Hevosmatkailu
Outdoors

TEEMAKOHTAISET TUOTESUOSITUKSET
Outdoors Finland on valtakunnallinen kesäaktiviteettien kehittämisohjelma, jonka päätavoitteena on koota pienten ohjelmapalveluyritysten
kenttä yhteen kehittämään lisää ja entistä parempia ohjelmapalveluita.
Nämä tuotesuositukset palvelevat matkailuyrittäjää tuotekehityksen
apuvälineenä kansainvälisille markkinoille tähdättäessä. Suositukset on
luotu kalastus-, vaellus-, pyöräily-, melonta-, wildlife- ja hevosmatkailutuotteille. Näiden lisäksi pätevät MEKin vientikelpoisuuden kriteerit.
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Kuva (yllä): Ratsutila Toivonharju

Hevosmatkailu

Opastetut retket ja vaellukset
1. Tuotteesta on ilmoitettu kirjallisessa
englanninkielisessä (tai kohdemarkkinan
kieli) tuotekuvauksessa:
retken pituus (km ja h)/
päivämatkan pituus ratsastusaikana
l

soveltuvuus/haasteellisuus*:
helppo, keskitaso, vaativa, erittäin vaativa > katso määritykset seuraavalla
sivulla.
l

l

palvelukielet

tarvittavat varusteet:
tuotteeseen sisältyvät, asiakkaan omat
l

markkinoinnillinen ja elämyksellinen
päiväohjelman kuvaus: reitin maasto, eläimistö, kasvisto, maaperä, ilmasto, vesistö, luonnonnähtävyydet, nähtävyydet,
kulttuurin vaikutus ympäristöön, hevosrodun kuvaus
l

tuotteeseen sisältyvien majoitus- ja
taukokohteiden taso/tyyppi: esim. teltta,
l

b&b, hotelli
tallin / asiakastilojen varustelutaso (wc,
pukutilat)
l

hevosen rotu (suomenhevonen, islanninhevonen) ja tyyppi (esim. opetushevonen, vaellushevonen).
l

2. Käytetään matkailukäyttöön soveltuvia (huomioitu hevosen luonne, askellaji, kengitys), tehtävään koulutettuja,
liikenteeseen totutettuja hevosia.
3. Tuotteeseen sisältyvät varusteet ja
vaatteet ovat siistit, vuodenajan ja sään
mukaiset ja säännöllisesti huolletut.
4. Käytetään vähintään 3-pistekiinnityksellä varustettua, turvallisuusmääräykset
täyttävää, CE-merkittyä kypärää.
5. Tuotteesta on suuntaa antava reittikartta.
(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Hevosmatkailu

Opastetut retket ja vaellukset
(jatkoa edelliseltä sivulta)

*Soveltuvuus/haasteellisuus:

6. Ohjaaja on hevosalan ammattilainen;
ammattitutkinnon tai vastaavat tiedot
useamman vuoden kokemuksen kautta
omaava henkilö (sisältäen myös ensiaputaidot).

Helppo

7. Yritys on Suomen Ratsastajainliiton
(SRL) ja/tai Suomen Vaellustallien liiton
jäsenyritys.
8. Yrityksen turvallisuussuunnitelma on
ajan tasalla.
9. Reitti-, toiminta-, ja turvallisuusohjeistus käydään läpi ennen ratsastusta.
10. Asiakastilat ovat asianmukaiset ja
siistit ja mahdolliset retkieväät korkealuokkaiset.

ei edellytä aikaisempaa kokemusta/
kokeillut ratsastamista
l maasto soveltuu aloittelijalle
l

Keskitaso
pystyy ratsastamaan varmalla hevosella kaikissa askellajeissa
l maasto soveltuu jonkin verran kokemusta omaavalle ratsastajalle
l

Vaativa
pystyy hallitsemaan ja ratsastamaan
erilaisia hevosia maastossa kaikissa
askellajeissa
l maasto voi olla vaativa
l

Lisätietoja:
Outdoors Finland / Terhi Hook
terhi.hook@visitfinland.com
www.mek.fi
Suositusten päivitetyt versiot: www.mek.fi
Hämeen ELY-keskus on rahoittanut tämän
julkaisun.

Erittäin vaativa
pystyy hallitsemaan ja ratsastamaan
erilaisia hevosia vaikeakulkuisessa maastossa kaikissa askellajeissa ja on erittäin
kokenut ratsastaja
l maasto voi olla vaikeakulkuinen
l
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