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Taitaja 2015 hevostenhoidon semifinaali järjestetään torstaina 5.2.2015 alkaen klo 7.30 Ylä-Savon ammattiopistossa Kiuruvedellä Hingunniemessä (Hingunniementie 98). Kilpailu järjestetään Ylä-Savon ammattiopiston tiloissa, talliympäristössä. Semifinaalikarsintaan ilmoittautui 33 kilpailijaa ja karsinnoista
pääsee finaaliin 8 kilpailijaa.
Kilpailuaikataulu (tarkemmat ajat ja paikat liitteessä)
Klo 6.30–9.00 Aamupala, uusi päärakennus
Klo: 7.30–8.00 Ilmoittautuminen, Ratsutalli laboratorio
Klo: 8.10 – 8.25 Kilpailuinfo, vanha päärakennus, pieni Sali
Klo 10.30–14.00 Lounas, uusi päärakennus
Klo 15.00–17.00 Päivällinen, uusi päärakennus
Klo 17.15–17.30 PALKINTOJEN JAKO, vanha päärakennus
Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt
Moduuli 1. Hevosen esittäminen
Kilpailijan tehtävänä on esittää hevonen Hippoksen näyttelysääntöjen ja ohjeiden mukaan. Hevosta ei
tarvitse letittää. Hevonen laitetaan esittelykuntoon pareittain.
Moduuli 2. Karsinan puhdistus
Kilpailijan tehtävänä on puhdistaa hänelle osoitetun hevosen karsina.
Moduuli 3. Rehujen tunnistaminen ja laadun arviointi
Kilpailijan tehtävänä on tunnistaa annetut rehut ja arvioida rehujen laatua.
Semifinaalissa Hevosen esittämistehtävässä hevosen näyttelykuntoon laittaminen tehtävän osa suoritetaan pareittain. Muut tehtävät suoritetaan yksilötehtävinä. Kilpailunjärjestäjä varaa jokaiselle hevosen
esittämiseen ja karsinan puhdistamiseen tarvittavat varusteet, välineet ja tarvikkeet.
Lisätietoja tehtävistä ja niiden arvioinnista http://taitaja2015.fi/fi/semifinaalit/palvelut-300/309hevostenhoito
Toivotamme tiedotusvälineiden edustajat tervetulleiksi hevostenhoidon semifinaaliin.
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Marianne Hyyrynen, 040 808 5058
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
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Taitaja semifinaalit
Taitaja-semifinaaleissa karsitaan SM-finaaliin yksilölajeissa 8 parasta kilpailijaa. Pari- ja joukkuelajeissa
finaaliin karsitaan 8 parasta paria tai joukkuetta. Taitaja-semifinaalit järjestetään tammikuussa useilla
paikkakunnilla ympäri Suomea. Semifinaalit toimivat Taitaja-finaalin karsintakilpailuina. Lisäksi semifinaalitapahtuman tavoitteena on tehdä ammatillista koulutusta tunnetuksi. Seuraavan kerran Taitajafinaalit järjestetään Turussa 5.-7.5.2015

Osallistuminen semifinaaleihin on avoin kaikille ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa (ammatilliseen perustutkintoon johtava tai valmistava koulutus tai oppisopimuskoulutus) opiskeleville nuorille, jotka
ovat syntyneet vuonna 1995 tai sen jälkeen.

Hevostenhoidon lajikuvaus Taitaja-kisoissa
Hevosalan ammattilainen suunnittelee työnsä ja toimii työturvallisuutta noudattaen hevostalouden erilaisissa yrityksissä. Hän ymmärtää oman terveytensä ja työkykynsä merkityksen talliyrityksen toiminnalle.
Alan perusvalmiuksien lisäksi perustutkinnon suorittaneella on erikoistunut osaaminen joko hevostenhoitajana tai ratsastuksenohjaajana hevostalouden eri sektoreilla.
Hevostalouden ammattilaisen tärkein tehtävä on hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen erilaisissa olosuhteissa ja käyttötarkoituksissa. Hänelle on taito "lukea" hevosta, sen ulkoista olemusta ja käyttäytymistä. Tämän taidon perusteella hän pystyy soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja hevoskohtaisesti. Hevososaamisen lisäksi hevosalan ammattilaisella on monia yrittäjyyteen ja asiakaspalveluun liittyviä taitoja. Hän on luotettava, oma-aloitteinen, laatutietoinen ja yhteistyökykyinen. Hevosalan yrittäjyyden siirtyessä yhä lähemmäksi taajamia, hevosalan ammattilaisen tulee myös olla kustannustietoinen ja kestävän
kehityksen periaatteet sisäistänyt toimija.

