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Ylä-Savon ammattiopistosta kolme kilpailijaa Taitaja 2016 hevostenhoidon finaaliin
Taitaja 2016 hevostenhoidon semifinaali järjestettiin torstaina 4.2.2016 Ylä-Savon ammattiopistossa
Kiuruvedellä Hingunniemessä. Ylä-Savon ammattiopiston opiskelijoista Alisa Tikkanen Kiuruvedeltä,
Reetta Liimatainen Vesannolta ja Emmi Viitala Haapavedeltä selvittivät tiensä Taitaja2016-kilpailun
finaaleihin 10.-12.5.2016 Seinäjoelle.
Semifinaalikarsintaan ilmoittautui 27 kilpailijaa ja karsinnoista pääsi Taitaja2016-kilpailun finaaleihin
pääsi kahdeksan kilpailijaa.
Tulokset
1. Reetta Liimatainen, Ylä-Savon ammattiopisto
2. Piia Vesterinen, Harjun oppimiskeskus
3. Emma Walldén, Axxell Brusaby
4. Joni Paavola, Hevosopisto
5. Clara Vistbacka, Axxell Brusaby
6. Katja Järvenpää, Hevosopisto
7. Emmi Viitala, Ylä-Savon ammattiopisto
8. Alisa Tikkanen, Ylä-Savon ammattiopisto
9. Suvi Leinonen, Harjun oppimiskeskus (1. varalla)
10. Marjut Finska-Bezerra, Ruukin maaseutuopisto (2. varalla)
11. Veera Leinonen, Hevosopisto (3. varalla)
Lisätietoja: semifinaalikoordinaattori Arja Aalto, puh. 0400 792 802, arja.aalto@ysao.fi

Hevostenhoidon lajikuvaus Taitaja-kilpailuissa
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.
Lisätietoja www.taitaja2016.fi

Taitaja tapahtuma

Taitaja on maamme suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Taitaja-tapahtuma koostuu
ammattitaidon SM-kilpailuista, Taitaja9-kilpailusta, TaitajaPLUS-kilpailuista ja oheisohjelmasta.
Taitaja on tarkoitettu kilpailuvuonna 20 vuotta täyttäville tai sitä nuoremmille ammatillisessa
koulutuksessa oleville nuorille.
Taitaja koskettaa monia: Vuosittain järjestetään kymmeniä semifinaaleja, joihin osallistuu yli tuhat
opiskelijaa. Finaalissa kilpailee yli 400 oman alansa osaajaa, ja kilpailupaikalle saapuu kymmeniä
tuhansia katsojia. Kilpailussa ratkotaan yli 40 ammattitaitolajin suomenmestaruudet.
Taitaja on ammatillisen koulutuksen näyteikkuna ja kehittäjä. Se on työelämän, koulujen ja opiskelijoiden
kohtauspaikka. Taitajassa pääsee verkostoitumaan ja peilaamaan itseään ja omaa oppilaitostaan muihin:
osaamista, työmenetelmiä, työkaluja ja työympäristöä.
Lisätietoja www.taitaja2016.fi ja www.skillsfinland.fi

