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TOIMITUSJOHTAJAN
KATSAUS

Hevosopistolle vuosi 2016 oli suurta muutosten ja toiminnan kehittämisen aikaa Ammatillisen koulutuksen reformin suuntaviitat alkoivat selkeytyä, joten konkreettinen työ
muutoksiin valmistautumiseksi aloitettiin Valmennuskeskuksen kehittäminen nousi niin ikään vuoden kärkihankkeeksi
Reformiin valmistautuminen aloitettiin vahvistamalla
pedagogista kehitystyötä ja hanketoimintaa Hevosopiston opetushenkilöstölle käynnistettiin tulevaisuuden opettajuutta vahvistava TUTKE-koulutus yhteistyössä Hämeen
ammattikorkeakoulun kanssa Vuoden aikana oltiin vahvasti mukana hankkeissa ja hankeverkostoissa Opetuksen kehityksessä painopisteinä oli digipedagogiikka sekä
työvaltaisen oppimisen henkilökohtaistaminen Otimme
lisäksi aktiivisen roolin tutkinnon perusteiden uudistamistyössä osallistumalla Opetushallituksen johtaman työryhmän toimintaan
Hevosopiston kilpailu- ja tapahtumatoiminta säilyi monipuolisena Tapahtuma- ja kilpailukalenteriin sisältyi eri
tasoisia kilpailuja kaikissa olympialajeissa Myös muut lajit
olivat vahvasti esillä Tarjolla oli toimintaa kilpaurheilijoille,
harrastajille sekä kaikille hevosista kiinnostuneille Hevosopiston kilpailukauden päätapahtuma oli yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetty kansainvälinen Finnderby, jossa ratsastettiin Pohjoismaiden - ja Baltian mestaruuksista este-, koulu-, ja pararatsastuksessa Loppuvuodesta Hevosopisto alkoi jo valmistautua vuoden 2018 kenttäratsastuksen PM-kisaisännyyteen
Hevosurheilun valmennuskeskustyö käynnistyi kesällä
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen KIHU:n auditoinnilla Auditoinnissa Hevosopiston valmennuksen taso
ja puitteet todettiin hyviksi ja monipuolisiksi Loppuvuodesta käynnistettiin virallisen valtakunnallisen valmennus-
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keskuksen hakuprosessi Tavoitteena on saada hevosurheilu hyväksytyksi valtakunnallisten valmennuskeskusten
joukkoon
Suomalainen hevososaaminen, hevosurheilun valmennuskeskus ja Hevosopisto olivat esillä Rion Olympialaisissa
koko osaamisarsenaalillaan Riossa Hevosurheilun valmennuskeskus otti paikkansa olympiaurheilulajien valmennuskeskusten joukossa Hevosopisto esitteli Finland Housessa
suomalaista hevososaamista, hevosurheilua ja hevosalan
koulutusta Riossa saatiin rakennettua lupaavia suhteita
koulutusviennin käynnistämiseksi Erityisesti Riossa kiinnostivat sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja ratsastusterapia Lisäksi suomalainen hevostenhoitajakoulutus sai
kiitosta huippuosaamisesta ja useamman maan ratsastusjoukkueella olikin Rion tiimissä mukana suomalainen
hevostenhoitaja
Loppuvuonna käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut
ammatillisen
koulutuksen
talouden
leikkauksiin
sopeuttamiseksi YT-neuvottelut saatiin päätökseen
joulukuussa 2016
Ammatillisen koulutuksen reformi
uudistaa opetusta ja opiskelua niin suuresti, että
rakenteellinen uudistaminen ja opetuksen kehittäminen
on välttämätöntä Talouden tasapainottaminen päätettiin
toteuttaa rakenteellisella toiminnan kehittämisellä
Hevosopisto siirtyi vuoteen
kehittämisen tavoittein
Pauliina Mansikkamäki
Toimitusjohtaja-rehtori

2017

uudistumisen

ja

OPETUKSEN VUOSI

Hevosalan opintoihin hakeutuvilta nuorilta kysytään,
miksi
haluat
opiskella
hevostenhoitajaksi
tai
ratsastuksenohjaajaksi? Vastauksena tähän kuulemme
useimmiten, että opiskelu Hevosopistolla on ollut unelma
jo pienestä alkaen Meillä on ilo saada opiskelijoiksemme
erittäin motivoituneita nuoria!
Vaikkakin hevosalalle hakeutuvien määrä on valtakunnallisesti hieman laskenut, on hevonen säilyttänyt asemansa
merkittävänä liikuttajana, harrastuskumppanina, elinkeinon tuottajana ja kuntouttajana
Reformin myötä tapahtuva pedagoginen uudistuminen
edellyttää muutosta opettajuudessa, osaamisen arvioinnissa sekä lisää työelämäyhteistyötä Opetuksen digitalisoituminen on avainasemassa, vaikuttaen toimintakulttuuriin
ja opetustoimintaan Mobiililaitteet, sähköiset materiaalit ja
sosiaalisen median työkalut tulevat mukaan koko oppimisympäristöön niin talleille, kilpailuihin ja tapahtumiin kuin
luokkahuoneisiinkin Opettajat toimivat aina oppimisen
ohjaajina
Työelämäyhteistyö on opiskelun monipuolistamisessa
avainasemassa Työelämän tarpeet ja mahdollisuudet
konkretisoituvat
opiskelijalle
työssäoppimisjaksoilla,
jossa opiskelijan ammatillinen kasvu ja vastuullisuus
kehittyvät sekä työelämä voi näin vaikuttaa tulevaisuuden
hevosalan ammattilaisten tietotaitoon Kansainvälinen
työelämäyhteistyö avaa opiskelijalle mahdollisuuksia
globaaliin
verkostoitumiseen
ja
työllistymiseen
Työpaikkojen ja Hevosopiston yhteistyöllä varmistetaan
työssäoppimisen ja muun ammatillisen koulutuksen
työelämävastaavuus, laatu ja ajanmukaisuus
Vuoden 2016 aikana opiskelijat osallistuivat kilpailujen ja
tapahtumien järjestämiseen sekä kilpailivat niissä Hevosopiston tapahtumat ja valmennukset mahdollistivat myöshuippuvalmentajien työskentelyn seuraamisen ja osaamisen kartuttamisen aidoissa toimintaympäristöissä
Vuosittaiset Taitaja -kilpailut on merkittävä ammatillisen

