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Kuka voi olla hevosenhoitaja?
Savijärvellä hevosenhoitaja on kerholainen tai kaikki merkit suorittanut hevosharrastaja.
Hevosenhoitajan ei tarvitse ratsastaa, riittää kun osaa käsitellä hevosia ja hoitaa
hoitohevosen hyvin ja tunnollisesti.

Hoitohevosjärjestelmä Savijärvellä
Hoitohevosen voi saada kun on käynyt kerhossa vuoden. Ensimmäiseksi puoleksi
vuodeksi saa ottaa yhden hoitohevosen ja sen jälkeen saa hoitaa kahta eri hevosta.
Hoitopäivät ovat tiistaista sunnuntaihin ja hoitaja saa valita tietyt hoitopäivät, jolloin
hoitaa hevosen ja muut velvollisuudet. Hoitsuja jaettaessa vanhalla hoitajalla on etuoikeus
jatkaa samoina päivinä kuin on aikaisemmin hoitanut, ja muuten päällekkäiset toiveet
ratkotaan arpomalla. Hoitohevosen voi myös jakaa kaverin kanssa, kunhan pitää huolen
että karsinassa on vain yksi kerrallaan ja kumpikin saa hoitaa tasapuolisesti.

Hoitajan velvollisuudet hoitopäivänä
Arkisin ja sunnuntaina hevosenhoitajan tehtävät ovat: harjata hevonen ja putsata kaviot,
puhdistaa ruoka- ja juomakuppi sekä tarkistaa, ettei hevosessa tai karsinassa ole mitään
poikkeavaa. Lauantaina hevosenhoitajan tehtävä on näiden lisäksi huolehtia varusteiden
putsaamisesta, eli suitsien, satulan ja mahdollisten suojien pesemisestä. Varusteet
putsataan vanhassa sadelissa eli toimistossa, jossa on Nk:n ämpäreitä, sieniä ja saippuaa.
Hoitajan tulee myös auttaa muita tallissa ja näyttää hyvää esimerkkiä sekä pienemmille
että isommille.

Hoitsuvihko
Vintillä olevaan hoitsuvihkoon voi kirjoittaa oman hoitohevosen kohdalle jos ei
esimerkiksi pääse seuraavana hoitopäivänä tallille. Tällöin joku muu voi hoitaa hevosen
tai pestä sen varusteet. Vihkoon voi myös laittaa terveisiä muille hoitajille ja Nuorten
kerholle.

Ongelmatilanteessa
Mikäli hevosen hoitamisessa tai tallikäyttäytymisessä ilmenee ongelmia, hoitajalta
voidaan poistaa oikeus hoitohevoseen. Jos jokin mietityttää, kaikesta voi ja saa tulla
kertomaan kerhonvetäjille. Nuorten kerhon hallitus ja tallimestari Camilla Simonsén
huolehtivat loppukädessä erimielisyyksien hoitamisesta.

Palkitseminen
Nuorten kerho palkitsee ahkeria ja taitavia hoitajia kaksi kertaa vuodessa, kevätkauden
päättäjäisissä ja joulujuhlassa. Vuoden hevosenhoitajan kiertopalkinnon saa jouluisin
sellainen hoitaja, joka on jo useamman vuoden ajan hoitanut tunnollisesti hoitohevosiaan.
Vuoden hevosenhoitaja on tunnollinen, luotettava ja hyvä tallikaveri, joka auttaa muita.
Hevosenhoitajaruusukkeita jaetaan kaksi kertaa vuodessa useammalle hoitajalle, jotka
ovat erityisen hyvin ja ahkerasti hoitaneet hoitohevostaan.

Antoisia hetkiä oman hoitohevosen kanssa!

