IMATRAN RATSASTAJAT RY
Maneesikuja 4, 55400 Imatra
P. 040 846 6751
www.imatranratsastajat.fi

TALLIKÄYTÄNNÖT

21.5.2016

Tervetuloa asiakkaaksi IRa:n talliin! Tallin omistaa Imatran Ratsastajat ry. Tässä sinulle tietoa miten tallissamme on
tapana toimia. Seuran hallitus päivittää näitä tallikäytäntöjä tarvittaessa. Voimassa olevat ohjeet löydät seuran
nettisivuilta www.imatranratsastajat.fi.
Tallipaikka
Sinun tulee olla seuran jäsen, jotta voit saada talliltamme pysyvän tallipaikan. Vapaita tallipaikkoja voit kysellä
tallipaikkavastaavalta. Seuran hallitus myöntää tallipaikan hakijoiden kesken.
Hallitus vahvistaa voimassa olevat tallimaksut vuosittain.
Uutena talliin tulevia hevosia ei sijoiteta automaattisesti vapautuvalle tallipaikalle, vaan hallituksella sekä
tallivastaavalla on oikeus sijoittaa vapautuvalle paikalle jo tallissa oleva hevonen tarpeen vaatiessa.
Ilmoita kaikista hevosen poissaoloista tallin valko- tai liitutaululle, näin varmistat, että tallityöntekijät ovat tietoisia
poissaoloista ja niiden kestosta. Poissaoloista tulee lisäksi ilmoittaa tallimaksujen tekijälle, jotta poissaoloajan
rehumaksut voidaan hyvittää tallimaksussa (yli 5 vrk kestävä). Lähtö- ja tulopäiviltä menee normaali tallimaksu.
Varausmaksut
Seuran hallitus vahvistaa varausmaksut vuosittain. Kaikki voimassa olevat talli- ja varausmaksut ovat nähtävillä
seuran nettisivuilla. Tarvittaessa voit kysellä lisätietoja tallimaksujen tekijältä.
Mikäli karsina on seuran puolesta käytössä varaamanasi aikana, se ei vaikuta varausmaksun hintaan.
Tuntihyvitykset
Mikäli hevosesi on ratsastuskoulun opetuskäytössä, hyvitetään suoritetut tunnit kuukausittain. Ratsastuksenopettajat
ilmoittavat tuntimäärät tallimaksujen tekijälle.
Karsina
Vuokraaja puhdistaa itse karsinan päivittäin. Lisämaksusta työntekijät siivoavat karsinan arkisin. Lisäpalvelujen hinnat
ja ohjeet sekä saatavuus löytyvät tallin ilmoitustaululta.
Kuivikkeena käytämme turvetta, joka sisältyy tallipaikan hintaan (kts. hintaan sisältyvä määrä tallin ilmoitustaululta).
Oikeaoppisen turvekarsinan siivousohjeet löydät tallituvan ilmoitustaululta sekä seuran nettisivuilta.
On hyvä puhdistaa hevosen ruoka- ja juoma-astiat vähintään kerran viikossa. Karsinan seinät ja katto tulisi pestä
kerran vuodessa sekä kalkita seinät tarvittaessa. Tarvittavat aineet ja välineet saat seuran puolesta ilmoittamalla
tarpeesta tallityöntekijälle. Mahdolliset korjaustarpeet voit ilmoittaa hallituksen kiinteistövastaavalle. Yhteystiedot
löytyvät ilmoitustaululta ja nettisivulta.
EU-direktiivi hevoskohtaisen karsinakoon kriteereistä saattaa aiheuttaa karsinavaihdoksia siinä tapauksessa, että ison
hevosen karsinakokokriteerit täyttävä karsina on pienen hevosen tai ponin käytössä ja talliin on muuttamassa iso
hevonen, jolle ei löydy vapaata ison hevosen karsinaa. Tällöin pienempi hevonen tai poni siirtyy pienelle hevoselle tai
ponille tarkoitettuun karsinaan, jos sellainen on vapaana. Karsinapaikoista vastaava henkilö vastaa karsinapaikkojen
mahdollisista siirroista sikäli mikäli tallissa on tilaa suorittaa siirrot.
