
TALLIKÄYTÄNTÖJÄ

Tervetuloa jäseneksi KoR:n talliin. Tallin omistaa Kotkan Ratsastajat ry, eli olet yhtenä osa-omistajana. Tässä
hieman tietoa lisää miten täällä on ollut tapana toimia.

TALLIPAIKKA
Ensimmäinen edellytys tallipaikalle on, että olet KoR:n jäsen. Tallipaikkaa voi hakea toimistosta/
ilmoitustaululta/netistä saatavalla lomakkeella. Asiakkaaksi otetaan hyvätapaisia  hevosia, jotka voivat olla ruunia
tai tammoja. Koska tallissa on paljon lapsia joka päivä, niin valitettavasti oreja ei voida ottaa talliin asumaan.
Hakijoiden hyvätapaisuus  ja aktiivisuus luetaan eduksi.

KARSINAT
Puhdistetaan kerran päivässä, normaalisti niihin ei puututa itse. Tuoreet kasat  voi jokainen poistaa halutessaan
vieden ne suoraan lantalaan. Purua ei saa lisätä ominpäin, tarvittaessa keskustele asiasta tallityöntekijän kanssa.
KARSINOIHIN EI SAA LAKAISTA! Seuraa ilmoitustaulua -> on tilanteita jolloin paikat on otettava itse ja silloin
asiasta tiedotetaan liituilmoitustauluissa!

VESKARI/KENGITYS
Vesipilttuussa säästetään mahdollisuuksien mukaan vettä (esim. kylmetykset talvella lumipussilla jne), veskari on
pesuja varten. Hevosten hoitaminen/harjaaminen tms. suoritetaan karsinoissa, hevoset eivät saa myöskään
"roikkua" käytävällä hoidettaessa - muista turvallisuus! Jos hevosen lääkintä niin vaatii, voidaan sitä luonnollisesti
tehdä myös käytävällä. Kengitys suoritetaan sille varatussa paikassa kengityspilttuussa, siellä voidaan myös esim.
klipata hevonen. Varsinainen hoitonurkkaus  se ei kuitenkaan ole. Muistathan siivota jälkesi!

RUOKINTA
Hevoset ruokitaan kolmesti vuorokaudessa. Ruokana tarjoamme heinät sekä väkirehuna tällä hetkellä Racing
Prixin, erityistapauksissa kauran (ell lausunto!), vettä juoma-automaateista. Ruuan määrän voi jokainen määrittää
itse edessä olevaan lappuun. Kaikki ylimääräiset  ruuat jokainen antaa hevoselleen itse. Huolehdithan, että
hevosen ruokakuppi on puhdas ja kiinni!

TARHAUS
Hevosilla on osapäivätarhaus, vuorolista on kiertävä ja näkyvissä tallin seinällä. Tarhat ovat aikoinaan
yksityishevostenomistajien tekemiä ja rahoittamia. Niiden kunto ja siisteys on edelleenkin kyseisessä tarhassa
olevien hevostenomistajien vastuulla, hevosilla on omat , vakituiset tarhat missä ne ulkoilevat. Pidäthän
tarhaolosuhteet hevosellesi mahdollisimman hyvänä; eli esim. lannat pois (pohjan kunto, loiset!) ja huolehdi
rikkoontuneet aidat uudestaan kuntoon! Tallityöntekijä laittaa halutessanne hevoselle ulos yhden (1) loimen.
Kaulakappaleita ei suositella, mutta jos sellaisen haluaa, niin sen on oltava mahdollisimman helposti päälle
laitettava. Laita selvät ohjeet karsinan eteen milloin EI tarhata, esim. pakkasraja. Ylimääräisiä varustuksia (suojat,



putsit jne ) laitetaan vain silloin, kun niille on oikeasti tarvetta, helpotathan siis tallityöntekijän aikataulua ja
työmäärää. Hevoset loimitetaan sääolosuhteiden mukaan, hyönteishattu laitetaan halutessa päähän.

