Hevostalouden ammattitutkinto

Hevospalvelujen tuottaja,
hevosavusteisten palvelujen tuottamisen
osaamisala
Oletko aina haaveillut yhdistäväsi työskentelyn ihmisten ja hevosten kanssa? Koetko, että
pehmeämpi lähestymistapa on lähellä sinua? Entä haluatko työskennellä hevosen kanssa
tuottaen hyvinvointipalveluja asiakkaille?
Tule opiskelemaan Koulutuskeskus Salpaukseen ja valmistu hevosavusteistenpalvelujen
tuottajaksi! Hae hevostalouden ammattitutkintoon, hevosavusteisten palvelujen
tuottamisen osaamisalaan.
Hevosta käytetään monin eri tavoin esim. sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hevonen on hyvä
kasvattaja, opettaja ja yhteistyökumppani, joka tukee ihmisen hyvinvointia ja
kuntoutumista kokonaisvaltaisesti. Hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus vahvistaa
mm. tunnetaitoja, itsetuntoa ja elämänhallintaa sekä liikkumis- ja toimintakykyä.

Koulutuksen sisältö

Haku ja opiskelijavalinta

Hevosavusteisen toiminnan opiskelijoille on
lähiopetusta henkilökohtaisen suunnitelman
mukaisesti, kuitenkin vähintään kaksi päivää joka
toinen viikko.

Hakuaika on 1.4.-31.5.2022.
Haastattelut ja opiskelijavalinnat järjestetään
kesäkuussa.

Lähiopetus sisältää teoriaa ja käytännön aiheina mm.
• yritystoiminta
• hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen
• palvelun tuotteistaminen
• asiakaskunta ja sen erityispiirteet
• toimintaympäristön suunnitteleminen
• turvallisuudesta huolehtiminen
• toimintaan sopivan hevosen valinta
• hevosen kouluttaminen toimintaan sopivaksi
• ratsastuksen alkeisopetus
• hevosen käyttö hevosavusteisessa
toiminnassa

Pääsyvaatimuksena on hevosalan koulutus tai
työkokemus sekä 18 vuoden ikä. Opiskelijat valitaan
hakemusten ja haastattelujen perusteella.
Pitkään alalla työskennelleellä on mahdollista
hakeutua suorittamaan tutkinto myös suoraan
näytöillä.
Linkki hakulomakkeeseen on tutkinnon esittelysivulla.

Lisätietoja
Tutustu koulutukseen
www.salpaus.fi/koulutusesittely/hevostaloudenammattitutkinto

Opiskelija suorittaa itsenäisesti opintojen ohella
omien palvelukokonaisuuksien tuottamisen,
projektitöitä ja portfolion kokoamisen.

Tutustu myös tarkemmin koulutuksen perusteisiin
eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/amops/1604633/osa/1
706296

Kouluttajina mm.

eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/amops/1604633/tiedot

• opettaja Tarja Mattsson
• eläintenkouluttaja Aino Koivukunnas
• ELL Katja Hautala

Koulutusaika
Koulutus alkaa syksyllä 2022 ja päättyy seuraavan
vuoden kesäkuussa.

Koulutuspaikka
Koulutuskeskus Salpaus, Jokimaankatu 6,
15700 Lahti sekä eri yhteistyötallit Lahden
lähialueella.

Hinta
1000 euroa, koulutus on arvonlisäverotonta

Opettaja Tarja Mattsson, puh. 044 708 1930,
tarja.mattsson@salpaus.fi

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

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