koulutuksen vuosittainen tapahtuma Seinäjoella toteutetuissa kilpailuissa oli 47 kilpailulajia, joista yhtenä mukana
hevostenhoito Ratsastuksenohjaajaksi opiskellut Joni Paavola sai Kultaisen mitalin kotiintuomisiksi Hevosopistolle
Näin jo toisen kerran peräkkäin saimme iloita Taitaja -kilpailun voitosta! Monet muutkin kilpailutulokset ansaitsisivat
tulla mainituksi
Hevosopiston opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintojen etenemisen edistäminen ovat kaikkien työyhteisössä toimivien tehtävä Sisäoppilaitosmainen asuminen vaatii sopeutumista isomman ryhmän kanssa arkiasioiden jakamiseen
Itsenäinen opinnoista huolehtiminen ja koti-ikävä ovat iso
haaste juuri kotoa lähteneelle 16-vuotiaalle Siksi läheisiltä saatu tuki on todella tärkeää jaksamisen ja opintojen
loppuun saattamisen vuoksi Opintojen keskeyttämisten
ehkäisyssä on oleellista ennakoiva työskentely yhdessä
opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä opiskeluhuollon
palveluntuottajien (kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja,
erityisopetus, opinto-ohjaus) kanssa
Aikuisopiskelun sovittaminen perheen, työn ja vapaa-ajan
yhteyteen on haastavaa kaikilla aloilla Vaikka aikuisopiskelijoiden motivaatio opiskella ja kehittyä alalla on korkealla,
tarvitaan tutkinnon loppuun saattamiseksi tukea Vuoden
aikana tehtiin valmistuneille opiskelijoille jatkuvaa kyselyä Innolinkin toteuttamana Vastanneista opiskelijoista 85
prosenttia oli melko tyytyväisiä Hevosopiston toimintaan
(90 % / 2015) Lisäksi opiskelijoista 90 % (99 % /2015) oli
melko tai erittäin tyytyväisiä alavalintaansa
Hevosalan ammatillisena kouluttajana olemme osa ammatillista koulutusyhteisöä Verkostoituminen muiden alan
toimijoiden kanssa tapahtuu luontevasti erilaisten hankkeiden kautta Hankkeet jatkuvat vuoden 2017 aikana ja mahdollistavat pedagogista ja ammatillista kehittymistä koko
henkilöstölle Hankkeisiin mukaan lähteminen on myös
osoitus halusta kehittyä ammatissaan ja sitoutua Hevosopiston toiminnan kehittämiseen
Leena Hietanen
Apulaisrehtori
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YLEISTÄ
Hevosopisto Oy
Hevosopisto Oy:n omistavat Suomen valtio (25 %), Suomen
Hippos ry (25 %), Suomen Ratsastajainliitto ry (25 %) sekä
lähikunnat Forssa, Jokioinen ja Ypäjä (yhtensä 25 %).
Hevosopisto on yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka ei jaa
osinkoja. Osakeyhtiön toimintaa ohjaa hallitus, jonka
jäsenet nimetään yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen kokoonpanoksi on vakiintunut kuusi jäsentä.
Osakeyhtiön hallitus toimii myös oppilaitoksen johtokuntana.
Hevosopisto Oy:n osakepääoma on 180 000 euroa. Yhtiöllä
on yksi osakesarja ja osakkeiden lukumäärä on 12 kappaletta. Yhtiö omisti tilikaudella Kiinteistöyhtiö Ypäjän opiskelija-asunnot Oy:n osakkeista 47 % ja Ypäjän Hevossairaala
Oy:n osakkeista 20,75 %.
Tehtävät ja toiminta-ajatus

tävän osan yhtiön rahoituksesta ja luo uutta kehittämispotentiaalia.
Muuta toimintaa ovat muun muassa erilaisten kilpailuiden
ja muiden hevostapahtumien järjestäminen, valmennustilaisuuksien järjestäminen, hevosille tarjottavat koulutus-,
valmennus- ja hyvinvointipalvelut sekä pienimuotoisesti
myös jalostukseen liittyvät palvelut. Tapahtumia järjestävät
myös muut organisaatiot, joille tiloja vuokrataan.

Arvot
Hevosopiston arvoja ovat avoimuus, vastuu omasta tekemisestä, luottamus ja toisen kunnioittaminen. Toiminnassa
huolehditaan hevosten hyvinvoinnista ja arvostetaan luontoa ja ympäristöä.

