Hevostalouden perustutkinto,
monimuotokoulutus

Hevostenhoitaja
Ravihevosten hoitaminen, monimuotona
Jos olet kiinnostunut ravihevosten hoitamisesta ja haluat oppia ammattivalmentajan
opastuksella, hae opiskelemaan Koulutuskeskus Salpaukseen.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä alan huippuammattilaisten kanssa ja suurin osa
oppimisesta tapahtuu opiskelijan työpaikalla, yhteistyötalleillamme.

Yhteistyössä mm.
•
•
•
•

Ravitalli Tapio Perttunen Ky, Orimattila
Ravipalvelu Jyrki Tammimetsä, Orimattila
Utala Racing Ay, Hollola
Packalen Stable Oy, Hollola
Lisäksi tarjoamme yhteistyömahdollisuutta myös
uusille ammattitalleille.

Pääsyvaatimukset
•
•

Hevosalan kokemus
Kiinnostus raviurheiluun ja halu kehittyä

Toteutus
Opiskelu tapahtuu yhteistyöyrityksissä koko
koulutuksen ajan, 5 päivää viikossa, 7 tuntia
päivässä, pois lukien koulujen loma-ajat.
Lähijaksot/teoriaopinnot oppilaitoksessa
Jokimaalla, noin 2-4 päivää kuukaudessa.
Opiskeluaika on noin kaksi vuotta,
henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
Koulutussopimuksella opiskelija on palkattomassa
työharjoittelussa 35 h tai 25 h viikossa, riippuen
osaamisesta ja aikaisemmista tutkinnoista.
Työpaikkakouluttaja opettaa opiskelijaa
yrityksessään ja opiskelijalla on lähijaksoja
Salpauksessa noin kolme päivää kuukaudessa.

Haku ja opiskelijavalinta
Koulutukseen on jatkuva haku, uusi ryhmä aloittaa
vuosittain elokuussa. Tarkista hakuaika
nettisivuiltamme.
Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.
Opiskelijalla tulee olla alalle soveltuva
työssäoppimispaikka, jonka hän hankkii itse.
Hevosten käsittelystä, hoitamisesta sekä ajamisesta
tulee myös olla riittävästi kokemusta.
Linkki hakulomakkeeseen on tutkinnon esittelysivulla
ja Opintopolku.fi-palvelussa:
https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.
17.93186204678

Opiskelupaikka
Koulutuskeskus Salpaus, Jokimaankatu 6, 15700
Lahti sekä yhteistyötallit.
Lähiopetus toteutuu Hevosalan kampuksella, Lahden
Jokimaalla. Kampus sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien
varrella, keskeisellä paikalla. Vain noin tunnin
ajomatkan päässä Helsingistä ja Hämeenlinnasta ja
vartin päässä Lahden keskustasta.

Voit myös opiskella oppisopimuksella, jolloin
palkkaus TES:in mukaan. Työnantaja saa
opiskelijasta koulutuskorvausta, jonka suuruus
sovitaan tapauskohtaisesti (n. 100 – 170 €/kk).
Työnantajalla on myös mahdollista saada
palkkatukea, mikäli työllistää työttömän
työnhakijan. Palkkatuen myöntämisestä vastaa
TE-palvelut.

Muut koulutukset ja ajankohtaiset
asiat
www.salpaus.fi, > Hevostalous

Jokimaa – Helsinki, 101 km
Jokimaa – Hämeenlinna, 75 km
Jokimaa – Lahden keskusta, 7 km
Jokimaankatu 6, 15700 Lahti

Lisätietoja
Tutustu koulutukseen
www.salpaus.fi/koulutusesittely/hevostenhoitaja
Opettaja Sanna Ihasalo, puh. 044 708 1650,
sanna.ihasalo@salpaus.fi
Lehtori Anne-Maria Ryynänen, puh. 044 7080 469,
anne-maria.ryynanen@salpaus.fi
Päivitys 1/2021

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Opiskelija on oikeutettu hakemaan
opintososiaalisia etuja esim. opintotukea sekä
hän saa hakea opiskeluajaltaan ateriakorvausta
4,50 €/päivä, jonka maksaa oppilaitos.

