jos asiakas toimitetaan sairaalahoitoon.  

- Jos kyseessä on alaikäinen asiakas, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja ilmoittaa 

onnettomuudesta huoltajalle. 

- Suuronnettomuuden uhatessa asiakkaat poistetaan tallirakennuksista turvalliselle alueelle 

(tallin parkkipaikalle, mikäli mahdollista). 

 

6. Palvelun tarjoamisessa mukana olevien turvallisuusasioihin liittyvä perehdyttäminen ja 

kouluttaminen sekä mahdolliset pätevyys- ja koulutusvaatimukset 

 

- Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja on sosiaalialan ammattikorkeakoulutut-

kinnon lisäksi suorittanut sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajakoulutuksen. He-

vostoiminnan ohjaajalla on myös voimassa oleva EA1-koulutus. 



 

 

- Hevostoiminta Laukin työntekijät ja toiminnassa mahdollisesti käytettävät avusta-

jat/apuohjaajat perehdytetään turvallisuusasioihin ennen työskentelyn aloittamista. 

Työntekijöiltä ja avustajilta vaaditaan riittävä kokemus hevosten kanssa toimimisesta. 

- Luettelo suoritetuista koulutuksista ja harjoituksista sekä niihin osallistuneet: 

o 17-19.2.2014 SPR:n ensiapukoulutus (EA1), Mira Huhta 

o 19.2.2017 EA1-päivityskoulutus, Mira Huhta 

o syyskuu 2019, SPR:n ensiapukoulutus (EA1), Tiina Sirén-Nuutinen 

o 11.3.2020 ja 8.9.2020, SPR:n ensiapukoulutus (EA1), Fredrika Sourander 

o 28.9.2020 ja 5.10.2020, SPR:n ensiapukoulutus (EA1), Mira Huhta 

 

7. Palvelussa käytettävät: 

 

a) Tilat, rakennukset ja rakenteet  

 

- Tallikiinteistön rakennukset ja rakenteet sekä niihin liittyvät turvallisuusseikat on lue-

teltu Stall Långvikin turvallisuussuunnitelmassa. Stall Långvik vastaa tilojen, raken-

nusten ja rakenteiden tarkastuksesta ja huollosta sekä turvallisuussuunnitelmansa päi-

vittämisestä. Hevostoiminta Laukin edustaja on perehtynyt Stall Långvikin turvalli-

suussuunnitelmaan.  

- Stall Långvik ilmoittaa Hevostoiminta Laukin edustajalle mahdollisista turvallisuuteen 

vaikuttavista olosuhdemuutoksista. Hevostoiminta Laukin edustaja ilmoittaa Stall 

Långvikin omistajille talliympäristössä mahdollisesti havaitsemistaan turvallisuus-

puutteista. 

 

b) Koneet ja laitteet 

- - 

 

c) Henkilönsuojaimet ja muut suojavarusteet 

 

-  CE-merkittyjä ratsastuskypäriä ja turvaliivi on lainattavissa tallilta. Niitä säilytetään 

satulahuoneessa. 

-  Maastoratsastuksessa käytettäviä heijastinliivejä säilytetään satulahuoneessa.  

- Henkilönsuojaimien, kuten muidenkin tallin omistuksessa olevien välineiden ja va-

rusteiden tarkastuksesta ja huollosta vastaa Stall Långvik.  

- Sosiaalipedagogisen toiminnan ohjaaja tarkastaa välineiden kunnon pintapuolisesti 

niitä käytettäessä hevostoimintakerroilla. 

-  Hevostoiminta Laukki vastaa mahdollisten omien varusteidensa tarkastuksesta ja   

 huollosta. 

 

d) Muut varusteet ja välineet 

 

- Jokaisella hevosella on omat hoitovälineet ja varusteet, joita säilytetään satulahuoneessa. 

