
RAVIURHEILIJAN POLKU
Suomen Hippoksen lisenssikoulutukset



   

Ravihevosen valmennuksen perusteet

Ravihevosen valmennuksen perusteet kurssilla käydään läpi perusasioita niin raviurheilusta lajina,  
kuin itse ravivalmentamisesta ja hevosen kanssa toimimisesta. 
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Kurssin sisältö:

•     Tutustutaan hevosalan eri järjestöihin ja niiden rooleihin.
•     Käydään raviurheilun eri toimijoiden rooleja.
•     Käydään läpi hevosen valmennuksen perusteita ja erilaisia valmennusmenetelmiä           

    ja samalla käydään läpi erilaisia harjoituspaikkoja.
•     Tutustutaan ravihevosen perusvarusteisin ja valjastukseen ja harjoitellaan sitä myös       

     käytännössä ja käydään samalla läpi varustehuollon perusteet.
•     Harjoitellaan hevosen kengän irroittamista käytännössä

Kurssi vaatii toteutuakseen min. 6 osallistujaa.

Kurssin hinta 300€, *lisenssihaltijoilta 200€, sisältäen koulutuksen, materiaalit, majoituksen kahden  
hengen huoneessa sekä ruokailut. 

*HUOM! Suomen Hippos ry tukee kaikkien lisenssinhaltijoiden osallistumista kurssille 100€/osallistuja.  
Ilmoittautuessasi ilmoita siis mahdollinen lisenssinumerosi (omistaja, valmentaja, ohjastaja ja  
ponilisenssit), niin pääset osallistumaan kurssille alennetulla hinnalla.

Kurssin toteuttaa Ypäjän Hevosopisto Oy.

Tarkista seuraavan kurssin ajankohta: www.hevosopisto.fi/lisenssikoulutukset 



Valmentajan vastuu ja  
hevosen kilpailuttaminen 
 

Valmentajan vastuu ja hevosen kilpailuttaminen kurssilla käydään läpi laajasti vastuuvalmentajan  
tehtävät ja vastuut, sekä tutustutaan ravikilpailutapahtumaan ja ravikilpailusääntöihin.
Kurssin päätteeksi suoritetaan vastuuvalmentaja- tentti, jonka jälkeen osallistuja voi  
ilmoittaa oman hevosensa ravikilpailuihin ja toimia sen vastuuvalmentajana.
Kurssi antaa hyvät eväät myös C-korttikurssin suorittamiseen. 
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Kurssin sisältö:

•     Tutustutaan ja opetellaan käyttämään Hippoksen Heppa-järjestelmää ja sen oma  
    tallitunnusten  käyttöä ja mahdollisuuksia

•     Ravikilpailuihin tutustuminen tapahtumana: mm. ravien toimihenkilöt, heidän roolit ja  
    ravikilpailupaikalla toimiminen

•     Ravikilpailusäännöt ja niiden opiskelu, etenkin valmentajan vastuuseen liittyvien asioiden osalta,  
    mm. hevosen ilmoittaminen raveihin, karsiminen, poisjäännit, toimiminen kilpailupaikalla,  
    rangaistukset, rekisteröinti ja tunnistaminen, ravien luokitus, kilpailuoikeus jne.

•     Eläinlääkärin luento, jossa käydään läpi mm. lääkintämääräykset, sallitut ja kielletyt ravikilpailu- 
     varusteet, ravihevosen hyvinvointiohjelma ja sen seuraaminen ja valvominen raveissa

•     Kilpailukutsuihin, sarjamäärityksiin ja ravien käsiohjelmaan tutustuminen

Kurssi vaatii toteutuakseen min. 6 osallistujaa. 

Kurssin päätteeksi voi suorittaa vastuuvalmentaja-tentin, jonka jälkeen pystyy ilmoittamaan oman  
valmentamansa hevosen raveihin

Kurssin hinta 320€, *lisenssinhaltijoilta 220€, sisältäen koulutuksen, materiaalit, majoituksen kahden  
hengen huoneessa sekä ruokailut.