Hevosopisto Oy pitää yllä ammatillista oppilaitosta nimeltä
Ypäjän Hevosopisto, joka kouluttaa työelämään kansainvälisen tason hevosalan ammattilaisia.
Koulutusta tukeva palvelutoiminta on integroitu opetukseen ja sitä hyödynnetään oppimisympäristöinä. Toiminta
rikastaa ammatillisen koulutuksen sisältöä ja palvelee
hevostaloutta, alan ammattilaisia ja harrastajia sekä henkilöstön kehittämistä. Palvelutoiminta muodostaa merkit-
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AMMATILLINEN KOULUTUS
Hevosopisto järjesti ammatillista koulutusta hevostalouden perustutkintoon ja sen lisäksi aikuisille opetusta
ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavissa koulutuksissa sekä omaehtoisessa ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Hevosopisto järjesti myös oppisopimuskoulutusta.
Ammatillisessa peruskoulutuksessa voi suorittaa hevostalouden perustutkinnon (hevostenhoitaja tai ratsastuksenohjaaja). Peruskoulutuksessa oli vuonna 2016 keskimäärin 197 opiskelijaa (220/2015). Koulutuksesta valmistui 65
(72/2015) hevostenhoitajaa ja 8 (14/2015) ratsastuksenohjaajaa. Hevostenhoitajista 18 opiskelijaa suoritti myös kaksois- tai kolmoistutkinnon.
Yhteishaussa Hevosopistolle pyrki 138 ensisijaista hakijaa
(154 / 2015), mikä oli 49,46 % koko maan ensisijaisista hakijoista (279/2016). Hakijamäärä laski valtakunnallisesti edellisestä vuodesta 10,75 %. Ypäjä säilytti asemansa hevosalan
suosituimpana oppilaitoksena; kutakin aloituspaikkaa kohden oli 1,41 ensisijaista hakijaa.
Hevosopistolla järjestettiin näyttötutkintoihin valmistavaa
koulutusta perustutkintoon, ammattitutkintoihin (hevostenvalmentaja, kengitysseppä ja ratsastuksenopettaja)
sekä erikoisammattitukintoihin (tallimestari ja ratsastuksenopettaja). Näyttötutkintoihin valmistava koulutus järjestettiin monimuotokoulutuksena.
Omaehtoista
ammatillista
lisäkoulutusta
aikuisille
olivat ratsastusterapiakoulutus ja sosiaalipedagogisen
hevostoiminnan koulutus, joista jälkimmäistä toteutettiin
yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.
Vuonna 2016 tutkintotavoitteisessa ammatillisessa
lisäkoulutuksessa
kertyi
45,31
(28,85/
2015)
opiskelijatyövuotta ja muussa lisäkoulutuksessa 15,30
(24,86/ 2015) opiskelijatyövuotta. Perustutkintoon
valmistavassa koulutuksessa oli keskimäärin 90 (105 / 2015)

aikuisopiskelijaa.
Aikuiskoulutuksessa valmistui 26 (17/2015) hevostenhoitajaa ja 8 (5/2015) ratsastuksenohjaajaa. Ammattitutkinnon
suoritti 13 (10/ 2015) opiskelijaa ja erikoisammattitutkinnon 3 (13/ 2015) opiskelijaa. Osia perustutkinnosta suoritti
27 (34/ 2015), ammattitutkinnoista 12 (11/2015) ja erikoisammattitutkinnoista 7 (3/ 2015) opiskelijaa.
Hevosopisto hallinnoi kahdeksan perustutkinto-opiskelijan
oppisopimuksia. Ammatillisessa oppisopimuslisäkoulutuksessa opiskelijoita oli 6 (15/2015). Oppilaitos järjesti myös
tietopuolista opetusta muiden oppisopimustoimistojen
lähettämille opiskelijoille, joita oli yhteensä 72 (94/2015).

Yhteistyö
Vuonna 2016 Hevosopisto teki yhteistyötä Opetus- ja kulttuuriministeriön muun muassa koulutuksen ja tutkintojen
kehittämiseen liittyvissä hankkeissa.
Hevosopiston opiskelijoiden kaksois- ja kolmoistutkinnon
toteuttamisesta vastasi Forssan yhteislyseo. Yhteistyö
Hämeen
ammattikorkeakoulun
kanssa
jatkui
hevosagrologikoulutuksen toteutuksessa.
Hevosopisto jatkoi yhteistyötä myös koulutuksen
alueellisen Välkky-verkoston sekä Pirkanmaalla ja Hämeessä
toimivan alueellisen laatuverkoston kanssa.
Yhteistyö alan keskusjärjestöjen Suomen Ratsastajainliiton
(SRL) ja Suomen Hippoksen sekä niiden jäsenyhteisöjen
kanssa jatkui tiiviinä. Hevosopisto oli mukana järjestämässä
Suomen Ratsastajainliiton Hevosen hyvinvointi –koulutuspäivän 27.8.2016 Ypäjällä. SRL:n toimihenkilö- ja valmen-

Ypäjän Hevosopisto, opetussuunnitelmaperusteinen koulutus, opintojen läpäisy 2013 - 2016
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Koulutuslinja

2016

2015

2014

2013

HHpk = hevostenhoitaja, pk-pohjainen

77 %

71,7 %

79,5 %

71,40 %

HHyo= hevostenhoitaja, yo-pohjainen

100 %

72,7 %

88,9 %

88,90 %

HHlu = hevostenhoitaja + lukio

78 %

91,3 %

75,0 %

75,00 %

ROK = ratsastuksenohjaaja, yo

81 %

87,5 %

76,9 %

85,70 %

tajakoulutuksia järjestettiin Ypäjällä samoin maajoukkuevalmennuksia. Hippoksen lisenssivalmentajille järjestettiin
koulutusta Ypäjällä.
Merkittäviä kumppaneita ovat myös Ratsujalostusliitto sekä
useat tapahtumia järjestävät ratsastusseurat ja paikalliset
yhdistykset Ypäjän Ratsastajat ry ja Ypäjän hevosystäväinseura ry. Opiskelijoiden kannalta merkittäviä ovat edellä
mainittujen yhteisöjen kanssa järjestyt vuotuiset näyttelytapahtumat. Orinäyttely järjestettiin 4.2.2016 ja Ratsuoripäivät 7. – 9.4.2016.

nal Horse Show’n (20. - 23.10.2016) ja Vermon Finlandiaajon (8.5.) järjestelytehtäviin. Opiskelijat olivat näkyvästi
mukana sekä hevosesityksissä että opintoja esittelevissä
tietoiskuissa Tampereen hevosmessuilla (2. - 3.4.2016).
Yhteistyö Forssan Pilvenmäen kanssa jatkui muun muassa
Valtikkaravien yhteydessä ”Vanhojen oppilaiden kokoontumisajoilla” 16. - 17.9. 2016.
Työelämäyhteyksistä merkittäviä ovat sekä kotimaiset että
ulkomaiset hevosalan yritykset, jotka tarjoavat opiskelijoille
työssäoppimispaikkoja. Työssäoppimisviikkoja suoritettiin
yhteensä 1853 (1543 / 2015), näistä 75 % kotimaassa.