Ruokinta
Ruokinta on tallin puolesta 3 kertaa päivässä: aamulla klo 7 – 9, päivällä klo 13 – 15 ja illalla klo 19.30 – 21 välillä.
Tallipaikan hintaan sisältyy kuiva heinä ja esikuivattu heinä (talvikautena) hevosesi syömän kilomäärän mukaan
laskutettuna sekä lisäksi kaura, mella, kivennäiset ja suolakivi. Tallin tarjoamia väkirehuja ei saa tuoda tallille. Omaa
väkirehua voit tuoda sinulle varattuun rehulaatikkoon ruokaboxiin. Tilanpuutteen vuoksi ylimääräisiä ruokasäkkejä,
laatikoita tmv. säilytysastioita ei saa tuoda. Täysinäisiä ruokasäkkejä voi säilyttää myös Passagen puolen
säilytystilassa. Omaa kuivaa heinää voi tuoda tallille max 100 pikkupaalia kerrallaan. Heinät säilytetään vintillä tai
muussa tallivastaavan osoittamassa paikassa ja annostellaan kasseihin tai verkkoihin valmiiksi karsinan eteen syöttöä
varten.
Mikäli ruokinta tallin puolesta on jo suoritettu ja tulet sen jälkeen liikuttamasta hevosta tai esim. kisoista, tulee sinun
itse antaa hevoselle väkirehut.
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Ruokintalistaan laitetaan selkeät ruokintaohjeet. Ruokintalista on vanhalla puolella heinän ja kauransäilytyspaikan
viereisessä tolpassa käytävällä ja uudella puolella ruokaboxissa. Työntekijä annostelee listasta vain kauran, mellan,
kivennäisen ja heinän, eli jos hevonen saa muutakin, ne tulee annostella itse valmiiksi. Listaan merkataan vain ne,
mitä syöttäjä annostelee, ei omia rehuja, jotka itse annostellaan.
Tilapäiset ruokinnan muutokset / lääkekuurit yms. vastaavat normaalista ruokinnasta poikkeavat ohjeet laitetaan joko
tolppaan vanhalla puolella tai ruokaboxin ilmoitustaululle uudella puolella. Muistathan merkitä lääkkeet ja laittaa
selkeät ohjeet sekä sijoittaa lääkkeet helposti löydettävästi ruokaboxiin. Tallityöntekijä antaa halutessasi eläinlääkärin
määräämät lääkkeet ohjeen mukaan. Lyhytaikaisetkin määrien muutokset pitää laittaa myös ruokintalistaan.
Ruokinnan muutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti välittömästi tallimaksujen tekijälle. Viestit voi jättää hänelle tallituvan
ilmoitustaululle tai lähettää sähköpostilla. Tallimaksu uuden ruokinnan mukaisesti astuu voimaan heti ilmoituksesta
seuraavaksi laskettavaan tallimaksuun. Pyri muuttamaan ruokinta kuun lopussa, jos mahdollista. Jos muutos kuitenkin
tapahtuu heti kuukauden alussa tallimaksujen jo tehtyä, niin muutos laskutetaan seuraavassa tallimaksussa.
Asiakkaalla on mahdollisuus tilata hevoselleen porkkanasäkkejä, joita tuodaan tallille. Tilatut porkkanasäkit merkitään
ilmoitustaululla olevaan listaan, jonka mukaisesti porkkanat tuodaan ja laskutetaan tallimaksussa kuukausittain.
Tallityöntekijä annostelee ja jakaa heinät. Annokset punnitaan, jotta hevosesi saa sovitun määrän. Tallityöntekijä
ilmoittaa, mikäli hevosesi jättää toistuvasti syömättä heinää ja keskustelee kanssasi sopivasta heinämäärästä.
Heinäverkon käytöstä tulee sopia tallityöntekijöiden kanssa. Jos hevonen täytyy syöttää verkosta, heinät tulee olla
syöttäjää varten valmiiksi verkoissa. Laita väkirehut valmiiksi seuran tarjoamiin ämpäreihin, mikäli hevosellesi on omia
väkirehuja ja / tai lisäaineita (vitamiineja tmv).
