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Suomen ensimmäiset erikoisammattitutkinnon kengityssepät valmistuivat
Ylä‐Savon ammattiopistolta
Ylä‐Savon ammattiopiston Hingunniemen toimipisteessä alkoi ensimmäinen uuden He‐
vostalouden erikoisammattitutkinnon kengitysseppä koulutus kesällä 2019. Näytöt järjes‐
tettiin 10.‐11.6.2020 ja tutkinnon saivat to 11.6. ensimmäisenä Suomessa Mari Nieminen,
Anu Torvinen ja Matti Kolehmainen.
‐ Ensimmäinen opiskelijaryhmä oli pieni, jota voidaan nimittää pilottiryhmäksi. Nyt kesä‐
kuussa alkaneeseen toiseen Hevostalouden erikoisammattitutkinnon (kengitysseppä)
koulutukseen valittiin 12 opiskelijaa, joilla suurimmalla osalla on taustalla kengityssepän
tai hevostalouden ammattitutkinto, kertoo YSAO Hingunniemen tiiminvetäjä Tuovi Huttu‐
nen.
Näytöissä opiskelijat osoittivat osaamisensa monipuolisesti kengittämällä erikois‐ ja sai‐
raskengityksiä ja valmistamalla erilaisia sairaskenkiä takomalla. Isossa roolissa on myös
hevosen tuntemus ja erilaisten kaviovammojen ja ‐sairauksien hoitaminen ja yhteistyö
eläinlääkärin kanssa. Näytöissä työelämän arvioijina toimivat cef‐kengitysseppä Ilkka
Kero, cef‐kengitysseppä Rauno Puronen ja eläinlääkäri/ cef‐kengitysseppä Tuomas Häyry‐
nen. Koulutuksen vastuuopettajana toimii cef‐kengitysseppä Jukka Kemiläinen.
Hevostalouden erikoisammattitutkinto tuli voimaan vuoden 2018 alusta, jolloin kengitys‐
koulutuksia laajennettiin useammalle eri tasolle. Aikaisemmassa tutkintorakenteessa ken‐
gityskoulutus oli kaksiportainen ja nykyisessä mallissa saatiin kolmas taso, jolloin taataan
riittävän laaja koulutus‐ ja kengitysharjoittelutausta. Kengittämistä oppii vain tekemällä ja
ammattitaitoisessa ohjauksessa. Uudistuneen Hevostalouden erikoisammattitutkinnon
suorittaneella on hevostalouden erikoistunut ammatillinen osaaminen. Hevosten kengi‐
tyksen asiantuntijana toimimisen osaamisalan suorittanut osaa hevosten erikoiskengityk‐
sen ja kengitysmateriaalien työstämisen. Hingunniemessä opiskelijat erikoistuivat sairas‐
kengityksen tekemiseen. Toinen erikoistumisvaihtoehto tutkinnossa on alan erikoisasian‐
tuntijuus ja kehittämistoiminta. Ennen erikoisammattitutkintoon hakeutumista kengitystä
voi opiskella hevostalouden perustutkinnossa (1‐3 vuotta) ja Hevostalouden ammattitut‐
kinnossa (1‐1,5v). Kaikki kengityskoulutukset edellyttää etäjaksoilla kengittämistä ja eri‐
tyisesti erikoisammattitutkinnossa kengittämisen tulee olla päätoimista.
Lisätietoa tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2357204/reformi/tie‐
dot
Lisätietoja tutkinnosta ja opinnoista:
Tuovi Huttunen, tiiminvetäjä p. 0400 793 135 tuovi.huttunen@ysao.fi
Jukka Kemiläinen, kengityksen opettaja p. 040 177 2820 jukka.kemilainen@ysao.fi
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Lisätietoa opiskelusta tutkinnon suorittaneilta opiskelijoilta:
Matti Kolehmainen, Tornio p. 050 541 5751
https://www.facebook.com/kaviohuolto/
http://kaviohuolto.com/
Mari Nieminen, Tuusula p. 040 574 7285
https://www.facebook.com/mayraojantalli/
https://mayraojantalli.fi/
Anu Torvinen, Tornio p. 0400 915 619
https://www.facebook.com/hevoshuoltotorvinen/
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