SIISTEYS
Korjaathan hevosesi jätökset pois niin ulkoa kuin käytäviltäkin, myös kengitysjäte! Muutoinkin muista huolehtia,
että tavarat tulevat käytön jälkeen omille paikoilleen eikä karsinan eteen jää ylimääräistä tavaraa, roskat roskiksiin.

MANEESIN JA KENTTIEN KÄYTTÖ
Tilat ovat vapaasti käytettävissä muun toiminnan (ratsastuskoulu/valmennukset) puitteissa. Jos haluat järjestää
kotivalmennuksia  niin ilmoita muille asiasta tallin seinällä olevaan kalenteriin tarpeeksi ajoissa. Tämä ei

kuitenkaan ole varaus, vaan tiedonanto muille ratsastajille, tiloissa siis voivat samaan aikaan ratsastaa muutkin.
Mutta pyritään välttämään päällekkäisyyksiä etenkin esteissä. Ulkopuolisille valmentajille annetaan kuitenkin
työrauha eikä sekaan voi mennä ratsastamaan osallistumatta valmennukseen. Jos samaan aikaan on sekä koulu-
että estevalmennuksia niin pääsääntöisesti kouluratsastajat menevät vanhassa maneesissa ja esteratsastajat
uudessa. Jokaisen tulisi korjata (ainakin) oman hevosensa jätökset ratsastuksen jälkeen maneeseista ja kentiltä -
näin pohjan kunto säilyy hyvänä pidempään. Kun lähdet maneesista tai kentältä viimeisenä niin muista korjata
käyttämäsi puomit/esteet pois. Älä käytä uusimpia puomeja maapuomeina.  Viimeisenä lähtijänä sammuta valot,
Säästetään sähköä!!!

ELÄINLÄÄKÄRI
Tallityöntekijä ilmoittaa omistajalle, mikäli hän huomaa hevosessa jotakin poikkeavaa, terveydessä tai
käytöksessä. Kiireellisissä ja akuuteissa tilanteissa hän voi myös auttaa eläinlääkäriä, muulloin on homma
hoidettava itse (rokotukset, raspaukset jne). Tallin seinälle pyritään laittamaan tietoa, jos ell on tulossa; kuitenkin
aika eläinlääkäriltä on varattava itse etukäteen, ellei toisin ole sovittu.

TALKOOTYÖ
Karsinamaksun edullisena pysymisenä edellytys on, että jokainen osallistuu talkootyöhön mahdollisuuksiensa
mukaan. Siihen kuuluu esim. tilojen kunnossapitoa (karsinat, tarhat, yleinen siisteys jne.), sekä kilpailujen
järjestämistä. Kilpailutoiminta on merkittävä tulonlähde seuralle ratsastuskouluyrittämisen lisäksi. Sen tuoma tulo
koituu etenkin yksityishevostenomistajien hyväksi - edullisempana karsinamaksuna. Osallistuthan itse aktiivisesti
apuasi tarjoten sekä itsenäisesti tehden! Seurassa toimitaan Kotkan Ratsastajien sääntöjen mukaisesti. Näihin
tallikäytäntösääntöihin  voi seuran hallitus tehdä lisäyksiä ja korjauksia, nämä ovat ohjeellisia - muistin

virkistykseksi, sekä uusille tulokkaille selvennykseksi miten asiat ovat hoituneet käytännössä. Ota yhteyttä
tallityöntekijään mikäli ilmenee keskustelun tarvetta hevosen hoidosta tai ruokinnasta, myös hallituksen jäsenet
auttavat tarvittaessa. Muistathan, että kuten et sinä niin eivät myöskään hallituksen jäsenet ole työsuhteessa
Kotkan Ratsastajiin vaan tekevät vapaaehtoistyötä seuran eduksi  myös sinun panostasi seuran menestymiseen
kaivataan!

Toivottavasti viihdyt tallissamme!


