
  

 

 

 

Wanhamäen Tallin ja Wanhan Koulun Tallin, 

SuoVaRin ja TAIKAn 

YHTEISET PELISÄÄNNÖT 

Pelisäännöt on tehty etänä kaikille avoimessa Teams pelisääntökeskustelussa 16.1.2022 

 

1. KOHTELIAISUUS 

Tervehditään kaikkia iloisesti päivittäin, muistetaan kiittää, kannustaa ja auttaa kaikkia tarpeen mukaan ja tasapuolisesti.  

Autetaan toisia. Ketään ei kiusata, nimitellä tai haukuta. 

Tallissa käyttäytyminen rauhallisesti, ei juosta eikä huudeta, hevosille annetaan karsinarauha. Kunnioitetaan toisiamme ja hevosia 

Käyttäydytään rauhallisesti, mutta jämäkästi hevosten kanssa. Ei lainata toisten tavaroita ilman lupaa 

 

2. TASA-ARVO 

Otetaan kaikki uudet ja vanhat kävijät huomioon ja huolehditaan kaikki toisistamme. Kaikki auttavat toisiaan omien kykyjensä ja taitojensa 

mukaan. Ei vertailla itseä muihin eikä muita itseen. Kaikki yrittävät parhaansa omalla tasollaan ja pyrkivät omaan parhaaseen suoritukseensa.  

 

3. HEVOSTAIDOT 

Pidämme kaikki osaltamme huolta hyvistä hevostaidoista ja kehitämme omia taitojamme koko ajan. Hevoset ovat työkavereitamme ja 

ystäviämme, heidän hyvinvointinsa menee muun edelle, kunnioitamme hevosia. Autamme myös tarvittaessa apua tarvitsevia ja näytämme 

hyvää esimerkkiä. Tiedostetaan omat taidot ja kysytään apua tarvittaessa. 

 

4. PÄIHTEET 

Alle 18-vuotiaat eivät tupakoi ollenkaan ja vanhemmat vain niille osoitetuille paikoilla. Tallillamme ei käytetä päihteitä, emme käytä ener-

giajuomia. 

 

5. KILPAILUKÄYTTÄYTYMINEN KISAPÄIVINÄ 

Vaikka kaikkia jännittää muistamme hymyillä ja hengittää. Haluamme näyttää vierailijoille miten iloisia ja reippaita olemme. Muistetaan 

myös siisteys kisapäivinä sekä tallissa että kansliassa.  

 

6. HUOLEHDIMME ITSESTÄMME 

Muistamme liikkua päivittäin muutenkin, kun vain ratsain. Huolehdimme, että syömme ja juomme terveellisesti joka päivä. Muistamme 

nukkua ja levätä tarpeeksi.  Eväät mukaan tallille ja hepparetkille. Lasten ja nuorten osalta myös vanhemmat huolehtivat, että lapset ovat 

syöneet/juoneet ennen tallille tuloa/kilpailuihin lähtöä. 

 

7. HUOLEHDIMME VARUSTEISTA JA YLEISESTÄ SIISTEYDESTÄ 

Laitamme tallissa tavarat paikalleen käytön jälkeen, puhdistamme suitsista kuolaimet kunnolla pesten, pyyhimme hiet nahkavarusteista (Suit-

set, satulavyöt yms.), märät huovat laitetaan kuivumaan ja tavarat käytön jälkeen paikalleen. Suojat harjataan, jos ne ovat likaiset ennen 

kuin ne laitetaan hevosen jalkaan. Tarvittaessa suojat pestään käytön jälkeen. Loimet laitetaan kuivumaan telineisiin sisäpuoli päällepäin. Ei 

jätetä varusteita lojumaan. Pidetään paikat siistinä. Ei tuhota tallin eikä muiden omaisuutta. Jos jotain hajoaa siitä ilmoitetaan henkilökunnalle 

välittömästi. 

 

8. YHTEISHENKI 

Yhteistä toimintaa (pelejä, leikkejä) järjestetäään kaikille seuran jäsenille. Tavoitteena hauska yhdessäolo ja positiivinen ilmapiiri, jossa kan-

nustamme toisiamme. Sanotaan aina jotain hyvää toiselle. Positiivinen palaute tuo hyvän mielen sekä toiselle että itselle ja kehittää yhteis-

henkeä! 

  

9. PUHELIMEN KÄYTTÖ 

Puhelinta ei käytetä hevosen selässä/hoitotilanteissa. Hevosia ja ratsastajia ei kuvata ilman lupaa ratsastustunneilla.  

Julkiset tapahtumat ovat eri asia (kisat yms.). Pyrimme positiiviseen somettamiseen ja kysymme luvan kuvaamiseen sekä opelta että kaikilta 

ryhmän ratsastajilta. Julkaisemme videot AINA ilman ääniä (alustoilla ig esim. voi lisätä tarroista musiikkia). 

 

10. SÄÄNTÖJEN 

Tutustumme ja noudatamme yhteisiä sääntöjä ja ohjeistuksia. Kaikki osallistuvat vapaaehtoisesti erilaiseen toimintaan. Jos havaitset epäkohtia 

tai sääntöjen rikkomista, tiedota asiasta opettajille tai henkilökunnalle. Käytämme ratsailla ja pyöräillessä kypärää. Tutustutaan tallin sääntöi-

hin ja turvallisuusohjeisiin. Jos et osaa vastata apua kysyttäessä, ohjeistetaan ystävällisesti selvittämään asiaa opettajilta tai henkilökunnalta. 

 