- Ensiaputarvikkeita säilytetään satulahuoneessa. Lisäksi hevostoiminnan ohjaajalla on 

aina toiminnan aikana autossaan mukana ensiapulaukku. 

- Hevosen selkään nousemista varten ratsastuskentän vieressä on selkäännousuteline. Stall 

Långvikin edustaja tarkistaa telineen kunnon säännöllisesti. 

- Ilman satulaa ratsastamista varten Hevostoiminta Laukilla on ratsastusvyö, jonka kun-

non hevostoiminnan ohjaaja tarkistaa ennen jokaista käyttökertaa. 

- Ratsastuskentällä tehtäviä harjoituksia varten Stall Långvikilla on estekalustoa ja 

merkkikartioita, joita säilytetään ratsastuskentän vieressä. Lisäksi Hevostoiminta Laukin 

ja Stall Långvikin yhteisessä käytössä on poniagilityesteitä, joita säilytetään satulahuo-



 

 

neen yhteydessä olevassa varastotilassa. Jotta välineiden käyttö on turvallista, asiakkaat 

saavat käyttää niitä vain hevostoiminnan ohjaajan ohjeiden mukaisesti. 

- Varusteita huolletaan ja uusitaan tarvittaessa. 

 

 

e) Hevoset ja ponit 

 

- Hevostoiminta Laukin käytössä on ratsastuskoulun noin 15 hevosta ja ponia 

(puoliverisiä, isoja poneja ja pienempiä poneja). Hevosluettelo löytyy tallin ilmoi-

tustaululta ja sitä päivitetään aina hevosten vaihtuessa.  

- Hevoset asuvat pihattotallissa ja sen yhteydessä olevassa ulkoilutarhassa (ja kesäai-

kaan laitumella). Asiakkaat eivät saa mennä hevostarhaan ja pihattohalliin ilman 

hevostoiminnan ohjaajaa. Hevosten hoitotoimenpiteet tehdään joko tallin käytävällä 

tai tallin pihassa siihen tarkoitetuissa paikoissa. 

- Eri hevosten rajoitukset ja hoidon erityisohjeet sekä varustusohjeet löytyvät edellä 

mainitusta hevosluettelosta. Eri toiminnoissa käytettävät hevoset ovat tehtäväänsä 

sopivia ja koulutettuja. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja vastaa siitä, että 

erilaisiin käyttötarkoituksiin ja erilaisille asiakkaille valitaan kulloinkin tilanteeseen 

parhaiten sopiva hevonen. 

 

8. Palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhde- ja käyttörajoitukset 

 

- Hevostoiminnan toteuttamisessa otetaan huomioon sääolosuhteiden vaikutukset: kova 

tuuli, liukas ratsastuskenttä tai rankkasade voi edellyttää toiminnan toteuttamista tallin 

sisätiloissa. Tällöin hevostoiminnan ohjaajalla on oikeus muuttaa toimintakerralle etu-

käteen suunniteltua ohjelmaa (esim. jättää ratsastus pois kyseiseltä toimintakerralta). 

- Toiminta keskeytetään/ siirrytään sisätiloihin, mikäli olosuhteet muuttuvat vaarallisiksi 

(esim. kova tuuli, liukas ratsastuskenttä, kova ukkonen). 

 

9. Osallistujat ja osallistujaryhmät 

 

- Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan asiakkaat ovat henkilöitä, joiden kanssa on etu-

käteen tehty suunnitelma hevostoimintaan osallistumisesta. Asiakaskuntaan kuuluu 

lapsia, nuoria ja aikuisia. Hevostoiminta tapahtuu aina etukäteen sovittuina ajankohtina. 

- Ryhmäkoko sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa on 1-8 henkilöä. Ohjaajien määrä 

suunnitellaan ryhmän koon ja erityistarpeiden mukaan riittäväksi.  

- Erilaisille ryhmille suunnatuissa virkistys- ja ryhmäytymistapahtumissa ryhmäkoko voi 

olla suurempi (kuitenkin maksimissaan 15 henkilöä). 