Yhteistyötä tehtiin myös alueella toimivien Hippoliksen
(hevosalan osaamiskeskus ry), Suomen hevosurheilumuseon, Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja Ypäjän Hevossairaala Oy:n kanssa.

Kansainvälinen toiminta

Opintojen monipuolisuutta varmistettiin yhteistyöllä ratsastuksen ja ravin valtakunnallisesti merkittävien toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa. Opiskelijoita osallistui
mm. kansainvälisen ratsastuskilpailun Helsinki Internatio-

Työssäoppimisjaksoja ulkomailla suoritti yhteensä 45
opiskelijaa (35/2015). Opiskelijoita kävi työssäoppimassa
Saksassa, Hollannissa, Luxemburgissa, Belgiassa, Espanjassa,
Portugalissa, Englannissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.
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Kohdemaiden kirjo kasvoi lähes kaksinkertaiseksi edelliseen
vuoteen verrattuna.
Hevosopisto jatkoi jäsenenä eurooppalaisessa hevosalan
oppilaitosten
järjestössä
Equestrian
Educational
Network (EEN) sekä Euroopan valtionsiittoloiden
yhdistyksessä European State Studs Association (ESSA).
Hevosopisto edusti Suomea ja Suomen Ratsastajainliittoa
maailmanlaajuisessa ratsastuksenopetuksen tutkinnoista ja
niiden kehittämisestä vastaavassa järjestössä International
Group for Equestrian Qualifications (IGEQ) sekä teki
yhteistyötä eurooppalaisen kengitysseppäjärjestöjen liiton
European Federation of Farriers Associations (EFFA) kanssa.
EEN-järjestön
vuosikokoukseen
ja
järjestön
jäsenoppilaitosten opiskelijoiden kilpailuun (EEN Students
Competition 2016) toukokuussa Saksan Warendorfissa
osallistuivat Hevosopistolta opettajat Anu Korppoo ja
Pirkko Herd sekä Päivi Laine järjestön sihteerinä. Kilpailuun
osallistuivat opiskelijat Else Väyrynen ja Tuomas Jauhiainen.
EEN-järjestön johtoryhmän kokous järjestettiin kahdesti
Hevosopiston vetämänä Helsingissä 25.-26.7.2016 ja
14.12.2016.

2 0 1 6

misesta järjestettiin 19.-21.5. ja saksalaisen kouluratsastusvalmentajan Christoph Hessin klinikka 6.-8.10.2016 Markus
Scharmannin valmensi uudelleen 14.-15.11.2016 Englantilainen kouluratsastusvalmentaja Richard White puolestaan
valmensi joulukuussa 6.-7.12.2016.
Kansainvälisiin tilaisuuksiin osallistui sekä perustutkintoa
suorittavia että ammatti- ja erikoisammattitutkintoon tähtääviä opiskelijoita. Tilaisuuksiin osallistui 20-70 opiskelijaa
ja 5-10 opettajaa tai muuta henkilöstön edustajaa tapahtumaa kohden. Lisäksi kutakin tapahtumaa seurasi keskimäärin 50 Hevosopiston opiskelijaa. Tapahtumat hyödynnettiin myös henkilöstön koulutuksessa, ja tilaisuuksia seurasi myös muiden hevosalan oppilaitosten opiskelijoita ja
opettajia.
EU-rahoitteisen Erasmus+ -hankkeen (European Mobility
for Equestrian Professionals) puitteissa Hevosopistolla kävi
2 – 4 viikon työskentelyjaksoilla hevostalouden opiskelijoita
Saksan Marbachista, yhteensä 7 opiskelijaa 3.4.–17.12.2016
Hanke on haettu ESSA-järjestön puitteissa, ja sitä koordinoi järjestön puheenjohtajasiittola Marbach. Hevosopiston
lisäksi kumppanina hankkeessa on Alter Real –siittola Portugalista.

