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Satu Turkka

• Turkan Ratsurinteen yrittäjä vuodesta 2011 

yhdessä mieheni Arto Turkan kanssa

• Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, Ypäjä 

2011

• Vammaisratsastuksenohjaaja, Harju 2015

• Kehitysvammaisten ohjaaja, sosionomi, YAMK

• Heppatyttö vuodesta 1976 

• ”Tallimamma”, ”tallin päällikkö”, yleinen 

seurustelija, 



Turkan Ratsurinne ay

 Talli sijaitsee 18 km Oulun keskustasta 
Oulujokivarressa suurten peltojen 
keskellä

 Perustettu 5/ 2011

 15 paikkainen talli valmistui 2012, 
pienempiä pihattoja useita

 30 paikkainen pihatto/ talli valmistuu 
2018/2019

 Tilalla tällä hetkellä 53 hevosta, joista 22 
suomenhevosta ja 12 
omakasvattivarsaa ikähaarukalla 
maitovarsa-6v

 Tallilla työskentelee kolme 
ratsastuksenopettajaa, joista kaksi 
tekee myös tallia ja kaksi osa-aikaista 
tallityöntekijää sekä yrittäjät itse



Turkan palvelut

 Ratsastuskoulu, jossa 330 vakituista tuntilaista viikossa

 Sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja vammaisratsastusta noin 25 asiakasta viikossa

 Mielenterveyskuntoutujien Tolppa- hanke; osallisuuden vahvistaminen ja toimintakyvyn 
ylläpitäminen 20 asiakasta viikossa

 Maastot ja vaellukset

 Ratsastusleirit ympäri vuoden (viime kesänä 13 leiriä), myös kehitysvammaisten leirit

 Yritysten työhyvinvointi- ja virkistyspäivät

 Synttäri- ja polttaripaketit

 Juhlakärry/ reki/ vankkurikärryajelutukset

 Kilpailujen järjestäminen

 Erilaiset tapahtumat



Erityisryhmien 
toiminta

Vammaisrat-
sastus

Sosiaalipedago-
ginen

hevostoiminta

Yksikkökäynnit

Erilaiset        
ryhmäkäyn-

nit ja toiminta



Kasvatustoiminta 
ja varsat

Kaikki halukkaat 
opettelevat 
käsittelemään 
varsoja

Työssäoppimassa
olevat alan 
tulevat 
ammattilaiset

Asiakkaat 
näkevät koko 
hevosten 
elinkaaren

Varsat oppivat 
toimimaan 
erilaisten 
ihmisten kanssa



Tapahtumia

• https://www.youtube.com/watch?v=C0uYqCRM

RXU

• Hiihtoratsastukilpailut

• Suvi-Suokit

• Este- ja koulukisoja harjoitus- kakkostasolla

• Pikkujoulut

• Aktiivinen seura, jonka kanssa joka vuotinen reissu 

pe-su Tampereen heppamessuille

• ”Ookko nää hevostellu”

• PohjanPoika

https://www.youtube.com/watch?v=C0uYqCRMRXU


Pohjanpoika ratsastuskilpailut 2018

 Esteratsastuskilpailu 
miehille ja pojille

 14 rataa Turkasta

 7 hevosta mukana

 Ikäjakauma viidestä 75 
ikävuoteen

 Vuoden 2018 teemana 
Egypti

 Reenit aloitettiin kaksi 
kuukautta ennen 
kilpailuja, joka viikon 
sunnuntaina harjoitteli 
lähes kaikki kilpailijat

 60 cm luokassa 
kolmoisvoitto, 
kokonaiskisan kakkonen



Vaikutuksia aluetalouteen

 Työllistää vakituisesti kolme opettajaa, kaksi tallityöntekijää ja yrittäjäpariskunnan

 Tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden työssäoppimiseen

 Tarjoaa kehitysvammaisille mahdollisuuden avotyöpaikkaan

 Mahdollistaa myös erityisoppilaiden työssäoppimisen

 Tarjoaa kuntouttavan työtoiminnan paikkoja

 Talli työllistää kaksi päivää viikosta kengittäjän, kolmen viikon välein hierojan, 
tarvittaessa eläinlääkäri käy tallilla, taksi tuo ja vie asiakkaita toimintaan 
arkipäivisin

 Yleistä hyvinvointia perheille

 Rakentaminen tuonut elinvoimaa

 Oman maatalouden hyödyntäminen tallitoiminnassa



Yhteistyötä

• Yhteisiä tapahtumia 
kyläyhdistyksen kanssa

• Ponien kanssa mukana koulujen ja 
asumisyksiköiden tapahtumissa

• Raveissa ponitalutusta ja ajelua

• Erilaiset juhla-ajot

• Tiivis yhteistyö seuran Team 
Ratsurinne kanssa

• Mukana ”Okko nää hevostellu?” 
tapahtumassa vuosittain

• Oulun itsenäisyyspäivänkulkueessa



https://www.youtube.com/watch?v=blUbl0cXp1M&t

=8s

Yksi esimerkki Turkanrinteen toiminnasta 

erityisryhmien kanssa

https://www.youtube.com/watch?v=blUbl0cXp1M&t=8s