- Tarvittaessa toiminnassa käytetään avustajia. 

- Avustajat perehdytetään tehtäväänsä, ja heillä on oltava riittävä kokemus hevosista ja 

kyseisen kohderyhmän kanssa työskentelystä. 

- Asiakkaiden kanssa käydään ennen ensimmäistä hevostoimintakertaa läpi ”turvalli-

suusohjeet tallilla toimijoille” -ohjeistus, joka pitää sisällään tarkemmat ohjeet asian-

mukaisesta vaatetuksesta ja varusteista, tallin säännöistä sekä hevosen turvallisesta lä-

hestymisestä (LIITE 1). Ohjeistus annetaan asiakkaille myös kirjallisena. 

- Ratsastettaessa ja ajaessa tulee käyttää CE-merkittyä kypärää ja sopivia jalkineita (le-

veäkorkoiset jalkineet, jotka eivät takerru jalustimeen tai luista siitä läpi, esim. kumi-

saappaat). 

- Päihteiden käyttö on kielletty hevostoiminnan aikana. Päihteiden vaikutuksen alaisena 

ei voi osallistua hevostoimintaan. 

- Toiminnan aikana asiakkaat ovat Hevostoiminta Laukin ryhmätapaturmavakuutuksen 



 

 

piirissä (Vakuutusyhtiö Pohjola, vakuutusehdot saatavissa hevostoiminnan ohjaajalta ja 

nähtävissä Hevostoiminta Laukin asiakaskansiossa satulahuoneessa). Asiakkaiden on 

mahdollista hankkia myös oman tapaturmavakuutus.  

 

10. Palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden kuin asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi 

tarpeelliset toimenpiteet 

 

- Tallin ilmoitustaululla on nähtävissä kaikille tallilla kävijöille tarkoitetut tallin säännöt, 

joilla varmistetaan turvallinen tallilla vierailu. Hevostoiminnan ohjaaja kertoo tär-

keimmät turvallisuusseikat mahdollisille asiakkaan läheisille tai muille henkilöille, 

jotka tulevat seuraamaan hevostoimintaa. 

- Ratsastus tapahtuu aidatulla ratsastuskentällä, joten mahdollinen irti päässyt hevonen ei 

pääse aiheuttamaan vaaraa sivullisille. Katsojille on oma alue ratsastuskentän sivustalla. 

- Maastossa liikuttaessa noudatetaan liikennesääntöjä ja varovaisuutta, jottei muille tiellä 

liikkujille aiheudu vaaraa toiminnasta. Kokemattomilla ratsastajilla on maastossa rat-

sastettaessa aina taluttaja mukana.  

- Hevostoiminta Laukilla on toiminnalleen otettu vastuuvakuutus. Asiakkaiden tapatur-

mavakuutus ei koske tallilla vierailevia asiakkaiden läheisiä tai muita henkilöitä. 

 

11. Erilaisten onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden kirjaaminen ja kerätyn tiedon hyö-

dyntäminen turvallisuustoiminnan kehittämisessä 

 

Onnettomuuskirjanpito ja onnettomuuden syyn tutkinta:  

- Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja kirjaa onnettomuudet ja vakavat läheltä piti 

–tilanteet tapausilmoituslomakkeelle (LIITE 2). Lomakkeet säilytetään Hevostoiminta 

Laukin hallussa ja ne muodostavat hevostoiminnan onnettomuuskirjanpidon. 

- Hevostoiminnan ohjaaja ilmoittaa tapahtuneesta Stall Långvikin edustajalle pikaisesti 

tapahtuneen jälkeen. 

- Hevostoiminta Laukki ja Stall Långvik käyvät onnettomuudet ja läheltä piti –tilanteet läpi 

mahdollisimman pian tapahtuneesta ja analysoivat mitkä tekijät johtivat onnettomuuden 

syntymiseen, miten vastaavat onnettomuudet voitaisiin jatkossa välttää ja vaatiiko vas-

taavan estäminen jonkinlaisia toimenpiteitä (tallin ympäristössä tai itse toiminnassa). 

