
 
Karsinat, aitaukset osastoilla ja hevosten liikkuminen Hevoset 2021 -messuilla 
Karsinat ja aitaukset löytyvät Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen E-hallista ja ulkoalueelta. Kaikki sisäkarsinat 
sijaitsevat E-hallissa, joihin kulku tapahtuu hevosten kanssa ovesta E6. Ulkokarsinat sijaitsevat hallien pohjoispäädyssä.  
 
Karsinapaikat ja osastojen yhteydessä olevat aitaukset tulee varata sähköisellä lomakkeella osoitteessa 
www.hevosmessut.fi/karsinat. Varaukset on tehtävä 22.8.2021 mennessä. Tämän jälkeen karsinapaikka maksaa 50 € 
+ alv. HUOMIOITHAN, että vuodelle 2020 ja keväälle 2021 tehdyt karsinavaraukset eivät siirry automaattisesti uuteen 
ajankohtaan. Tee siis karsinavaraus syksyn 2021 messuille uudelleen tämän lomakkeen kautta, vaikka olisit tehnyt sen 
jo aiempaan tapahtumaan. 
 
Karsinoita on rajallinen määrä ja kaikille ei välttämättä voida karsinapaikkaa luvata. Etusijalla karsinavarauksissa ovat 
messuhalliin tulevat rotuesittelyhevoset / -ponit. Sisäkarsinoihin halutaan mahdollisimman monta rotua esille, ja 
tämän vuoksi karsinoita on mahdollista varata 1 karsina / rotu.  
Horse Training Team koordinoi karsinapaikat. Jokaisella hevosella tulee olla nimetty vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot 
kirjataan lomakkeelle. Ilmoittautumisen päätyttyä ei voi tuoda enää oreja.  
 
Lähtökohtaisesti hevosen vastuuhenkilöt liikuttavat hevosia karsinoista. Hevosen siirtyessä hallista ulos tai sisälle, 
otetaan yhteyttä Horse Training Teamin edustajaan, joka huolehtii hevosen- ja kävijöiden turvallisuudesta alueella. 
Hevosta ei saa liikuttaa ilman Horse Training Teamin edustajan läsnäoloa ja hevosen liikkumisesta tulee aina sopia 
Horse Training Teamin yhteyshenkilön kanssa. Horse Training Teamin edustajalla on oikeus siirtää hevosia karsinoista 
toiseen tarvittaessa.  
Alueella liikkuessa ja hevoskuljetustrailerista poistuttaessa hevosella tulee olla suitset päässä eikä hevosilla saa olla 
hokkikenkiä. Mikäli hevonen tai poni on tulossa esiintymään tai karsinaan E-halliin, on hokit poistettava ennen halliin 
tuloa turvallisuussyistä. Hallin käytävillä on messumattoa, johon hokit saattavat tarttua kiinni. 
 
Yöpymään tulevien hevosten tulee saapua karsinoihin pe 10.9.2021 klo 16.00–20.00 välisenä aikana ja la 11.9.2021. 
klo 19.30 mennessä. Lauantaina 11.9. ja sunnuntaina 12.9.. karsinoihin tulevien hevosten tulee olla karsinoissaan klo 
8.30. Yöpyvien hevosten tulee siirtyä ulkokarsinoihin klo 7.30 mennessä.  
Hallien ovet aukeavat näytteilleasettajille lauantaina klo 7.00 ja sunnuntaina klo 8.00. Ovi E6 aukeaa sunnuntaina klo 
7.00. Hevosen kanssa messuille saapuessa tulee ilmoittautua Horse Training Teamin yhteyshenkilölle, jos hevonen on 
tulossa sisäkarsinoihin. 
 
Yöpyminen tapahtuu lähtökohtaisesti sisäkarsinoissa ennakkoon yöpymispaikan varanneiden hevosten osalta. Mikäli 
tilaa sisällä ei ole, yöpyminen tapahtuu ulkokarsinoissa. E-hallissa ja ulkoalueilla on öisin kiertävä vartija, sekä Horse 
Training Teamin edustajia. Hätätilanteessa vartija tai Horse Training Teamin edustaja ottaa yhteyttä hevosen 
yhteyshenkilöön. Mikäli yhteyshenkilöä tai hevosen omistajaa ei tavoiteta hätätilanteessa, järjestäjät ovat 
valtuutettuja toimimaan eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti. Sisällä yöpyneet hevoset, joilla ei ole sisällä päiväkarsinaa 
siirretään ulkokarsinoihin aamuisin klo 7.30 mennessä, mikäli vastuuhenkilöt eivät ole siirtäneet hevosta siihen 
mennessä. Karsinat tulee olla siivottuina aamuisin klo 8.15 mennessä. 
 
Karsinassa saattaa majailla messujen aikana useampi hevonen ja hevosten karsinapaikka voi myös vaihtua viikonlopun 
aikana. Karsina ei ole siis hevoskohtainen. Karsinat ovat 9m² pressukarsinoita, sisäkarsinoissa ei ole kattoa.  
Alueella on saatavilla talikot ja kottikärryt. Karsinoissa on kuivikkeena purua, jonka alla on messumatto. Jokaisen 
hevosen vastuuhenkilön tulee siivota karsina jätöksistä hevosen lähtiessä karsinasta. Lantala löytyy A-hallin 
pohjoispäädystä. Vastuuhenkilö huolehtii hevosen ruokkimisesta ja juottamisesta itse. Hevosilla tulee olla omat 
vesiastiat mukana, vesipiste löytyy E6 käytävältä.  
 
Messualueella ei ole mahdollista yöpyä asuntoautolla / -vaunulla. 
Lähetämme vielä tarkemmat tiedot hevosen karsinapaikasta ja messuaikaisen oheistuksen varausajan päättymisen 
jälkeen. 
 
Messuterveisin, 
Horse Training Team  Tampereen Messut Oy  
Mia Jurvala   Salla Kettula, ohjelmatuottaja 
messukarsinat@gmail.com  p. 040 653 6542, salla.kettula@tampereenmessut.fi   
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