*HUOM! Suomen Hippos ry tukee kaikkien lisenssinhaltijoiden osallistumista kurssille 100€/osallistuja.  
Ilmoittautuessasi ilmoita siis mahdollinen lisenssinumerosi (omistaja, valmentaja, ohjastaja ja poni- 
lisenssit), niin pääset osallistumaan kurssille alennetulla hinnalla.

Kurssin järjestäjänä toimii Ypäjän Hevosopisto Oy
 
Tarkista seuraavan kurssin ajankohta: www.hevosopisto.fi/lisenssikoulutukset



Hevonen - rakenne, ruokinta ja ensiapu

Hevonen - rakenne, ruokinta ja ensiapu - kurssilla tutustutaan hevosen rakenteeseen ja anatomiaan, 
opiskellaan hevosen ensiapua samoin kuin ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja käydään läpi  
hevosen ruokinnalliset perustarpeet ja väärästä ruokinnasta aiheutuvia sairauksia. 
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Kurssin sisältö:

•     Tutustutaan hevosen rakenteeseen ja anatomiaan sekä teoriassa ja käytännössä.
•     Opetellaan tunnustelemaan jalan jänteet ja tiedetään suurimmat nivelet.
•     Käydään läpi ravihevosen rakenneominaisuuksia ja sekä toivottuja ominaisuuksia, sekä  

    rakennevirheitä.
•     Opetellaan hevosen perusterveydenhuoltoa ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa
•     Opetellaan sekä teoriassa ja käytännössä yleisimmät hoitomenetelmät hevosen ensiapuun,  

     mm. haavanhoito, rasitusvammojen hoito, infektiot jne.
•     Opetellaan ruokinnan perustarpeet ja käydään läpi yleisimpien ruokintavirheiden aiheuttamia          

     sairauksia

Kurssi vaatii toteutuakseen min. 6 osallistujaa.

Kurssin hinta 340€, *lisenssihaltijoilta 240€, sisältäen koulutuksen, materiaalit, majoituksen kahden hen-
gen huoneessa sekä ruokailut.
*HUOM! Suomen Hippos ry tukee kaikkien lisenssinhaltijoiden osallistumista kurssille 100€/osallistuja. Ilm-
oittautuessasi ilmoita siis mahdollinen lisenssinumerosi (omistaja, valmentaja, ohjastaja ja ponilisenssit), 
niin pääset osallistumaan kurssille alennetulla hinnalla.

Kurssin toteuttaa Ypäjän Hevosopisto Oy.
 
Tarkista seuraavan kurssin ajankohta: www.hevosopisto.fi/lisenssikoulutukset



Kengät, suorituspohjat ja kuljettaminen

Kengät, pohjat ja kuljettaminen kurssilla opetellaan teoriassa ja käytännössä kengityksen ja  
valmennuspohjien merkitystä ja hoitoa. Lisäksi käydään läpi perusasioita hevosten kuljettamisesta  
ja lastaamisesta.
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Kurssin sisältö:

•     Käydään läpi kengityksen teoriaa ja kavion ja jalan rakennetta.
•     Kengän irrottamisen ja takaisin lyömisen harjoittelu käytännössä
•     Valmennuspohjien hoito teoriassa ja käytännössä, tutustutaan erilaisiin välineisiin
•     Liikkeiden tasapainotus kengityksellä ja ilman kenkiä ajaminen
•     Hevosen lastaaminen ja kuljettaminen.
•     Lainsäädäntö ja hyvät käytänteet ja lastaamisen harjoittelu käytännössä.

Kurssi vaatii toteutuakseen min. 6 osallistujaa.

Kurssin hinta 320€, *lisenssihaltijoilta 220€, sisältäen koulutuksen, materiaalit, majoituksen  
kahden hengen huoneessa sekä ruokailut. 

*HUOM! Suomen Hippos ry tukee kaikkien lisenssinhaltijoiden osallistumista kurssille 100€/osallistuja.  
Ilmoittautuessasi ilmoita siis mahdollinen lisenssinumerosi (omistaja, valmentaja, ohjastaja ja  
ponilisenssit), niin pääset osallistumaan kurssille alennetulla hinnalla. 

Kurssin toteuttaa Ypäjän Hevosopisto Oy.

