
Maneesin lukujärjestys
Iso maneesi

Ma Ti Ke To Pe La Su

Este Este Koulu Este Koulu Koulu Koulu klo 14 asti

Este klo 14 alkaen

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14 Soilen 
koulutunti

14-15

15-16

16-17

17-18 Suvi Juntusen yksityis-

18-19 hevosten estetunnit

19-20

20-21

Ratsastuskoulun tunnit 
tuntikaavion mukaisesti.

Valmennustilaisuuksille 
ja yksityiseen käyttöön 
varattavissa olevat ajat. 
Varauksesta peritään 
ratsastusalueiden 
käyttösopimuksen 
mukainen maksu. 
Varausperusteista kts. 
Toimintaperiaatteet §5.

Mikäli kalenterissa aika 
ei ole varattu, on 
maneesi vapaassa 
ratsastuskäytössä.



Maneesin lukujärjestys
Pieni maneesi

Ratsastuskoulun tunnit 
tuntikaavion mukaisesti.

Valmennustilaisuuksille 
ja yksityiseen käyttöön 
varattavissa olevat ajat. 
Varauksesta peritään 
ratsastusalueiden 
käyttösopimuksen 
mukainen maksu. 
Varausperusteista kts. 
Toimintaperiaatteet §5.

Mikäli kalenterissa aika 
ei ole varattu, on 
maneesi vapaassa 
ratsastuskäytössä.

Ma Ti Ke To Pe La Su

Koulu Koulu Este Koulu Este Este Este klo 14 asti

Koulu klo 14 alkaen

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

IRTOHYPYTYKSET 
pienessä maneesissa:
- Arkisin klo 8-10 tai klo 20 
jälkeen
- Viikonloppuisin klo 19 
jälkeen
- Varaa aika hyvissä ajoin!



Ulkokentän lukujärjestys
Voimassa kesäaikaan kelien mukaan

Ma Ti Ke To Pe La Su

Este Este Koulu Este Koulu Koulu Koulu klo 14 asti

Este klo 14 alkaen

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14 Soilen 
koulutunti

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Ratsastuskoulun tunnit 
tuntikaavion mukaisesti.

Valmennustilaisuuksille 
ja yksityiseen käyttöön 
varattavissa olevat ajat. 
Varauksesta peritään 
ratsastusalueiden 
käyttösopimuksen 
mukainen maksu. 
Varausperusteista kts. 
Toimintaperiaatteet §5.

Mikäli kalenterissa aika 
ei ole varattu, on 
maneesi vapaassa 
ratsastuskäytössä.



• Ratsastusalueiden käytössä noudatetaan kesäaikatauluja 
kesäkuukausina (kesä-, heinä- ja elokuu), mutta olosuhteiden 
salliessa kesäaikatauluihin voidaan siirtyä aiemminkin.

• Kesäaikatauluihin siirtymisestä ilmoitetaan tallien ilmoitustauluilla 
sekä sähköpostitiedotteella viikkoa ennen siirtymistä. Samoin 
toimitaan syksyllä, mikäli olosuhteet sallivat ulkokentän käytön 
elokuun jälkeen. 

• Jos ulkokentän olosuhteet (esim. sadesää) estävät turvallisen 
ulkokentän käytön, siirtyy ulkokentän lukujärjestys isoon maneesiin.

• Säännöllisille valmennusryhmille on mahdollisuus varata maneesien 
varauskalenterista säännöllinen aika , jolloin vuokra on 10 
euroa/tunti + alv tai  neljän tunnin (4 x 1 h) jakso 30 euroa/kk + alv 
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