HEVOSTALOUDEN
PERUSTUTKINNON OSA, GREEN
CARE HEVOSPALVELUT
hevostenhoitaja

OPETUSMUOTO

LAAJUUS

Henkilökohtaisen
suunnitelman mukaan

70 osp

KESTO

PAIKKA

OPPILAITOS

Kaustinen

Keski-Pohjanmaan
ammattiopisto

Tavoite

Sisältö

Toteutus

Green Care on luontoon, eläimiin ja
maaseutuympäristöön liittyvää
ammatillista toimintaa, jolla edistetään
ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua.
Hevosia voidaan hyödyntää
monipuolisesti tuotettaessa virkistys- ja
hyvinvointipalveluita. Opinnot antavat
sinulle valmiuksia suunnitella ja toteuttaa
hevosavusteisia palveluita. Tavoitteena
on, että osaat ohjata erilaisia
asiakasryhmiä. Hallitset hevosten käytön
erilaisiassa palveluissa esim.
hevosajoretkellä, hevosasusteisessa
asiakastyössä, pararatsastuksen
ohjaamisessa sekä työ- ja perinneajossa.
Opit järjestämään maastoruokailun ja
hevosen kanssa luonnossa liikkumisen
liittyviä taitoja.

Koulutuksessa opit
- suunnittelemaan ja toteuttamaan
hevosharrastepalveluja
- arvioimaan hevosalan asiakkaiden
tarpeita ja alan tulevaisuutta
- arvioimaan hevosyrityksen
kannattavuutta ja
toimintamahdollisuuksia
- tuotteistamaan ja markkinoimaan sekä
hyödyntämään sosiaalista mediaa
- verkostoitumaan sekä edistämään
toimialat ylittävää yhteistyötä
hevospalveluntuottajana
- palvelemaan ja ohjaamaan asiakkaita
- hyödyntämään hevosyrityksen
erityisosaamista
- tuntemaan hevosen käyttäytymistä
sekä käsittelemään ja kouluttamaan
hevosia
- ratsastaa tai ajaa hevosta luonnossa
- muonittaa asiakkaat ratsastusreitin
varrella
- kertoa asiakkaille paikallisesta
luonnosta ja kulttuurista
- valjastaa ja ajaa hevosta erilaisilla
ajovälineillä
- tehdä erilaisia hevostöitä ja tuottaa
ajopalveluja
- palvella asiakkaita
- huomioida muut työntekijät ja ylläpitää
työhyvinvointia
- tunnistaa fyysisesti, psyykkisesti ja
sosiaalisesti erilaista tukea tarvitsevien huomioida asiakasryhmien tarpeet sekä
oppimiseen vaikuttavia tekijöitä
- kommunikoida erilaisten asiakkaiden
kanssa
- toimia avustajana asiakastilanteissa
- hoitaa talliympäristöä asiakasryhmien
tarpeiden mukaan

Koulutus kestää noin 1 vuoden. Opiskelu
henkilökohtaistetaan keston ja sisällön
osalta. Koulutus sisältää työssäoppimista,
lähiopetusta, etätyöskentelyä ja verkkoopiskelua.

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa
Hevostalouden perustutkinnon osat
- Hevosharrastepalvelujen tuottaminen
15osp
- Hevosajotöiden tekeminen 15 osp
- Erityisryhmien hevospalveluiden
avustaminen 15 osp
- Hevosen kanssa luonnossa liikkuminen
15 osp

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu hevosavusteisesta
toiminnasta ja työ- ja perinneajosta
kiinnostuneille. Hevosalan yrittäjänä,
työntekijänä tai aktiivisena toimijana
kehität omaa osamistasi. Opintojen
aikana suunnittelet hevosalan
palvelutoimintaa.
Hakeutujilta edellytämme monipuolisia

Lisätietoja
Kutsumme hakeutujat haastatteluun
ennen opintojen alkua.
Opinnot alkavat perehdytyspäivällä joita
järjestetään:
ke 21.8.2019 klo 10-17
ti 12.11.2019 klo 10-17
Tutustu tutkinnon perusteisiin
osoitteessa:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esit
ys/3328289/reformi/tiedot
Lisää tietoa hakemisesta:
p.040 808 5010 (ma-pe klo 9-15)
hakijapalvelut(a)kpedu.fi
Lisää tietoa koulutuksesta:
kouluttaja Sirpa Puusaari, p. 044 7250
613
etunimi.sukunimi(a)kpedu.fi
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tietoa ja taitoa hevosalalta. Mikäli sinulla
ei ole riittävää kokemusta hevosalalta,
hakeudu ensin Monipuoliset hevostaidot
koulutukseen.

Jatkuva haku
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