Kaikki rehut tulee säilyttää ruokaboxissa rehuille varatuissa laatikoissa. Niitä ei saa säilyttää tallin käytävillä. Tallin
käytävillä ei saa säilyttää myöskään mitään irtainta tavaraa turvallisuussyistä.
Talli pitää rehukirjanpitoa tallilla tarjolla olevista rehuista. Vuokraajan tulee hoitaa rehukirjanpito itse syöttämiensä
rehujen osalta. Ohjeet ja kansio löytyvät tallitoimistosta.
Madotus ja rokotus
Tallimme hevoset loishäädetään voimassa olevien suositusten mukaisesti.
Tallin madotusohjelma: lantanäytteet otetaan talvella ja keväällä (tammi- ja toukokuu) ja matolääkkeet annetaan
syksyllä laidunkauden jälkeen. Hallituksen päätöksen mukaisesti tallissa oleville hevosille tulee antaa matolääke
vähintään kerran vuodessa, syksyllä. Syksyllä tehtävästä madotuksesta tulee ilmoitus ilmoitustauluille ja
matolääkkeet hankitaan seuran puolesta. Lantanäytteiden otto hoidetaan myös tallin puolesta. Matolääkkeet ja
näytteiden analysointi laskutetaan tallimaksussa. Jos lantanäytteissä on matoja/munia, hevosen omistajalle annetaan
ohjeet madottamisesta ja uuden näytteen ottamisesta. Nämä hevoskohtaiset toimet omistaja hoitaa itse ja ilmoittaa
uuden tuloksen madotuksista vastaavalle.
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.
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Tarhaus
Hevosilla on puolipäivätarhaus, joko aamu- tai iltapäivällä, ellei tallisopimukseen ole sisällytetty lisätarhausta. Kaikki
hevoset eivät välttämättä mahdu aamupäivällä ulos, joten osa tarhataan iltapäivällä. Pyrimme vuorottelemaan, mutta
joskus voi käydä niin, että joku joutuu iltapäivätarhaukseen peräkkäisinä päivinä. Mikäli näin tapahtuu toistuvasti,
toivomme sinun keskustelevan asiasta tallin työnjohtajan kanssa.
Mikäli viet itse hevosesi ulos aamupäivällä tai iltapäivällä, pyri myös hakemaan hevonen itse sisälle. Jos olet
tallisopimusta tehdessäsi valinnut hevosellesi lisätarhauksen, niin voit halutessasi itse hakea hevosesi illalla sisälle,
näin menetellen helpotat työntekijöiden iltatyötä etenkin syys- ja talviaikaan.
Isot laumat pääsevät isoihin tarhoihin ja yksin tarhaavat pienempiin. Laitathan selkeät tarhausohjeet karsinan oveen.
Tarhatoivomuksia pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Pahimpana kurakautena emme tarhaa
mutaisimpiin tarhoihin sekä pyrimme kierrättämään tarhoja, niin että samat hevoset eivät olisi aina
huonokuntoisimmissa tarhoissa.
Yksityishevosten omistajat voivat viedä oman hevosensa laitumelle, jos siellä ei ole seuran hevosia. Ilmoita, mikäli et
halua hevostasi laitumelle lainkaan.
Tallityöntekijä loimittaa hevosesi ja laittaa sille suojat ohjeen mukaan (1 loimi + yhdet suojat). Lisäloimet ja -suojat
laitetaan eri maksusta, ilmoita niiden käytöstä ja käytön lopettamisesta tallimaksujen tekijälle sekä päätoimiselle
työntekijälle.
Varusteet
Varusteitasi varten on varattu kaksi varustekaappia (yksi ruskea ja yksi vihreä), satula- ja suitsipaikka sekä rehusäiliö
omien rehujen säilyttämistä varten. Mikäli tarvitset ylimääräisen satula- tai suitsipaikan, niin kysele tallin
henkilökunnalta. Tämä pyritään järjestämään. 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 hoitopaikalla, pesarissa ja myös tallin muissa yhteisissä tiloissa.
Käytäthän vettä säästeliäästi!
Loimien kuivauksen tehostamiseksi kuivaushuoneessa olemme sopineet, että jokainen korjaa oman loimensa takaisin
karsinan loimitangolle tai varustekaappiin päivittäin. Nimikoi kaikki loimet ja hevosesi varusteet.

