Monta houkuttelevaa
hevosalan ammattia

Hevosharrastus on

laadukas valinta.
Se tarjoaa mahdollisuuden kilpailla, harrastaa, ylittää itsensä tai vain olla mukana kaikille kiinnostuneille.
Hevosharrastuksen jatkuvan oppimisen lähde on ihmisen ja hevosen välinen yhteys.

Hevosharrastus tarjoaa monipuolisen eri lajien kirjon, joista voit valita itsellesi sopivimman.

Hevosharrastus tarjoaa oppimisen, työn ja yrittäjyyden sekä yhteisöllisyyden mahdollisuuksia koko elämänpolullasi.

Hevonen tarjoaa myös ammatin!

Hevosharrastuksessa sinua ohjaavat ja valmentavat aina ammattitaitoiset opettajat ja valmentajat.

Hevostalousalan ammatteihin valmistutaan pääsääntöisesti hevosalan oppilaitoksista

toisen asteen koulutuksena. Osa tutkinnoista voidaan suorittaa myös ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Talliyrittäjä

Hoitotallin talliyrittäjä vuokraa tallistaan karsina- ja/tai laidunpaikkoja ja asiakkaiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaan huolehtii
hevosten hyvinvoinnista, ruokinnasta, ulkoilusta, loimituksesta ja
madotuksesta. Tallin koosta riippuen talliyrittäjä hoitaa hevoset itse
tai palkkaa avukseen hevosenhoitajia. Hevosenhoitotehtävien lisäksi
talliyrittäjä huolehtii, että tallissa on riittävästi heinää ja kuivikkeita
ja tallin toimintaolosuhteet ovat hyvät. Talliyrittäjän työhön kuuluu
myös yrittäjän toimistotyöt, kuten yrityksen kirjanpito.
Talliyritys voi olla myös ratsastuskoulu, harrastetalli, yksityistalli tai
ravitalli, joten talliyrittäjän tehtävät vaihtelevat toimialan mukaan.
Talliyrittäjällä on usein jokin hevosalan koulutus sekä mahdollisia yrittäjyyteen ja taloushallintoon liittyviä lisäopintoja.

Hevosenhoitaja ja tallimestari

Hevosenhoitaja tuntee hevosen hyvinvoinnin edellytykset. Päivittäisiin työtehtäviin kuuluvat hevosten ruokinta ja hoito, tarhaan
vieminen sekä tallin puhtaanapito. Hevosenhoitajan tehtäviin voi
kuulua myös hevosten liikuttaminen ja kilpailuissa hevosenhoitajana toimiminen. Hevosenhoitaja tunnistaa yleisimmät sairaudet ja
osaa tehdä rutiininomaiset lääkintätoimenpiteet. Hevosenhoitaja
voi erikoistua joko ratsu-, ravi- tai siitoshevosiin.
Tallimestarin työkuva on pääsääntöisesti hevosenhoitajan työtä,
mutta tallimestarilla on laajempi vastuu tallin hevosten hyvinvoinnista sekä yrityksen toiminnasta. Hevosenhoidon perustehtävien
lisäksi tallimestari osaa ylläpitää hevosen liikunnallista peruskuntoa. Tallimestari voi toimia myös hevosenhoitajien esimiehenä tai
itsenäisenä talliyrittäjänä.
Hevoshoitajaksi voi opiskella toisen asteen koulutuksessa suorittamalla hevostalouden perustutkinnon. Tallimestariksi valmistutaan
suorittamalla tallimestarin erikoisammattitutkinto.

Ratsastuksenopettaja tai -ohjaaja

Ratsastuksenopettaja tai -ohjaaja vastaa ratsastuskoulun tai
harrastetallin tuntiopetuksesta ja ohjaa tuntitoimintaa. Ratsastuksenopettaja opettaa ratsastuksen eri lajien ja perusratsastuksen lisäksi hevostaitoja ja voi vastata myös tallin hevosten
koulutuksesta. Ratsastuksenopettaja voi työskennellä joko
yhdessä ratsastuskoulussa tai useammalla tallilla tai toimia
itsenäisenä talliyrittäjänä.
Ratsastuksenohjaajaksi voi opiskella toisen asteen koulutuksessa
suorittamalla hevostalouden perustutkinnon ja erikoistumalla
ratsastuksenohjaajaksi. Ratsastuksenopettajan tutkintoon vaaditaan suoritettu perustutkinto sekä ammattitutkintoon valmistava
koulutus. Ratsastuksenopettaja voi myös laajentaa osaamistaan
suorittamalla ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinnon.