IGEQ-järjestön vuosikokoukseen Hollannissa marraskuussa
osallistuivat Hevosopistolta Päivi Laine ja Anu Korppoo.
ESSA-järjestön vuosikokoukseen huhtikuussa Portugalin
Alter Real –siittolassa osallistui Päivi Laine sekä Hippolis
ry:ä edustava Sanna Mäki-Tuuri. Kokouksessa markkinoitiin
toukokuussa 2017 Hevosopistolla järjestettävää Global
Equestrian Educational Conference -tapahtumaa (GEEC) ja
sen yhteydessä järjestettävää ESSAn vuosikokousta. GEECtapahtumaa markkinoitiin myös muissa edellä mainituissa
kansainvälisissä konferensseissa.
Hevosopistolla järjestettiin vuoden mittaan useita ulkomaisten asiantuntijoiden lyhytkursseja, valmennustapahtumia ja klinikoita, joita hyödynnettiin ammatillisen koulutuksen lisäksi muussa palvelutoiminnassa. Ranskalaisen
esteratsastusvalmentajan, Suomen Ratsastajainliiton maajoukkuevalmentajana toimineen Herve Godignonin valmennusklinikka 22.-24.2.2016 Saksalaisen esteratsastuspedagogin, EEN-järjestön puheenjohtajan Markus Scharmannin klinikka järjestettiin 7.-8.3.2016 Samanaikaisesti oli
suomalaisia ratsastuksenopettajatutkintoja auditoimassa
IGEQ-järjestön puheenjohtaja Ulf Wilken. Auditoidut tutkintotilaisuudet sekä Hevosopiston ratsastuskoulutuksen
järjestelyt saivat puheenjohtaja Wilkeniltä positiivisen lausunnon. Ruotsalaisen kengitysasiantuntijan Uno Yxklintenin klinikka varsojen ongelmallisten jalka-asentojen korjaa-
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Projektit ja hankkeet
Kotimaiset ja kansainväliset hankkeet tukevat Hevosopiston omia tavoitteita ja kehityssuunnitelmia. Kansainvälisten hankkeiden tavoitteena on sekä kehittää Hevosopiston
omaa osaamista, että tuoda kansainvälistä tietoa ja osaamista suomalaiseen työelämään.
Hevosopiston pedagogista toimintakultuuria kehitettiin edelleen tieto- ja viestintätekniikan strategian mukaisesti mukaan opetukseen digitaalisia opiskelumenetelmiä,
mobiililaitteita ja sosiaalisen median työkaluja.
Välkkyverkoston pedagogisen kehittämisen hanke, PedaVälkky, päättyi vuoden 2016 lopussa. Välkky-kumppanuusverkosto perustettiin kumppanuussopimuksen alle-
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kirjoituksella elokuussa 2010. Sopimuksella oppilaitokset
sitoutuvat yhdessä kehittämään toisen asteen ammatillista
koulutusta ja siihen kytkeytyvää työelämän kehittämis- ja
palvelutehtävää. Verkostoon kuuluu Ammattiopisto Tavastia, Eerikkilän Urheiluopisto, Faktia, Forssan ammatti-instituutti, Hevosopisto, Hyria koulutus, Hämeen ammatti-instituutti, Kiipulan ammattiopisto ja Valkeakosken ammattija aikuisopisto. OPH:n rahoittaman hankkeen tavoitteena
oli parantaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen
menettelytapoja, lisätä joustavien polkujen ja opetuksen
sekä ohjauksen osaamista tässä prosessissa.
Välkkyverkoston yhteisessä Digivälkky –kehittämishankeessa Hevosopisto on yhtenä kahdeksasta osatoteuttajasta. Hankkeen keskiössä on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen kehittäminen. Hevosopistolla hankkeessa työstettäviä kehittämiskohteita ovat opiskelijan
työssäoppimisen kokonaisvaltainen ohjaus sekä työelämän
että opettajan osalta. Hankkeessa on tavoitteena suunnitella, kehittää ja pilotoida työelämälle soveltuvaa työssäoppimisen ohjauksen koulutusta sekä pilotoida ja kuvata digitaalisuutta hyödyntävää ohjausta. Hanke toteutuu vuosina
2016-2017.
Digilaukalla hevosalan osaajaksi on hevosalan toimijoiden
yhteinen hanke, jota koordinoi Ylä-Savon Ammattiopisto.
Digilaukalla hevosalan osaajaksi -hankkeessa kehitetään
verkoston avulla hevosalalle yhteisiä työelämäläheisiä virtuaalisia oppimisympäristöjä ja opiskelijoiden oppimisen
ohjausta ja henkilökohtaistamiskäytäntöjä. Kehitettävät
oppimisympäristöt rakentuvat alan visualisoidun opetussuunnitelman ympärille. Hankkeen tiimoilta Hevosopistolla
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selvitetään, suunnitellaan ja pilotoidaan Kilta –koulumalleja kengityksessä ja valjastyössä. Hanke toteutuu vuosina
2016-2017.
Hevosopisto on osatoteuttajana luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka -hankkeessa. Hankkeen
koordinoinnista vastaa HAMK. Luonnovara-alan digiloikka
otetaan kehittämällä oppimisympäristöjä osaamisperusteisuutta henkilökohtaistamista tukevaan suuntaan. Oppimisympäristöjen uudistamisen ja moninaistamisen välineinä käytetään 3D-tekniikoita, lisättyä todellisuutta ja paikantamispalveluita. Hanke toteutuu vuosina 2016-2017.
VERTUe-hanke on Välkky-oppilaitosverkoston yhteistyössä
toteuttama hanke. Hanketta vetää Koulutuskuntayhtymä
Tavastia. Hankkeen tavoitteena on valmistautua reformiin
vahvistamalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kiinnittämällä huomio osaamisperusteisuuteen. Opiskelijoita tuetaan ja ohjataan yhteiseen reflektointiin ja vertaistukeen
sekä kehitetään opettajien ohjausosaamista. Hanke toteutuu vuosina 2016-2017.
Sastamalan koulutuskuntayhtymän (SASKY) koordinoiman
LEANilla tulosta hankkeen tavoitteena on perehtyminen
Lean-johtamisfilosofiaan ja sen hyötyjen käyttöönottaminen. Leanin tavoitteena on tuotannon prosessien läpikäyminen turhien ja asiakkaan näkökulmasta hyödyttömien
toimintojen poistaminen. Hankkeen myötä Hevosopiston
henkilökunta tuntee LEAN-ajattelun periaatteet ja reformin myötä muuttuvat prosessit on suunniteltu opiskelijalle mahdollisimman sujuviksi. Hevosopiston tapahtumat

ja kilpailut tarjoavat opiskelijoille toimivan ja joustavan
mahdollisuuden työssäoppimiseen. Opiston prosessit tarkastellaan LEAN menetelmin, jonka jälkeen muuttuneet
toimintatavat kuvataan Hevosopiston laatujärjestelmään.
Laatujärjestelmää kehitetään edelleen toimivammaksi työvälineeksi koko henkilökunnan arkeen. Hankkeen toteutusaika on 1.1.-31.12.2017.

Hevosopisto koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa
hanketta Hevostalouden valtakunnallisten tutkintomateriaalien päivittäminen. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina alan keskeiset oppilaitokset ja työelämän tahot.
Hanke alkoi syksyllä 2016 ja päättyy vuoden 2017 lopussa.

Suomen Hippoksen vetämässä Mahdollisuuksien hevonen
–kehittämisryhmässä, jossa on edustus alan järjestöistä ja
sidosryhmistä. Vuoden 2016 pääpanostus ryhmässä oli valmistella Juhlavuosi 2017 –hanketta, joka on osa Suomi 100
–ohjelmaa. Hevosopistolla järjestetään juhlavuonna useita
tapahtumia.

Hevosopisto on keskeisenä toimijana mukana Hippolis
ry:n vetämässä seudullisessa hankkeessa Lounais-Hämeen
hevoset kutsuvat. Hanke alkoi marraskuussa 2015 ja päättyy kesäkuussa 2018. Yksi hankkeen keskeisistä toimista on
26.-28.5.2017 Hevosopistolla järjestettävä kansainvälinen
konferenssiviikonloppu osana valtakunnallista Suomi 100
–ohjelmaa. Hankkeen rahoittaa Hämeen ELY-keskus Manner-Suomen Maaseutuohjelman kautta.

