
Tervetuloa Kojolan tallin/ Hevosharrastuspalvelut Marianne Hyyrynen asiakkaaksi!  

Tässä sinulle tietoa miten tallissamme on tapana toimia. Marianne päivittää näitä tallikäytäntöjä 
tarvittaessa. Voimassa olevat ohjeet löydät jatkossa tallin nettisivuilta www.hevosharrastuspalvelut.fi.    

 

Tarkista hinnastosta, mitä palveluja kuuluu mihinkin hintaan. 

 

Tallipaikka  

Sinun tulee olla LYRA:n tai jonkin muun ratsastusseuran jäsen, jotta voit saada talliltamme pysyvän 
tallipaikan. Vapaita tallipaikkoja voit kysellä Mariannelta. Mariannella on oikeus päättää, mikä hevonen 
otetaan vapautuvalle paikalle. Marianne voi myös tarvittaessa vaihtaa hevosen karsinasta toiseen tarpeen 
mukaan. Vapautuva paikka voi tulla myös jo tallissa olevalle hevoselle. 

Hintoja päivitetään tarvittaessa, esim. heinän/kuivikkeen hinta uuden sadon/kuorman saapuessa. 

Ilmoita kaikista hevosen poissaoloista Mariannelle ja tallin tussitaululle, näin varmistat, että tallityöntekijät 
ovat tietoisia poissaoloista ja niiden kestosta. Poissaoloajalta menee normaali hoitomaksu, pidemmistä 
poissaoloista voidaan sopia erikseen.   

 

Tuntikäyttö 

Mikäli hevosesi on ratsastuskoulun opetuskäytössä, sovitaan hoitomaksu erikseen. 

  

Karsina  

Voit valita hevosellesi karsinan siivouksen arkipäivinä tai siivota sen itse. Viikonloppuisin karsinan siivous 
kuuluu omistajalle (lisämaksusta siivotaan). 

On hyvä puhdistaa hevosen ruoka- ja juoma-astiat vähintään kerran viikossa. Myös karsinan etuseinä tulee 
pestä viikoittain, jos hevonen sotkee sen. Tarvittavat aineet ja välineet löytyvät tallista. Mahdolliset 
korjaustarpeet voit ilmoittaa Mariannelle. 

 

Ruokinta   

Voit valita ja maksaa hevosellesi sopivan heinämäärän, käytössä säilöheinää ja latokuivattua kuivaheinää 
pyöröpaalissa. Muut rehut voit tuoda siistissä rehuastiassa rehuhuoneeseen. Avonaisia säkkejä ja 
rehuastioita ei saa säilyttää tallilla. Täysinäisiä avaamattomia rehusäkkejä voi säilyttää myös heinävaraston 
puolella. Sovi paikka Mariannen kanssa. Omille heinille ei tallilla välttämättä ole tilaa. Jokainen punnitsee 
hevosensa heinät ohjeiden mukaan valmiiksi joko kassiin tai verkkoon (sovi Mariannen kanssa) ja asettaa ne 
valmiiksi sovittuun paikkaan. Pikkupaaliheinää ei saa antaa itse.   

Aamutalli alkaa noin klo: 6-9 (yleensä klo: 8): hevoset saavat vähän heinää (ponit vähemmän) ja valmiiksi 
annostellut väkirehut kärrystä. Päiväheinät hevoset syövät verkoista/häkeistä tms. tarhoissa. Käytäntöä ja 
kehitetään vähitellen = muutokset mahdollisia. Hevoset pääsevät tarhaan viimeistään noin klo: 10. 
Tallityöntekijä/Marianne antaa iltapäiväheinät karsinoihin tai ulos sovitusti. 



Jokainen annostelee hevosensa väkirehut itse valmiiksi astiaan ja laittaa astian hyllyyn/kärryyn ohjeen 
mukaan. Vain kuivia väkirehuja annetaan aamuin ja illoin. Mössöjä saa syöttää itse, mutta vain erillisestä 
rehuastiasta. Poikkeuksista voidaan neuvotella. 

Iltatalli (noin klo: 20-22): Marianne tai muu työntekijä antaa hevosille valmiiksi punnitut heinät ja väkirehut. 
Halutessaan hevosen omistaja voi myös laittaa heinät jo itse valmiiksi hevosen karsinaan verkkoon. Jos/kun 
verkot ovat tukevasti kiinni kaltereissa/seinässä ja helposti lukosta avattavissa, Marianne tai tallityöntekijä 
laittaa heinät verkkoon. 

