
Hevostaitojen koulutussarja 
 
Sinä Joheka team ry:n jäsen tai jäsenen huoltaja: 
Oletko hankkimassa omaa tai ylläpitohevosta? 
Oletko juuri hankkinut hevosen?  
Oletko aloittanut tai aloittamassa kilpailemista? 
Haluatko toimia kisahoitajana?  
Haluatko syventää hevostaitojasi?  
Haluatko suorittaa SRL:n Hoito II-merkin? 
Onko lapsellasi/huollettavallasi suunnitelmia 
hankkia hevonen/hiljattain hankittu hevonen? 
 
Jos mielessäsi oli kyllä vastaus johonkin kohtaan, niin tämä koulutussarja on 
tarkoitettu juuri SINULLE! 
 
Koulutussarja on kokonaisuudessaan Joheka teamin jäsenille ja jäsenten huoltajille 
maksuton. Koulutukseen on mahdollista osallistua, vaikka jäsen ei olisikaan, tällöin 
hinta on 10€/kerta tai 25€/kaikki kerrat.  
Koulutustilaisuuksissa toimii tiimin pienimuotoinen puffa, josta mahdollisuus ostaa 
välipalaa. 
 
Koulutukset toteutetaan Kauhajoen Hevoskeskuksen  
https://fi-fi.facebook.com/Kauhajoen-Hevoskeskus-409381395931770/ 
tallissa/maneesissa/tallialueella ja käytössä on ratsastuskoulun opetushevoset. 
Osoite tallille on Kainaston keskustie 149, 61820 Kainasto.  
 
Koulutukset ovat käytännönläheisiä ja asioita tehdään oikeasti  Varustuksena siis 
kannattaa olla sään mukainen tallille sopiva vaatetus, hyvät ja turvalliset kengät, 
hanskat sekä kypärä (voi lainata tallilta). Koulutuksiin voi osallistua myös oman 
hevosen kanssa, josta on hyvä ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä.  
Kaikkiin koulutuksiin ei tarvitse osallistua, vaan voi myös valita itselle sopivat. 
Halutessasi suorittaa SRL:n hevostaitomerkin HOITO II:sen vaaditaan osallistumista 
koko sarjaan. Merkkisuoritus halukkuudesta on hyvä myös ilmoittaa etukäteen. 
Koulutuksesta vastaa Ratsastuksenopettaja Jonna Potila. 
 
Ilmoittautumiset koulutuksiin Joheka teamin puhelimeen tekstarilla 044 0101 300 
tai johekateam@gmail.com viimeistään koulutuspäivää edeltävänä KESKIVIIKKONA! 
Koulutuskerralle otetaan 5-15 osallistujaa. 
Muiden seurojen jäsenet maksavat koulutuksen erikseen lähetettävällä laskulla. 
 

https://fi-fi.facebook.com/Kauhajoen-Hevoskeskus-409381395931770/
mailto:johekateam@gmail.com


Koulutuspäivät ja aiheet: (koulutus saattaa loppua myös aikaisemmin) 
HUOMIO Päivissä muutoksia!!! 
 
PERJANTAINA 24.2. klo 17-21 (ilmot. 22.2) 
Hevosen varusteet huolto ja niiden käyttötarkoitus. Erilaiset 
kuolaimet ja apuohjat ja niiden käyttö sekä vaikutus hevoseen. 
Hevosen siistiminen, harjan nyppiminen ja letittäminen, 
viimeistely kisoja tai näyttelyitä varten. 
 

PERJANTAINA 3.3. klo 18-21 
(ilmot. 1.3) 
Hevosen kuljettaminen. Hevosen 
varusteet kuljetuksessa, kuljetuskalusto, lastaaminen 
traileriin/purku trailerista sekä huomioitavaa 
kuljetuksessa. 

 
PERJANTAINA 10.3. klo 17-20 (ilmot. 8.3.) 
Hevosen esittäminen ja juoksutus. Perehdytään 
hevosen esittämiseen eri tilanteissa, kuten 
eläinlääkärille tai näyttelyissä. Hevosen 
varustaminen juoksutukseen sekä liinassa 
juoksuttaminen käytännössä (miten ja miksi).  
Mahdollisuus suorittaa erikseen SRL:n 
maastakäsittelymerkki. 
 
 
Joheka team ry pidättää oikeuden muutoksiin. 
 
 
 
 