Hevosopisto on mukana Hämeen ammattikorkeakoulun vetämän hankkeen Uudistuva hevostalous ohjausryhmässä. Hanke alkoi v. 2015 ja päättyy 2017.

Oppilaskunta

Hevosopisto on niin ikään mukana Hämeen ammattikorkeakoulun ja Suomen Hippoksen vetämässä hankkeessa
Uudet hevoskasvattajat, joka alkoi v. 2016 ja päättyy 2018.
Opetushallitus on tehnyt Hevosopiston kanssa sopimuksen
Hevostalouden ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen perusteiden uudistamisesta. Hevosopisto toteuttaa työn yhdessä alan järjestöjen ja työelämätahojen sekä
Ylä-Savon ammattiopiston, Harjun oppimiskeskuksen ja
Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Työ aloitettiin v. 2016
ja valmistuu 2017, uudistetut tutkinnon perusteet otetaan
käyttöön 2018.

Hevosopiston opiskelijakunta piti vuoden alussa yleiskokouksen, johon osallistui hyvin opiskelijoita. Syksyllä pidetyssä vuosikokouksessa esiteltiin uusia sääntömuutoksia ja
tutor-toimintaa, joka sai hyvän vastaanoton. Myös opiskelijoiden toiveista talleihin saatiin uusia klippauskoneita. Vuoden kruunasi hienot itsenäisyyspäivän tanssiaiset, joissa oli
Porin prikaatin varusmiehiä tanssittamassa ja kunniavieraana maamme sotaveteraaneja.
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KOULUTUSTA TUKEVA PALVELUTOIMINTA

Koulutusta tukeva toiminta on integroitu opetukseen
niin, että opiskelijat saavat mahdollisimman monipuolisen kuvan ja kokemusta hevosalalla tarvittavista taidoista
kurssien, kilpailujen sekä valmennuksen ja leirien järjestämisestä. Kilpailutoiminta, valmennukset, ratsastuskoulu,
oriasema ja ravitalli toimivat kaikki opiskelijoiden oppimisympäristöinä.
Lyhytkurssi- ja valmennustoimintaa hyödynnettiin ammatillisen koulutuksen lisäksi kilparatsastajien, valmentajien,
ratsastuksenohjaajien ja -opettajien sekä harrastajien palveluissa.
Kansainvälisten valmentajien Christoph Hessin, Markus
Scharmannin, Warwick McLeanin, Luc Steeghsin, Helen
Langehanenbergin ja Richard Whiten valmennuksiin ja klinikoihin osallistui opiskelijoiden ja henkilökunnan lisäksi jo
ammatissa työskenteleviä ratsastuksenohjaajia, -opettajia
ja valmentajia. Valmennukset toimivat myös SRL:n valmentajien lisenssikoulutuksina. Kotimaisista osaajista Ypäjällä
valmensivat säännöllisesti esteratsastuksessa Sanna Backlund ja kouluratsastuksessa Maarit Raiskio.
Hevosopiston kilpailukauden päätapahtuma oli kansainvälinen Finnderby, jossa ratsastettiin Pohjoismaiden - ja
Baltian mestaruuksista este-, koulu-, ja pararatsastuksessa.
Kansallisia (2-5-taso) ja kansainvälisen tason kilpailuja järjestettiin yhteensä 10 (11 /2015) lajeina este-, koulu-, paraja kenttäratsastus sekä valjakkoajo. Lisäksi Ypäjällä nähtiin
muiden toimijoiden järjestäminä mm. islanninhevosten kilpailuja, vikellyskilpailut ja barokkihevosten kilpailut. Hevosopiston järjestämissä ratsastuskilpailuissa kertyi yhteensä
5264 lähtöä (4256 /2015).

Yleisötapahtumina suurimmat olivat aiempien vuosien
tapaan Finnderby, jossa yleisöä arvioitiin olevan viikonlopun aikana jopa 11 000 sekä Suomenratsujen Kuninkaalliset lähes 6000 vierailijalla.
Lisäksi Hevosopisto oli mukana järjestämässä mm. Ratsuoripäiviä, EBEF-tapahtumaa, Suomen Hippoksen näyttelyitä,
Kasvattajapäiviä ja Hevoshuutokauppaa.
Ratsastuksen kilpailupäiviä kertyi yhteensä 60 (59 /2015)
mukaan lukien ulkopuolisten järjestäjien kilpailut. Hevosopiston järjestämiä kilpailupäiviä näistä oli 35 (32/ 2015).
Hevosopisto järjesti yhteensä 51 lyhytkurssia, valmennusta,
täydennyskoulutusta tai muuta vastaavaa tapahtumaa
(37/2015). SRL:n valmennustilaisuuksia ja kursseja Ypäjällä
järjestettiin yhteensä 71 (70 / 2015). Ratsastuskoulutoiminta jatkui entisellä tasolla.
Hevosopisto perusti Vermoon raviharrastuskoulun, jonne
kuka tahansa voi tulla opettelemaan hevosten käsittelyn
ja hoidon -, hevosella ajamisen - ja raviurheilemisen taitoja.
Ravikoulun avajaisia vietettiin marraskuussa. Varsinainen
kurssitoiminta käynnistyi vuoden 2017 alussa. Seuraavassa
vaiheessa Hevosopisto ja Vermo kehittävät yhdessä ravien
yhteydessä järjestettäviä elämyspalveluja. Kohderyhmä on
yritykset ja vapaa-aikaa viettävät aikuiset. Vermon ravikoulun avajaisia vietettiin marraskuussa. Varsinainen toiminta
käynnistyi vuoden 2017 alussa.