Tarkista seuraavan kurssin ajankohta: www.hevosopisto.fi/lisenssikoulutukset



Valmennusfysiologia ja lihashuolto

Valmennusfysiologia ja lihashuolto kurssilla käydään läpi valmennusfysiologian perusteita ja tutustutaan, 
sekä käytännössä että teoriassa, urheiluhevosen lihashuoltoon, niveltaivutuksiin, verinäytteiden ottoon ja 
vaihtoehtoisiin valmennusmenetelmiin.
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Kurssin sisältö:

•     Käydään läpi valmennusfysiologian ja hevosen valmentamisen perusteita ja eri valmennusvaiheita
•     Urheiluhevosen lihashuolto sekä teoriassa ja käytännössä
•     Verinäytteiden otto ja tulosten analysointi
•     Niveltaivutukset sekä teoriassa, että käytännön harjoittelu
•     Vaihtoehtoiset valmennusmenetelmät ja esimerkit niistä

Kurssin toteuttaa Ypäjän Hevosopisto Oy

Kurssin hinta 360€, *lisenssinhaltijoilta 260€, sisältäen koulutuksen, materiaalit, majoituksen kahden  
hengen huoneessa sekä ruokailut.

*HUOM! Suomen Hippos ry tukee kaikkien lisenssinhaltijoiden osallistumista kurssille 100€/osallistuja.  
Ilmoittautuessasi ilmoita siis mahdollinen lisenssinumerosi (omistaja, valmentaja, ohjastaja ja  
ponilisenssit), niin pääset osallistumaan kurssille alennetulla hinnalla.

Kurssin toteuttaa Ypäjän Hevosopisto Oy.

Tarkista seiuraavan kurssin ajankohta: www.hevosopisto.fi/lisenssikoulutukset



Käytännön valmennus

Käytännön valmennus - kurssilla tehdään hevoselle ratatesti käyttäen nykyaikaisia valmennuksen apu-
välineitä, analysoidaan testin tulokset ja tehdään niiden perusteella hevoselle valmennussuunnitelma.
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Kurssin sisältö:

•     Kurssilla opetellaan käytännön valmennuksen apuvälineitä: sykemittarit ja niiden käyttö,  
    kellotus ja  erilaisten kellojen käyttö, sekä tutustutaan erilaisiin kuntotestausmenetelmiin

•     Tehdään käytännössä hevoselle ratatesti, jossa hyödynnetään erilaisia testausvälineitä:  
    pikamaito happotesteri, sykemittari, TimerGPS ym.

•     Käydään läpi testin tulokset, analysoidaan ne ja tehdään sen perusteella valmennussuunitelma  
    hevoselle

•     Tutustutaan valmennuksessa käytettäviin erilaisiin harjoituksiin ja niiden rasittavuuteen

Osallistujat saavat ottaa mukaan omia hevosiaan, kurssille otetaan maksimissaan 4 hevosta ja järjestäjä 
pidättää oikeuden valita kurssihevoset.

Kurssin hinta 390€, *lisenssinhaltijoilta 290€, sisältäen koulutuksen, materiaalit, majoituksen kahden  
hengen huoneessa sekä ruokailut.

Hevosen mukaan ottaville karsinamaksu 25€/yö, sisältäen kuivikkeen, veden ja heinän.

*HUOM! Suomen Hippos ry tukee kaikkien lisenssinhaltijoiden osallistumista kurssille 100€/osallistuja. Ilm-
oittautuessasi ilmoita siis mahdollinen lisenssinumerosi (omistaja, valmentaja, ohjastaja ja ponilisenssit), 
niin pääset osallistumaan kurssille alennetulla hinnalla.

Kurssin toteuttaa Ypäjän Hevosopisto Oy.

