Turvallisuussuunnitelma

TerapiaTalli Bonaza ay, Hiittikuja 17, 90810 Kiviniemi

1. Sijainti ja yhteistiedot
TerapiaTalli Bonaza sijaitsee Haukiputaan, Virpiniemessä os. Hiittikuja 17, 90810 Kiviniemi.
Yrittäjät Tanja Takkula p. 0405451163 , Tarja Takkula p. 0405131993

2. Toiminnan kuvaus
TerapiaTalli Bonaza tarjoaa ratsastusterapiaa, vammaisratsastusta ja hevostentäysihoitopalveluita
sekä lasten fysioterapiapalvelua . Ratsastusterapia ja vammaisratsastustunnit on aina ennalta
sovittuja ja ohjattua toimintaa hevosten kanssa. Toiminta tapahtuu joko ratsastuskentällä tai
huolletuilla ratsastusreiteillä. Ratsastusterapiassa on aina terapeutin lisäksi avustaja , joka huolehtii
hevosesta .
Hevostentäysihoito palveluun kuuluu asiakkaiden hevosten päivittäinen hoito ilman liikutusta.
Liikutuspalvelun asiakkaat voivat ostaa erikseen.

3. Talli ja tallin ympäristö (liite. kartta )

4. Toimintaan kuuluvat riskit
Hevosten kanssa toimimisessa on aina olemassa riskejä. Hevonen voi astua jalan päälle tönäistä
hoitajaansa tai vaikka puraista. Myös hevoset voivat potkia toisiaan tökätä turvalla tai puraista.
Ihmisen on huomioitava hevosten kanssa hevosten luontainen käyttäytyminen. Jokainen hevonen
toimii aivan omalla tavallaan.
Hevonen on pakoeläin. Pakoeläimen luonteeseen kuuluu, että se voi säikähtää jotain yllättävää tai
outoa asiaa/tilannetta. Hevonen voi säikähtäessä hypätä sivulle, pyörähtää ympäri, hypätä pystyyn,
peruuttaa, lähteä juoksemaan tai rynnätä ihmistä kohti. Tämä voi tapahtua karsinassa hoitaessa,
taluttaessa tai ratsastaessa kentällä tai maastossa. Ohjeistamalla asiakkaita hevosen
käyttäytymisessä ja huomioimaan turvallisuus asiat pyrimme välttämään hevosen luontaisen
käyttäytymisen takia tulevia turvallisuus riskejä.
Toimintaympäristö luo omat haasteet toiminnalle. Autot ohjataan omille merkityille parkkipaikoille
ja totutetaan hevoset kohtaamaan autoja. Hevosten liikkumisreitit maastossa on merkitty
pelkästään hevosille. Ratsastuskentän huolto tehdään kun kenttä on vapaa ratsastajista.

Tallissa on tavaroille omat säilytys tilat. Tallin käytävä on hyvä pitää puhtaana ja siistinä ettei tule
turhia vaara tilanteita. Tulipalo vaara on aina olemassa kun on kuivia heiniä ja lamppuja. Lamppujen
ja sähkölaitteiden tarkistus ja huolto kuuluu riskien minimoimiseen. Palo ja häkävaroittimet on
kytketty murtohälyttimiin, jolloin palohälytys tulee vartiointiliikkeen kautta yrittäjille ja
palokunnalle.
Asiakastyössä yllättävinä riskeinä ovat sairaskohtaukset ja allergiakohtaukset. Aina ratsastaessa on
mahdollista tippua hevosen selästä. Selästä tippuessa mahdollisia vahinkoja ovat mustelmat,
lihasrevähdykset, murtumat, aivotärähdys ja sisäelinvammat.
Varuste huollolla pyritään ennalta ehkäisemään turhia vahinkoja.

5. Turvallisuusohje
Tallilla asioivia henkilöitä opastetaan toimimaan hevosten kanssa.
• Hevosten läheisyydessä ei juosta tai riehuta
• Hevosta lähestyttäessä ilmoita tulostasi hevoselle
• Hevosta talutetaan aina riimunnarusta tai ohjista
• Hevosta taluttaessa ahtaista paikoista, kävellään itse ennen hevosta
• Hevosia ei saa ruokkia tai antaa herkkuja ilman lupaa
• Hevosia ei saa hakea tallista tai tarhasta ilman lupaa
• Ratsastaessa käytetään aina turvakypärää (voi lainata tallilta)
• Ratsastaessa suositellaan käytettävän kannallisia kenkiä ja ratsastushanskoja
• Hevosella on aina ratsastaessa oltava suitset päässä
• Hevosten kansa toimiessa tulisi välttää lepattavia vaatteita, koska ne voivat säikähtää
• Pimeällä ratsastaessa tai hevosen kanssa liikkuessa suositellaan käyttämään heijastinliiviä.
Liivejä löytyy tallilta
• Tallissa kaikki varusteet ja muut tavarat omille paikoilleen
• Sähkölaitteiden turvallinen käsittely hevosten läheisyydessä
• Tupakointi sallittu tuhkakuppien läheisyydessä
• Tulenteko sallittu vain nuotiopaikalla
• Ratsastusterapia ja vammaisratsastus toteutetaan aina ennalta sovittuna ajankohtana
• Täysihoitohevosasiakkaat noudattavat hyvää hevosmiestaitoa käsiteltäessä hevosiaan
• Muista ottaa puhelin mukaan ratsastaessasi

6. Vakuutusturva
Tallilla on voimassa olevat vakuutukset henkilökunnalle, asiakkaille, hevosille ja kiinteistölle.

7. Ohjeet onnettomuuden tai sairauskohtauksen varalta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hätänumero 112
Kerro mitä on tapahtunut
Anna tallin osoite: Hiittikuja 17, 90810 Kiviniemi, Haukipudas
Vastaa kysymyksiin, sulje puhelin vasta luvan saatuasi
Toimi saamiesi ohjeitten mukaan
Pelasta hengenvaarassa olevat ja estä lisäonnettomuudet
Anna hätäensiapu
Hätänumero ja toimintaohjeet löytyvät tallin ilmoitustaululta.

Tallista löytyy kaksi jauhesammutinta, yksi sosiaalitilasta ja yksi tallinpuolelta.
Sammutuspeitto on sosiaalitiloissa toisen jauhesammuttimen vieressä.
Ihmisten ensiapulaukku on wc:ssä ja hevosten ensiapuvälineet löytyvät kuivaushuoneesta.
Tallin koko henkilökunta on ensiapukoulutettu.

