HEVOSTALOUDEN
PERUSTUTKINNON OSAT,
HEVOSKASVATUS
OPETUSMUOTO

LAAJUUS

Henkilökohtaisen
suunnitelman mukaan

65 osp

Tavoite
Hevoskasvatus on hevostalouden
perusta. Opinnot antavat sinulle
valmiuksia työskennellä esimerkiksi
oriasemalla, siittolassa tai
hevoskasvatustallilla. Tavoitteena on,
että osaat käsitellä ja opettaa varsoja
sekä esittää siitoshevosen tai varsan
näyttelyssä. Hallitset hevosjalostuksen ja
-kasvatuksen perusteet, osaat tehdä
jalostusvalintoja ja laskea
hevoskasvatuksen kannattavuutta. Opit
ratsastamaan tasolla helppo C sekä
ajamaan erilaisilla hevosajovälineillä. Opit
kavioidenhoitoa sekä siitoshevosten ja
varsojen terveydenhoitoa.
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa
Hevostalouden perustutkinnon osat:
- Hevossiittolassa työskenteleminen 20
osp
- Hevoskasvattajana toimiminen 15 osp
- Työskenteleminen siitos- ja
urheiluhevosten kanssa 15 osp TAI
Hevosten hoitaminen ja ruokinta 15 osp
(ei sisällä ratsastusta eikä ajamista)
- Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen
15 osp

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu
hevoskasvatuksesta kiinnostuneille.
Hevosalan yrittäjänä, työntekijänä tai
aktiivisena toimijana kehität omaa
osamistasi. Opintojen aikana suunnittelet
hevoskasvatustoimintaa.

KESTO

Hakeutujilta edellytämme monipuolisia
tietoja ja taitoja hevosalalta. Mikäli sinulla
ei ole riittävää kokemusta hevosalalta,
hakeudu suorittamaan koko
Hevostalouden perustutkinto Perhossa
(monimuotokoulutus) tai Monipuoliset
hevostaidot koulutukseen (Kaustinen).

Sisältö
Koulutuksessa opit:
- käsittelemään, hoitamaan ja
ruokkimaan siitoshevosia ja eri-ikäisiä
varsoja
- valvomaan varsomisen
- varsan ajo-opetusta
- ratsuvarsojen valmennusta esim.
irtohypytys ja laatuarvosteluun
valmistautuminen
- varsojen pihattokasvatusta
- hevosten käyttäytymisen ja
kouluttamisen perusteita
- huolehtimaan tallin kausittaisista ja
päivittäisistä töistä
- kannattavuuslaskentaa ja
asiakaspalvelua
- jalostusvalintaa ja ruokinnan
suunnittelua
- valmistelemaan hevosen näyttelyyn ja
esittämään sen
- ratsastamaan tasolla helppo C
- ajamaan erilaisilla ajovälineillä
- suunnittelmaan valmennusta ja
seuraamaan sen vaikutuksia
- hoitamaan kilpahevosia kotona,
matkoilla ja kilpailupaikoilla

PAIKKA

OPPILAITOS

Perho

Keski-Pohjanmaan
ammattiopisto

Toteutus
Koulutus kestää noin vuoden. Opiskelu
henkilökohtaistetaan keston ja sisällön
osalta. Koulutus sisältää työssäoppimista,
lähiopetusta, etätyöskentelyä ja verkkoopiskelua.
Opiskelijalla tulee olla
työssäoppimispaikka hevoskasvatusta
harjoittavalla tallilla sekä mahdollisuus
harjoitella ratsastamista ohjatusti.

Lisätietoja
Kutsumme hakeutujat haastatteluun
ennen opintojen alkua.
Opinnot alkavat lähijaksolla
16.-17.9.2019 Perhossa.
Tutustu tutkinnon perusteisiin
osoitteessa:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ko
oste/3328289
Lisätietoa koulutuksesta:
kouluttaja Marianne Hyyrynen, p. 040
808 5058
Lisätietoa hakemisesta:
hakijapalvelut(at)kpedu.fi tai p. 040 808
5010 (ma-pe klo 9-15)
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat
muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Jatkuva haku
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