Tarkista seiuraavan kurssin ajankohta: www.hevosopisto.fi/lisenssikoulutukset



Kuntotestaus ja valmennussuunnitelma

Kuntotestaus- ja valmennussuunnitelma kurssilla testataan kurssilaisten omia hevosia erilaisilla kuntotest-
eillä, analysoidaan niiden tuloksia ja tehdään hevosille valmennussuunnitelma. Kurssilla kuullaan myös 
ammattivalmentajan esimerkki omasta valmennussysteemistä. Osallistujat saavat ottaa mukaan omia hev-
osiaan (maks. 6 hevosta), jolla voidaan tehdä erilaisia kuntotestejä ja ryhmätöinä valmennussuunnitelmia.
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Kurssin sisältö:

•     Kurssille saa tuoda mukanaan omia hevosia kuntotestattavaksi
•     Tutustutaan testattaviin hevosiin, niiden taustoihin ja valmennusvaiheeseen
•     Tehdään hevosille erilaisia kuntotestejä: mattotesti, ratatesti, voimatesti ja käytetään testauksessa     

     nykyaikaisia valmennuksen apuvälineitä, kuten pikamaitohappotesteri, sykemittari ja TimerGPS
•     Analysoidaan testien tuloksia ja tehdään niiden perusteella hevosille valmennussuunnitelmat  

     yhdessä ryhmän kanssa
•     Ammattivalmentajan esimerkki omasta valmennussysteemistä ja varsasta kilpahevoseksi asti       

    käytävät eri valmennusvaiheet

Kurssi vaatii toteutuakseen min. 6 osallistujaa.

Järjestäjä pidättää oikeuden valita kurssihevoset.

Kurssin hinta 400€, *lisenssihaltijoilta 300€, sisältäen koulutuksen, materiaalit, majoituksen kahden hen-
gen huoneessa sekä ruokailut.

Hevosen mukaan ottaville karsinamaksu 25€/yö, sisältäen kuivikkeen, veden ja heinän.

*HUOM! Suomen Hippos ry tukee kaikkien lisenssinhaltijoiden osallistumista kurssille 100€/osallistuja. Ilm-
oittautuessasi ilmoita siis mahdollinen lisenssinumerosi (omistaja, valmentaja, ohjastaja ja ponilisenssit), 
niin pääset osallistumaan kurssille alennetulla hinnalla.

Kurssin toteuttaa Ypäjän Hevosopisto Oy.

Tarkista seuraavan kurssin ajankohta: www.hevosopisto.fi/lisenssikoulutukset



Vammojen hoito ja tarttuvat taudit

Vammojen hoito ja tarttuvat taudit - kurssilla käydään läpi talliympäristön ja olosuhteiden vaikutusta hev-
osen terveyteen, yleisimmät tarttuvat taudit ja niiden ennaltaehkäisy, urheiluhevosen yleisimmät rasitus-
vammat ja niiden ennaltaehkäisy ja hoito.
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Kurssin sisältö:

• Talliympäristön- ja olosuhteiden vaikutus hevosen hyvinvointiin, talli-ilma ja tallin hyvinvointisuun-
nitelma

•  Tarttuvat taudit ja niiden ennaltaehkäisy, rokotusohjelma ja tautien hoito
• Urheiluhevosen yleisimmät rasitusvammat ja niiden ennaltaehkäisy sekä hoito
• Opetellaan käytännössä tunnustelemaan hevosen jänteet ja hankoside, sekä yleisimmät nivelet ja 

niiden niveltaivutukset
• Tutustutaan erilaisiin hoitomenetelmiin sekä teoriassa, että käytännössä: vesikävelymatto, kävelykone, 

laserhoidot, kylmäys ym.

Kurssi vaatii toteutuakseen min. 6 osallistujaa.

Kurssin hinta 380€, *lisenssihaltijoilta 280€, sisältäen koulutuksen, materiaalit, majoituksen kahden hen-
gen huoneessa sekä ruokailut. 

*HUOM! Suomen Hippos ry tukee kaikkien lisenssinhaltijoiden osallistumista kurssille 100€/osallistuja. Ilm-
oittautuessasi ilmoita siis mahdollinen lisenssinumerosi (omistaja, valmentaja, ohjastaja ja ponilisenssit), 
niin pääset osallistumaan kurssille alennetulla hinnalla.

Kurssin järjestää Ypäjän Hevosopisto Oy.