Lisäksi opiskelijat järjestivät talvikaudella kilpailuharjoituksia keskimäärin joka toinen viikko. Harjoitusten lajeina olivat este- ja kouluratsastus.
Merkittävimmät kilpailutapahtumat olivat esteratsastuskilpailu Ypäjä Grand Prix, NBCH Hankkija Finnderby, Kisaviikko, Nuorten hevosten Festivaali sekä Suomenratsujen
Kuninkaalliset. Hallikenttäkilpailu ja kouluratsastuksen hallikilpailu, Ypäjä Spring Dressage järjestettiin huhtikuussa
sekä Ypäjä Dressage Challenge lokakuussa. Järjestelyissä
kumppanina toimi Ypäjän Ratsastajat ry.
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HALLINTO

Hallituksen puheenjohtajana toimi Tapani Peltonen. Hallituksen muut jäsenet olivat Laura Airaksinen, Kari Haimi
31.5.2016 asti, Kirsti Piminäinen 1.6.2016 alkaen, Jouni Kangasniemi, Jarmo Pynnönen, Anu Saltevo ja Pertti Koskenniemi 1.6.-31.12.2016. Hallitus toimi johtosäännön mukaisesti myös oppilaitoksen johtokuntana.
Yhtiön toimitusjohtajana toimi Petri Meller 25.11.2016.
saakka. Virkaatekevänä toimitusjohtajana toimi rehtori Pauliina Mansikkamäki, joka nimettiin myös toimitusjohtajaksi
1.12.2016 alkaen. Tilintarkastajina toimivat Janne Rajalahti
KHT ja Janna-Mari Riihimäki KHT tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy:stä.
Johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Petri Meller 25.11.
asti, talouspäällikkö Petri Hellsten ja rehtori Pauliina Mansikkamäki 1.4. alkaen sekä vt. rehtori Kaisa Kähö 31.3. asti.
Operatiiviseen toimintaryhmään kuuluivat edellisten lisäksi
kehittämispäällikkö Päivi Laine, päätallimestari Heli Hasa,
eläinlääkäri Seppo Hyyppä, johtava ratsastuksenopettaja
Anu Korppoo (1.8. asti) , ravikoordinaattori Eeva Karvonen
(äitiyslomalle 29.3.2016 alkaen), suhdetoimintapäällikkö
Sirkku Korkiamäki, markkinointipäällikkö Irina Keinänen ja
ravintolapäällikkö Ari Meskanen.
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Laadunhallinta
Laadunhallinnassa keskityttiin organisaation muutosprosessin eteenpäin viemiseen ja selvitettiin mm. dokumentaatiojärjestelmän hankkimista (IMS). Lisäksi käynnistettiin
prosessien kuvaaminen opetuksen prosessien osalta. Laatujärjestelmä on arvioitu edellisen kerran 2015.
Hevosopistolla ei ole käytössä tulospalkkiojärjestelmää.
Johdon palkitsemisessa noudatetaan valtio-omistajan
ohjetta yritysjohdon palkitsemisesta ja eläke-etuuksista.
Lisätietoa on osoitteessa www.valtionomistus.fi.

HENKILÖSTÖ
Henkilötyövuosia kertyi 96. Näistä vakituisia oli 82,2 % (84,4
/ 2015) ja määräaikaisia 17,8 % (15,6 % / 2015). Osa-aikaisia
työntekijöitä oli 10 (7 / 2015). Osa-aika- tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli kaksi henkilöä. Opintovapaalla oli vuoden aikana kolme henkilöä. Eläkkeelle jäi kolme henkilöä.
Opetuksessa työskenteli 33 (33 / 2015) ja hallinto- ja tukipalveluissa 63 (66 / 2015) päätoimista tai osa-aikaista henkilöä.
Edellisten lisäksi Hevosopistolla opetti ja luennoi lyhytaikaisesti eri alojen asiantuntijoita ja valmentajia sekä Suomesta
että ulkomailta. Tukipalvelut kattavat opiskelijahuollon ja
hallinnon lisäksi tallit, kunnossapidon, siivouksen ja ruokapalvelut, jotka toimivat läpi vuoden. Osa tallihenkilöstöstä
osallistuu käytännön opetukseen opiskelijoiden ohjaajina.
Henkilöstöstä 74,4 % (73,6 / 2015) oli naisia ja miehiä 25,6
% (26,4 / 2015).
Työterveyspalvelut tuotti Terveystalo. Vakinaisella henkilöstöllä oli myös ylimääräinen työntekijän hoitoturvavakuutus täydentämässä työterveyshuoltoa. Vakuutuksen avulla
työntekijä pääsee nopeasti tarvitsemaansa erikoislääkärin
hoitoon ja tämän määräämiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin.

Vuoden aikana henkilöstöstä kaksi pätevöityi ammatillisen
koulutuksen opettajaksi ja yksi suoritti näyttötutkintomestarikoulutuksen. Eläintenhoitajan ammattitutkinnon (klinikkaeläinhoitamisen osaamisala) suoritti yksi henkilö.
Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi henkilöstöä osallistui myös Ypäjällä järjestettyihin kansainvälisiin
klinikoihin ja valmennuksiin. Opetushenkilöstön suunnittelupäivät järjestettiin 24.3.2016.
Henkilöstölle järjestettiin erilaisia liikuntapalveluja,
koulutusta ja virkistystilaisuuksia. Henkilöstöllä oli
mahdollisuus käyttää työaikana liikunnanohjaajan palveluja
viikoittain järjestettävillä venyttely- ja kuntotunneilla.
Oppilaitoksen kuntosali oli henkilöstön käytettävissä
korvauksetta. Lisäksi henkilöstöä tuettiin mm. liikunta- ja
kulttuuriseteleillä. Työnantaja kustansi osan liikkumisen
kustannuksista ratsastuskoulussa, Forssan ja Loimaan
uimahalleissa sekä erilaisissa tapahtumissa ja osallistui
niska-hartiahieronnan kustannuksiin. Henkilöstöllä oli
käytettävissään myös vaatimaton eräkämppä Pietarinmäki.

