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Tervetuloa opiskelemaan Keski-Pohjanmaan ammattiopistoon, 
Kaustisen toimipaikkaan!  
 
   
Opintojen aloitus  Opinnot alkavat keskiviikkona 14.8.2019 klo 10.00 

(Raviradantie 36 B, Kaustinen). 
   Kotiväki on tervetullut tutustumaan oppilaitokseen ja henkilökuntaan.  

 
Varmistaaksesi opiskelupaikkasi palauta opiskelupaikan vastaanottoilmoitus pa-
lautuskuoressa 27.6.2019 mennessä. 
 

Kustannukset Opetus ja kolme ruokailua (aamupala, lounas ja päivällinen) ovat opiskelijalle 
maksuttomia.  Arkisin ruokailu tapahtuu raviradan ravintolassa. Viikonloppuisin 
ruokintavuorossa oleville opiskelijoille annetaan 15 euron ruokakuponki Kausti-
sen Halpa-Halliin, jolla voi itse ostaa viikonlopun ruoat. 

 
Huom! Mikäli tarvitset allergian tms. vuoksi erityisruokavalion, toimita opintojen 
alussa keittiölle terveydenhuoltoalan ammattilaisen kirjoittama todistus. 

 
Asuminen Opiskelija-asuntola sijaitsee aivan Nikulan raviradan kupeessa. Opiskelija-asun-

tolassa on 48 majoituspaikkaa. Asuminen on maksutonta. Varaa asuntolapaikka 
sähköisesti 31.7.2019 mennessä osoitteessa https://bit.ly/2wChHfE   

  (valitse sivulla: Kaustisen toimipaikan asuntolapaikkahakemus) 
 

Asuinhuoneet ovat kahden hengen huoneita, joissa majoitutaan kahdestaan. 
Huoneissa on vaatekaapit, kirjoituspöydät, sängyt ja patjat. Tuo mukanasi oma 
tyyny, petauspatja, peitto, päiväpeite ja liinavaatteet. Voit sisustaa huonetta 
esim. verhoilla ja matoilla. Jokainen opiskelija tuo myös omat astiat sekä muut 
ruoanvalmistukseen tarvittavat välineet. Asuntolassa ei saa pitää eläimiä. 

 
Varaa mukaan tullessasi avainpanttiraha 100 €, jonka maksat käteisellä (pank-
kikortti ei käy) avaimen luovutuksen yhteydessä asuntolanhoitajalle. Panttirahaa 
vastaan sinulle luovutetaan huoneesi avain ja tehdään asumissopimus.  

 
Viikonloppuisin ruokintavuorossa olevat opiskelijat asuvat asuntolassa. Muut 
opiskelijat saavat asua asuntolassa viikonloppuisin hyväksyttävästä syystä ja 
asuntolanohjaajan ja huoltajan luvalla. Loma-aikoina asuntola on suljettu.  

 
Asuntolaan voit majoittua ensimmäisenä opiskelupäivänä tai jo edellisenä iltana.  
Sovi asiasta asuntolanohjaaja Hilkka Heikkisen kanssa, puh. 044 725 0609. 

 
Opiskelu Kaustisella Opinnot ovat käytännönläheisiä ja keskittyvät hevosten hoitoon ja valmennuk-

seen tai hevoskasvatukseen. Ensimmäisinä koulupäivinä tutustut hoidon lisäksi 
myös valjastöiden sekä kengityksen maailmaan. Teoriaopinnot keskittyvät aluksi 
hevosten hoitoon ja ruokintaan, mutta tietoja syvennetään koko ajan opintojen 
edetessä.  

 
Aloittaneet opiskelijat ovat päivittäin sekä teoriaopinnoissa että talleilla. Tallissa 
työtä ohjaavat ja valvovat tallimestarimme Timo Lahti, Pauliina Kärkkäinen ja 

https://bit.ly/2wChHfE
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Kati Siila. Ammattia opiskellaan hevosurheilukeskuksen yhteistyöyrityksissä, 
jossa toimii ammattivalmentajina mm. Veli-Erkki Paavola, Rainer Björkroth, 
Juha-Matti Paavola, Erkki Lappi ja Pirjo Miettunen. Koulutuksen aikana opiskel-
laan työpaikoilla myös muilla talleilla suomessa tai ulkomailla. 

 
 
Lukuvuosi 2019 – 2020 5.8.2019 – 31.5.2020 
  Lomat pääsääntöisesti 

• syysloma 14.10. – 20.10.2019 
• talviloma 24.2. – 1.3.2020 
• kesäloma 4 viikkoa 

  Joululoman ajankohta ilmoitetaan myöhemmin 
 
Vakuutukset Opiskelijat ovat tapaturmavakuutettuja opiskeluajalla Protector-vakuutusyhti-

össä. Jos olet tallilla kouluajan ulkopuolella, hanki itsellesi vapaa-ajan vakuutus. 
 

Huom! Ajon tai ratsastuksen aikana kypärän ja muun turvavarustuksen 
käyttö on pakollista vakuutuksen takia. 

 
Kouluun tullessasi varaa mukaan 
 
 Opiskeluvälineet, mm. kansio, paperia, kyniä  

Työvaatteet, kesä- ja talvikäyttöön sopivat työvaatteet, työkäsineet, asiallinen 
ajoasu, ajokypärä, ajohanskat sekä sadevaatteet ja kumisaappaat. Uusille opis-
kelijoille hankitaan työvaatetus perustallityöhön heti koulutyön alkaessa.  
Turvaliivi, CE EN 1621-2- tai Beta 1-luokka, voi hankkia jo ennen opintojen al-
kamista tai sitten voi osallistua yhteistilaukseen heti opintojen alkaessa 
Turvakengät, tulee hankkia jo ennen opintojen alkua 
 
Kulkemista helpottamaan kannattaa tuoda myös polkupyörä.  

 
Oma hevonen Opiskelijoiden omille harrastehevosille löytyy ylläpitopaikkoja hevosurheilukes-

kuksen ympäristöstä talliyrittäjiltä. Oma hevonen hoidetaan vapaa-ajalla.  
 
Lisätietoja Jos sinulla on kysyttävää opiskelijavalinnasta, ota yhteyttä hakijapalveluihin. Ha-

kijapalvelut on avoinna koko kesän arkipäivisin klo 9-15, p. 040 808 5010, haki-
japalvelut@kpedu.fi. 

 
 Katso lisätietoja uudelle opiskelijalle: www.kpedu.fi/uusiopiskelija 

 
Kaustisen toimipaikkaan liittyvistä asioista saat tietoa numerosta 044 725 0616 
tai sähköpostitse taru.siekkinen-siljala@kpedu.fi  

 
  Mukavaa kesän jatkoa ja nähdään syksyllä! 
 
 
 
  Sirpa Puusaari 
  toimipaikkapäällikkö 
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