Mikäli ruokinta tallin puolesta on jo suoritettu ja tulet sen jälkeen liikuttamasta hevosta tai esim. kisoista, 
tulee sinun itse antaa hevoselle väkirehut.  

Ruokintalistaan laitetaan selkeät ruokintaohjeet. Ruokintalista on rehuhuoneen kaapissa sitä varten, jos 
joskus joku on äkillisesti estynyt pääsemästä tallille.  

Tilapäiset ruokinnan muutokset / lääkekuurit yms. vastaavat normaalista ruokinnasta poikkeavat ohjeet 
rehuhuoneeseen. Tallityöntekijä antaa halutessasi eläinlääkärin määräämät lääkkeet ohjeen mukaan.   

Hevosen omistaja punnitsee hevosen heinät valmiiksi kassiin/verkkoon ja työntekijä tai Marianne jakaa 
heinät. Annokset punnitaan, jotta hevosesi saa sovitun määrän. Tallityöntekijä/Marianne ilmoittaa, mikäli 
hevosesi jättää toistuvasti syömättä heinää ja keskustelee kanssasi sopivasta heinämäärästä. Heinää saa 
antaa vain sen verran, kuin hevonen syö. 

Kaikki rehut tulee säilyttää rehuhuoneessa tai heinävarastossa. Niitä ei saa säilyttää tallin käytävillä. Tallin 
käytävillä ei saa säilyttää myöskään mitään irtainta tavaraa turvallisuussyistä.  

 

Madotus ja rokotus   

Tallimme hevoset loishäädetään voimassa olevien suositusten mukaisesti.   

Tallin madotusohjelma: lantanäytteet otetaan loppusyksyllä ja keväällä ja matolääkkeet annetaan syksyllä 
laidunkauden jälkeen. Tallissa oleville hevosille tulee antaa matolääke vähintään kerran vuodessa, syksyllä.  
Syksyllä tehtävästä madotuksesta tulee ilmoitus ilmoitustauluille ja matolääkkeet hankitaan tallin puolesta. 
Lantanäytteiden otto hoidetaan myös tallin puolesta.  Matolääkkeet ja näytteiden analysointi laskutetaan 
tallimaksussa. Jos lantanäytteissä on matoja/munia, hevosille ostetaan matolääke ell. ohjeen mukaan. 
Omistaja antaa matolääkkeen itse hevoselleen.   Tallissa olevien hevosten tulee olla rokotettuja kerran 
vuodessa influenssaa vastaan. Rokotusten voimassaolo tarkistetaan vuosittain rokotuksista vastaavan 
toimesta. Tetanus-rokotetta (jäykkäkouristus) suositellaan.  

  

Hevosen mahdollinen sairastuminen  

Jos omistaja epäilee hevosellaan tarttuvaa tautia tai vastaavaa, niin hänellä on velvollisuus informoida 
asiasta välittömästi työntekijöitä ja muita hevosenomistajia.  Ko. hevosen hoito ohjeistetaan tautiepäilyn 
mukaisesti (esim. tarhaus vain yksin ja yhteen tarhaan, johon ei laiteta muita, ko. hevosen karsinaan ei saa 
laittaa muita hevosia, työntekijöille ohjeet hevosen käsittelystä: vaatteiden vaihto, käsien pesu), kunnes 
taudinkuva on varmistettu. Hevosen omistajan velvollisuus on selvittää taudinkuva eläinlääkärin avulla.  

Muissa sairastapauksissa hevosen omistajan tulee ilmoittaa välittömästi tallityöntekijälle hevosen hoito-
ohjeet ja muut tarvittavat tiedot sairauteen liittyen. 

  



Tarhaus  

Marianne osoittaa jokaiselle hevoselle tarhan. Tarhaa voidaan joutua vaihtaa käytännön järjestelyiden 
sujuvoittamiseksi ja kaikkien hevosten ja työntekijöiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Aamulla omistaja tai 
Marianne tai työntekijä vie hevosen tarhaan sopimuksen mukaan. Illalla hevosen omistaja tai hänen 
valtuuttamansa henkilö tuo hevosen itse sisään karsinaan. Yksityishevosten omistajat voivat myös sopia 
hevosten sisäänottovuoroista keskenään. Yksittäisen hevosen sisäänotto saattaa onnistua silloin tällöin 
myös Mariannelta, sovittava joka kerta erikseen. 

Hevosen omistaja siivoaa tarhan vähintään kerran viikossa. Halutessaan tämä palvelun voi myös ostaa 
50€/kk. Mikäli tarhaa ei ole siivottu, siivous voidaan laskuttaa jälkikäteen omistajalta. 