 

Tapaturmavakuutus 

- Asiakkaat voivat hakea tapaturman hoitokuluihin korvauksia vakuutusyhtiö Pohjolasta 

(Hevostoiminta Laukin ryhmätapaturmavakuutus) vakuutusehtojen mukaisesti. Hevos-

toiminnan ohjaaja varmentaa korvaushakemukseen tapaturman sattuneen vakuutuksen 

piiriin kuuluvissa olosuhteissa. 

 

12. Menettely KuTuL 8§:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden noudattamiseksi 

 

- Vakavien onnettomuuksien osalta edellisessä kohdassa mainittu tapausilmoituslomake 

toimitetaan kunnan tuoteturvallisuutta valvovalle viranomaiselle (Länsirannikon ympä-

ristönsuojeluyksikkö, Keskustie 4, 65610 Mustasaari). Hevostoiminnan ohjaaja vastaa 

ilmoituksen tekemisestä. 

 

13. Turvallisuusasiakirjaan ja –suunnitteluun sisältyvien tietojen saattaminen palvelun tar-

joamisessa mukana olevien tietoon 

 

- Hevostoiminta Laukin vakituiseen henkilöstöön kuuluu yrittäjänä toimiva hevostoimin-

nan ohjaaja sekä kaksi osa-aikaista työntekijää. Turvallisuusvastaavana toimiva yrittäjä 



 

 

vastaa turvallisuussuunnitteluun liittyvien asioiden tiedottamisesta henkilökunnalle. 

Mahdollisia avustajia käytettäessä heidän kanssaan käydään ennen toiminnan alkua läpi 

tämä turvallisuusasiakirja liitteineen. Avustajat kuittaavat erilliseen listaan saaneensa em. 

perehdytyksen.  

- Stall Långvikin henkilökunta on perehtynyt Hevostoiminta Laukin turvallisuusasiakirjaan 

ja hevostoiminnan ohjaaja tiedottaa Stall Långvikin edustajille aina kun turvallisuus-

asiakirjaan tulee merkittäviä päivityksiä. Turvallisuusasiakirja on myös kaikkien tallilla 

kävijöiden nähtävissä Stall Långvikin satulahuoneessa Hevostoiminta Laukin kansiossa. 

 

14. Tietojenantoasetuksessa säädettyjen tietojen antaminen palveluun osallistuville ja palvelun 

vaikutuspiirissä oleville 

 

- Asiakkaiden varustautumista koskevat vaatimukset ja tärkeimmät tallilla toimimisohjeet 

on listattu ”turvallisuusohjeet tallilla toimijoille” –asiakirjaan (LIITE 1), joka annetaan 

kirjallisena jokaiselle sosiaalipedagogisen hevostoiminnan asiakkaalle ennen toiminnan 

aloittamista. Ohjeet ovat nähtävissä myös Hevostoiminta Laukin internetsivuilla. 

- Virkistys- ja ryhmäytymistapahtumiin osallistuville ryhmille kerrotaan tapahtuman aluksi 

suullisesti turvallisuuteen vaikuttavat käyttäytymis- ja toimintaohjeet. 



 

 

LIITE 1 

Turvallisuusohjeet tallilla toimijoille 

 

 

Hevosen kanssa toimiminen  

* Kuuntele ja noudata ohjeita sekä tallin sääntöjä. Jos olet epävarma toimintatavoista, kysy neuvoa 

hevostoiminnan ohjaajalta tai muulta tallin henkilökunnalta.      

* Hevosta lähestytään etuviistosta. Varmistu että hevonen on huomannut lähestymisesi.  

* Säilytä tarkkaavaisuutesi hevosen kanssa toimiessasi; hevosen eleet, ilmeet ja liikehdintä auttavat 

ennakoimaan hevosen käyttäytymistä.               