Tarkista seuraavan kurssin ajankohta: www.hevosopisto.fi/lisenssikoulutukset



Yrittäminen hevosalalla

Yrittäminen hevosalalla - kurssi perehdyttää yrityksen perustamiseen ja antaa hyvät eväät yrittäjänä aloit-
tavalle tai yrittämistä suunnittelevalle. Lisäksi kuullaan omakohtainen esimerkki hevosalan yrittäjän
tarinasta. Suomen Hippoksen lisenssikoulutus,
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Kurssin sisältö:

•     Yrityksen perustamisen eri vaihtoehdot ja tukimahdollisuudet
•     Uuden yrittäjän tietopaketti: verotus, tuet, työntekijän palkkaaminen ja työnantajan velvollisuudet
•     Tuotteistaminen ja hinnoittelu
•     Esimerkkitapaus hevosalan yrittäjästä

Kurssi vaatii toteutuakseen min. 6 osallistujaa.

Kurssin hinta 330€, *lisenssihaltijoilta 230€, sisältäen koulutuksen, materiaalit, majoituksen kahden hen-
gen huoneessa sekä ruokailut. 

*HUOM! Suomen Hippos ry tukee kaikkien lisenssinhaltijoiden osallistumista kurssille 100€/osallistuja. Ilm-
oittautuessasi ilmoita siis mahdollinen lisenssinumerosi (omistaja, valmentaja, ohjastaja ja ponilisenssit), 
niin pääset osallistumaan kurssille alennetulla hinnalla. 

Kurssin järjestää Ypäjän Hevosopisto Oy.

Tarkista seuraavan kurssin ajankohta: www.hevosopisto.fi/lisenssikoulutukset



Ajankohtaista ammattilaisille

Ammattivalmentajien täydennyskoulutuksen ohjelma rakennetaan yhteistyössä Suomen Ravivalmentajat 
ry:n ja Suomen Hippos ry:n kanssa. Aiheet koostuvat työhyvinvoinnista, yrittäjänä ja työnantajana toimim-
isesta sekä hevosalan uutuuksista. Päivien ohjelma rakennetaan tapahtumakohtaisesti. Merkki on
vuosittainen.
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Kurssin sisältö:

•     Hevosalan ammattilaisen työhyvinvointi
•     Ajankohtaista asiaa yrittämisestä ja työnantajana toimimisesta
•     Hevosalan uutuudet ja asiantuntijuuden kehittäminen

Kurssin hinta vahvistuu ohjelman mukaan vuosittain.

Kurssi vaatii toteutuakseen min. 6 osallistujaa. 

*HUOM! Suomen Hippos ry tukee kaikkien lisenssinhaltijoiden osallistumista kurssille 100€/osallistuja. Ilm-
oittautuessasi ilmoita siis mahdollinen lisenssinumerosi (omistaja, valmentaja, ohjastaja ja ponilisenssit), 
niin pääset osallistumaan kurssille alennetulla hinnalla. 

Kurssin järjestää Ypäjän Hevosopisto Oy.

Tarkista seuraavan kurssin ajankohta: www.hevosopisto.fi/lisenssikoulutukset



Yhteistyössä

Suomen Hippos ry

w w w.hevosopisto.f i / l isenssikoulutukset

Raviurheilijan polku 
Suomen Hippoksen lisenssikoulutukset 

 Ypäjän Hevosopistolla

Raviurheilijan polku - Suomen Hippoksen lisenssikoulutukset käynnistyivät 
Hevosopistolla keväällä 2016. Raviurheilijan polku kurssit kattavat yhteensä 
kymmenen koulutuksen sarjan, joka alkaa ravivalmennuksen ja ravihevosen 
hoitamisen perusteista ja jatkuu aina ammattivalmentajana toimiviin hen-
kilöihin asti. Suomen Hippos ry tukee koulutukseen osallistumista. Kurssin 
kouluttajina toimivt hevosopiston opettajat, eläinlääkärit ja muut asiana-
tuntijat. Tässä oppaassa esitellään pääsääntöisesti kahden päivän pituisten 
kurssien sisällöt. Kulloinkin ajankohtaiset kurssiaikoihin ja kurssipäivien 
tarkempaan ohjelmaan voit tutustua osoitteessa  
www.hevosopisto.fi/lisenssikoulutukset.  
 
Tervetuloa oppimaan!