Kesällä saattaa olla mahdollista viedä myös yksityishevosia laitumelle. Tästä sovitaan erikseen. Kaikille 
hevosille ei riitä omaa laidunta, laitumelle vienti ja haku sovitaan myös erikseen. 

Tallityöntekijä loimittaa hevosesi ja laittaa sille suojat ohjeen mukaan (1 loimi + yksi pari suojia tai 1 kpl 
hyönteishuppu tms), jos ostat tämän palvelun. Lisäloimet ja -suojat laitetaan eri maksusta, ilmoita niiden 
käytöstä ja käytön lopettamisesta Mariannelle. Huolehdithan, että hevosellasi on 2 sopivaa loimea karsinan 
edessä (jos toinen on aamulla märkä, puetaan toinen). Hevosella tulee olla myös varariimu ja -naru helposti 
löydettävissä. 

  

Varusteet  

Varusteitasi varten on varattu kaksi varustekaappia (yksi hevoselle ja yksi omistajalle). Kaikki hevosen 
varusteet ja tavarat tulee olla nimikoituja, loimet nimetty näkyvästi hevosen nimellä.  

  

Yhteiset tilat  

Jokainen korjaa hevosensa jätökset pois maneesista / kentältä / pihalta välittömästi ratsastuksen jälkeen, 
samoin mahd. esteet tai muun käyttämänsä rekvisiitan. Näin kentät ja maneesin pohja pysyvät parempana 
ratsastaa ja ovat valmiina seuraavalle ratsastajalle.  

Jotta tallitilat pysyvät siistinä, siivoathan jälkesi käytävällä, pesupaikalla ja myös tallin muissa yhteisissä 
tiloissa. Käytäthän vettä ja sähköä säästeliäästi!  Muistathan sulkea ovet ja sammuttaa valot, kun et tarvitse 
niitä. 

Loimien kuivauksen tehostamiseksi kuivaushuoneessa jokainen korjaa oman loimensa takaisin karsinan 
loimitangolle tai varustekaappiin päivittäin. Nimikoi kaikki loimet ja hevosesi varusteet. Kaikki loimet eivät 
mahdu yhtä aikaa kuivaushuoneeseen, tarvittaessa osa loimista kuivatetaan varustehuoneessa. 

 

Turvallisuus 

Käytä hevosta taluttaessa aina (myös tallin sisällä) narua ja riimua tai suitsia ja ohjia (tai liinaa). Hevosta 
ulkona taluttaessa suositellaan käytettävän kypärää. Ratsastuskoulukäytössä olevia hevosia talutetaan aina 
kypärä päässä. Ratsastuskoulun asiakkaat ja työntekijät käyttävät kypärää taluttaessa. Talli ei vastaa 
sattuneista vahingoista. Jokaisella tulee olla itsellä tapaturmavakuutus hevosten kanssa sattuvia tapaturmia 
varten (SRL:n jäsenyys riittää). 



Säilytä turvallinen etäisyys muihin hevosiin tallissa ja kulkureiteillä. Tutustu tallin turvallisuussuunnitelmaan 
ja kerro mahdollisista poikkeamisista tai ongelmista Mariannelle. 

 

Maneesin, kentän ja maastoreittien käyttö 

Ratsastustuntien aikataulut ja osallistujamäärät näet hopotista. Huomioi, että jo alkanut tunti ei enää näy 
hopotissa. Vältä maneesin käyttöä isompien ryhmien aikana, alku ja lopputunnin aikana tai pienten 
ryhmien aikana voit ratsastaa seassa, mutta huomioi turvallisuus ja etäisyydet. Tuntilaisilla on etuajo-oikeus 
tuntien aikana. Siivoa hevosesi jätökset mahdollisimman nopeasti pois. 

Ratsastuskenttä ja maneesi ovat käytettävissä myös ennen aamutallia ja iltatallin jälkeen. Huolehdi, että 
joku tietää, että olet ratsastamassa ja milloin tulet pois – saat tarvittaessa apua. Muista sammuttaa valot 
tallista ja maneesista/kentältä poislähtiessäsi. Valoisalla ei maneesiin tarvitse välttämättä sytyttää valoja, 
hämärällä 2 alinta katkaisijaa yleensä riittää. Huomioi kestävä kehitys. 

Maastossa ratsastaessasi käytä heijastimia ja hämärällä myös valoja. Huomioi muut käyttäjät ja tervehdi 
vastaantulijoita. Kerro, jos näet vaarallisia muutoksia maastossa. Maastoon lähtiessäsi jätä tussitaululle 
tieto mihin suuntaan/mille lenkille lähdit ja milloin palaat. 

 

Kiitos! 

 