* Hevosta talutetaan aina riimunnarusta tai ohjista, ei pelkästään päitsistä. Älä koskaan kiedo riimun-

narua kätesi ympärille.                           

* Älä mene hevosaitaukseen ilman hevostoiminnan ohjaajaa. 

* Hevosilla pitää aina olla riittävä väli toisiinsa.                                                                          

* Hevosen taluttaminen oviaukoista ja ahtaista paikoista: Kävele hieman hevosen edellä, ettet jää he-

vosen kanssa rinnakkain oviaukkoon. Älä taluta hevosta liian läheltä ovenpieliä.                    

* Hevosia ei saa ruokkia ilman lupaa. Älä mene hevosaitaukseen makupalojen kanssa. 

* Hevosten ulkoilutarhojen ja laitumien aidoissa kulkee sähkövirta, joten varo koskettamasta aitanauhoja.  

* Hevosten kulkureiteille ei saa jättää esim. ämpäreitä, varusteita, talikoita, hoitovälineitä tms. 

* Tupakointi ja muu tulenteko tallissa on kielletty.           

* Hevostoiminnan asiakkaat ovat toimintaan osallistuessaan vakuutettuja Hevostoiminta Laukin tapa-

turmavakuutuksella. Muut henkilöt (esim. asiakkaan huoltajat tai sisarukset) liikkuvat tallialueella omalla 

vastuullaan, ja voivat tarvittaessa odottaa tallikäynnin ajan tallin lämpimässä satulahuoneessa. Asiak-

kaan läheisten osallistumisesta tallitapaamisiin sovitaan aina erikseen etukäteen.                     

 

Ratsastajan turvavarustus ja asusteet  

* Kypärä on pakollinen ratsastaessa/ajaessa. Tallilta saa lainata kypärää. 

* Ratsastuksessa käytetään siihen soveltuvia jalkineita ja käsineiden käyttöä suositellaan. Kengissä on 

hyvä olla hieman kantaa (kumisaapasmallinen kanta). 

* Pukeudu sään mukaan. Lepattavia ja kahisevia vaatteita tulisi välttää, koska hevoset voivat säikähtää 

niitä. 

* Ratsastaessa pidä hiukset kiinni ja kaulaliina tai huivi takin sisällä. 

* Housujen on hyvä olla joustavat, joissa saumat eivät hankaa eivätkä lahkeet nouse. 

Tervetuloa tallille! 



 

 

LIITE 2 

Tapausilmoituslomake      Hevostoiminta Laukki 

Onnettomuuden tai läheltä piti -tilanteen tapahtumapaikka Päivämäärä ja kellonaika 

 

 

 

Loukkaantuneen henkilön henkilötiedot 

Nimi 

 

Henkilötunnus 

Osoite 

 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

 

 

Tiedot tapahtumasta 

Minkälaisessa toiminnassa tilanne tapahtui? 

 

Sääolosuhteet tapahtuman aikana 

 

Tapahtuman kuvaus (yksityiskohtainen kuvaus, miten onnettomuus tai läheltä piti -tilanne tapahtui?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapahtuman seuraukset (esim. vamman laatu, loukkaantuneiden määrä) 

 

 

Mitä olisi voinut tapahtua?  

 

 

Tapahtuman syyt 

 

 

Miten tapaturma voitaisiin vastaisuudessa välttää/ Toimenpide-ehdotuksia? 

 

 

Lisätietoja: 

 

 

Tapahtumasta on ilmoitettu/ otettu yhteyttä: 

___ Stall Långvik 

___ Pelastuslaitos  

___ Vakuutusyhtiö 

___ Kunnan tuoteturvallisuusviranomainen 

___ Muu taho, mikä? ___________________________ 

 

Päivämäärä, nimi, nimen selvennys ja puhelinnumero 

 

 


