Hevostalouden perustutkinto

Hevostenhoitaja
Ratsun peruskouluttaminen, monimuotona
Jos olet motivoitunut ja kiinnostunut nuorten hevosten sisäänratsastuksesta sekä
koulutuksesta, hae opiskelemaan ratsun peruskouluttamista Salpaukseen!
Voit erikoistua joko koulu- tai esteratsastukseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä
alan huippuammattilaisten kanssa. Suurin osa oppimisesta tapahtuu yhteistyötalleilla.

Pääsyvaatimukset
• Hyvä yleiskunto, kehonhallinta ja tasapaino
• Ratsastustaito:
o Erikoistuessasi kouluratsastukseen:
väh. Ko He A, + estetehtäviä Re 80-90cm
o Erikoistuessasi esteratsastukseen:
väh. Re 100 cm + HeB -HeA
Toteutus
Koulutuksen aikana kehität itseäsi ja
valmentaudut työpaikalla oppimisen ohella,
omalla tai käytössä olevalla hevosella. Opiskelu
tapahtuu yhteistyöyrityksissä koko koulutuksen
ajan, 5 päivää viikossa, 8 tuntia päivässä, pois
lukien koulujen loma-ajat.
Lähijaksot ja teoriaopinnot oppilaitoksessa
Jokimaalla, noin 2 - 4 päivää kuukaudessa.
Opiskeluaika on n. 1,5 vuotta.
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.
Opiskelija on oikeutettu hakemaan
opintososiaalisia etuja esim. opintotukea sekä
hän saa hakea opiskeluajaltaan ateriakorvausta
4,50 €/päivä, jonka maksaa oppilaitos.

Haku ja opiskelijavalinta
Koulutukseen on jatkuva haku, uusi ryhmä aloittaa
vuosittain elokuussa. Tarkista hakuaika, haastattelun ja
soveltuvuuskokeen ajankohdat nettisivuiltamme.
Opiskelija valitaan haastattelun ja soveltuvuuskokeen
perusteella. Soveltuvuuskokeeseen osallistutaan omalla
tai käytössä olevalla hevosella. Soveltuvuuskokeessa on
koulu- ja esteratsastustehtäviä. Soveltuvuuskoe
suoritetaan Salpauksen talleilla, Jokimaan maneesilla.
Linkki hakulomakkeeseen on tutkinnon esittelysivulla ja
Opintopolku.fi-palvelussa:
https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.
93186204678

Opiskeluaika
Opiskeluaika on noin 1,5 vuotta, henkilökohtaisen
suunnitelman mukaan.

Lisätietoja
Tutustu koulutukseen nettisivuillamme
www.salpaus.fi/koulutusesittely/hevostenhoitaja
Lehtori Anne-Maria Ryynänen,
puh. 044 7080 469, anne-maria.ryynanen@salpaus.fi

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

Jokimaa – Helsinki, 101 km
Jokimaa – Hämeenlinna, 75 km
Jokimaa – Lahden keskusta, 7 km
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Yhteistyössä mm.
• Siiri Kyrö, Orimattila
• Eeva-Liisa Penttilä, KS-Talli, Hauho
• Marjo Vainikka, Riverbank horses, Vantaa
• Del-Horses/Team Kari Nevala, Koski
• Joanna Mikkola/Talli Wist, Lohja
• Kysy lisää yhteistyöpaikoistamme!

Sijainti
Opetus toteutuu pääasiassa hevosalan
kampuksella, Lahden Jokimaalla. Kampus sijaitsee
hyvien kulkuyhteyksien varrella, keskeisellä
paikalla. Vain noin tunnin ajomatkan päässä
Helsingistä ja Hämeenlinnasta ja vartin päässä
Lahden keskustasta.
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