Valmentaja

Valmentaja voi valmentaa joko ratsukoita tai ravureita. Ratsastusvalmentajan tehtävänä on auttaa ratsastajaa ja hänen hevostaan
kehittymään parhaimpaan mahdolliseen kilpailulliseen tulokseen
yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti. Ratsastusvalmentajalla
on usein ratsastuksen sisällä erityisosaaminen jostain ratsastuksen
lajista. Ravivalmentajan tehtävä on valmentaa hevosta laatimansa
harjoitussuunnitelman mukaisesti. Ravivalmentaja on usein myös
ravihevosen kilpaohjastaja, kun taas ratsuhevosella kilpailee valmennettava, ei valmentaja.
Valmentajan tutkintoja voi suorittaa eri tasoilla valmentajan peruskurssista aina akateemiseen tutkintoon asti. Ratsastusvalmentajan
koulutuksesta vastaa Suomen Ratsastajainliitto yhdessä hevosalan
ja urheiluoppilaitosten kanssa. Ravivalmentajaksi voi valmistua
suorittamalla ravivalmennukseen suuntautuneen hevostenvalmentajan ammattitutkinnon. Ravivalmennusta voi opiskella myös
osana hevostalouden perustutkintoa.

Ratsuttaja

Ratsuttaja liikuttaa ja kouluttaa muiden hevosia omistajan toiveiden ja
tavoitteiden mukaan. Ratsuttaja voi kouluttaa nuorta hevosta ratsastuksen alkeisiin tai jatkokouluttaa eri koulutusvaiheessa olevia hevosia.
Ratsuttajaksi valmistuu suorittamalla hevostenvalmentajan ammattitutkinnon ja suuntautumalla ratsuvalmennukseen.

Kilparatsastaja

Ammattikilparatsastajan työtä on kilpailla ja harjoittaa useita, eri omistajien omistamia, eritasoisia ratsuja. Suomessa kilparatsastajan työ on
harvalle ainoa ammatti, useimmat ammatikseen kilpailevat suomalaiset ratsastajat harjoittavat ammattiaan esimerkiksi Keski-Euroopassa,
jossa kilpailutoiminta on Suomen toimintaa laajempaa.
Kilparatsastajaksi ei ole koulutusta, vaan työhön opitaan pitkäaikaisen,
laajan ja monipuolisen harjoittelun ja kilpailukokemuksen myötä.

Kengitysseppä

Kengitysseppä eli kengittäjä on hevosen kavioiden huollon
ammattilainen. Kengittäjä muotoilee, hitsaa, takoo sekä
poraa teräksisen kengän sopivaksi hevoselle ja vuolee
hevosen kaviot ja kiinnittää hevoselle kengät. Kengittäjä
tuntee myös kaviosairaudet ja osaa muotoilla hevosen kaviot yksilöllisen tarpeen mukaan. Kavioiden huolto tulee
tehdä 6-8 viikon välein. Kengittäjä toimii yksityisyrittäjänä,
jonka asiakkaita ovat kaikki hevosenomistajat.
Kengityssepäksi valmistutaan kengityssepän ammattitutkinnolla.

Valjasseppä

Valjas- tai satulaseppä korjaa ja valmistaa nahasta erilaisia tuotteita, kuten riimuja, ohjia tai suitsia tai satuloita. Valjasseppä osaa
sovittaa ja muokata hevosten varusteita hyvin istuviksi yksilöllisen
tarpeen mukaan.
Valjassepäksi voi opiskella hevostenvalmentajan ammattitutkinnolla, jonka suuntautumisena on valjasseppä. Hevosvarusteiden valmistamista voi opiskella myös osana hevostalouden perustutkintoa.

Hevoskasvattaja

Hevoskasvatus on suunnitelmallista hevosen jalostustyötä, jossa kasvattaja astuttaa tai keinosiementää tarkoin valikoituja jalostustammoja jalostukseen
hyväksytyillä oriilla. Kasvattaja myy varsat useimmiten
vierotuksen jälkeen tai vaihtoehtoisesti koulutettuaan
varsan haluamaansa vaiheeseen. Siittola on useimmiten yhden rodun ja käyttötarkoituksen yksilöiden jalostamista varten perustettu suurikokoinen hevoskasvattamo, jossa voi olla jopa kymmeniä tammoja varsoineen.
Hevoskasvatusta voi opiskella osana hevostalouden
perustutkintoa.

Hevoshieroja

Hevoshieroja on itsenäinen yrittäjä, joka hieroo hevosia eri talleilla. Hierontaa käytetään sekä ennaltaehkäisynä tai
vammojen hoidon osana. Hevoshieroja tuntee hevosen anatomian ja yleisimmät sairaudet.
Hevoshierojaksi voi opiskella hevosvalmentajan ammattitutkinnolla suuntautumalla hevoshierontaan.

Ratsastusterapeutti

Ratsastusterapeutin tehtävä on yhdessä terapiatyöhön koulutetun hevosen kanssa toteuttaa
erilaisten kuntoutusten tukena ratsastusterapiaa.
Ratsastusterapia on toiminnallista terapiaa, jossa
kuntoutuva ihminen on mukana keholla, tunteilla
ja ajatuksilla saaden toteuttaa kosketus-, tunne- ja
liikevuorovaikutusta hevosen ja sen elinympäristön kanssa.
Ratsastusterapeutiksi voi opiskella omaehtoisena ammatillisena lisäkoulutuksena. Pohjakoulutukseksi vaaditaan hevosalan perusosaamisen ja
ratsastustaitojen lisäksi vähintään ammattikorkeakoulutason koulutusta opetus-, sosiaali- tai
terveydenhuollon alalta.