Henkilöstön koulutuksessa pyrittiin vastaamaan erityisesti
osastokohtaisiin tarpeisiin. Henkilöstöä osallistui muun
muassa Opetushallituksen koulutuksiin ja seminaareihin,
näyttötutkintomestareiden täydennyskoulutukseen sekä
ensiapukoulutuksiin. Opetushenkilöstöä koulutettiin sähköisten oppimisympäristöjen vaatimissa taidoissa.

Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut
2016

2015

2014

2013

Henkilötyövuodet tilikaudella

96

99

104

113

Vakinaisen henkilöstön osuus koko henkilökunnasta

82,2 %

84,4 %

80,4 %

85,6 %

Keski-ikä

45 v 9kk

45 v 5 kk

42 v 8 kk

43 v 9 kk

Keskimääräinen palvelusaika

11v 1kk

10 v 4 kk

8 v 9 kk

8 v 10 kk

Tilikaudella maksetut palkat ja palkkiot (1000 €)

3 249

3385

3439

3 735

Henkilöstön sukupuolijakauma %

N 74,4 /M 25,6,

N 73,6/M 26,4

N 73,5/M 26,5

N 69,2 M 30,8

Muodollisesti pätevien osuus opettajista %

86

87,5

85,2

92,0
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Hevosopisto toimii yli 300 hehtaarin alueella, josta osan
omistavat Luonnonvarakeskus LUKE ja Metsähallitus. Hevosopisto Oy omistaa pinta-alasta 132,3 hehtaaria. Yhtiö
omistaa ja hoitaa kaikki alueen kiinteistöt. Katettua pintaalaa on noin 4,8 hehtaaria.
Samalla oppilaitosalueella ja yhteistyössä Hevosopiston
kanssa toimivat Hippolis – hevosalan osaamiskeskus ry,
Suomen hevosurheilumuseo ry, LUKE, Ypäjän Hevossairaala
Oy ja eläinnäytteisiin erikoistunut laboratorio Ellab.

kokonaiskilpailun toiseksi paras ikäryhmässään. Rosmo
ja ratsastuksenohjaajaopiskelija Joni Paavola sijoittuivat
suomenhevosten koulumestaruuksissa hopealle, Ypäjä
Arska ja Anni Heikkilä sijoittuivat finaalissa 7:ksi.
Ypäjä Arska menestyi kaudella 2016 kaiken kaikkiaan hyvin.
Arskalle kertyi 10 sijoitusta ja kolme voittoa yhteensä 13:sta
2- ja 3-tason kouluratsastuskilpailuista helppo A-luokissa.
Parhaat prosentit 68,375.
Ypäjä Huttunen hyväksyttiin jalostukseen R-suunnalle
II
palkinnolla,
oriin
esitti
jalostusarvostelussa
hevostenhoitajaopiskelija Emilia Rautio.

Turvallisuus
Henkilöstölle tai opiskelijoille ei tapahtunut vakavia, pysyviin vammoihin tai kuolemaan johtaneita työtapaturmia.
Opiskelijoille ja henkilökunnalle tapahtui yhteensä 74 (109
/ 2015) työtapaturmaa, joiden kustannuksia vakuutusyhtiö
korvasi.

Opetushevoset ja hevosten hyvinvointi
Hevosopiston omistuksessa 31.12.2016 oli 123 opetushevosta (128 / 2015), joista 38 (43 / 2015) puoliveriratsua tai
ponia, 45 (48 / 2015) suomenhevosratsua, 20 (17 / 2015)
lämminveriravuria ja 20 (19 / 2015) suomenhevosravuria.
Oppilaitokselle syntyi 9 varsaa (6 / 2015).
Talleilla tehtiin huoltotöitä, kuten traktorivajan huoltomaalaus, 3-tallin ulko-ovien maalattiin ja yläkerran väliseiniä
korjattiin ja ovien sekä etuseinien kumitiivisteitä uusittiin
sekä 4-tallin lantalan katto uusittiin. 2-tallille hankittiin varsomisen valvontakamera ja klippereitä. Tallihenkilökunta
kouluttautui Google Classroomin käytössä lokakuussa
ja tavoitteena on kaikilla sen haltuunotto vuoden 2017
aikana.
Hevosopiston
kasvatit
menestyivät
erinomaisesti
Suomenratsujen Kuninkaallisissa. Ypäjä Hyrrä voitti
6-vuotiaiden
kasvattajakilpailun
esteratsastuksessa,
Ypäjä Huttunen sijoittui kolmanneksi. Ypäjä Hemmo
sijoittui puolestaan kouluratsastuksessa 6-vuotiaiden
kasvattajakilpailussa toiseksi. Ypäjä Ilmari oli 5-vuotiaiden
laatuarvostelun paras estehevonen ja kokonaiskilpailun
kolmanneksi paras hevonen. Ypäjä Kantri oli
3-vuotiaiden laatuarvostelun lupaavin kouluhevonen ja

Hevosopiston ravitallin hevoset kilpailivat vuoden 2016
aikana 178 kertaa (206/2015). Hevoset kilpailivat useissa
klassisten ikäluokkakilpailuiden finaaleissa. Ypäjä Julmuri
kilpaili muun muassa Pikkupelimannissa, Pikkuprinssissä ja
Suomenhevosten Kriteriumissa. Ypäjä Ilmestyvä puolestaan
kilpaili muun muassa Villinmiehen Tammakilvassa ja juoksi
5-vuotiaiden suomenhevostammojen 1600m volttilähdön
Suomen ennätyksen. Ravitallin hevoset saavuttivat 13
voittoa (21/2015), 22 kakkossijaa (22/2015) ja 16 kolmossijaa
(18/2015).
Ypäjä Ilmestyvä: Aulin Tammapalkinto –kilpailun
karsintavoitto 5-vuotiaitten tammojen SE-tuloksella 1.24,1.
Hevosten hyvinvointipalveluita tarjottiin Hevosfysiossa
vesikävelymatolla,
Bremer-laitteella
ja
Flexinebhöyrytyslaitteella. Vesimatolla kävi 532 Hevosopiston omaa
hevosta, 100 ravivalmennustallin valmennushevosta ja
1130 kuntoutus/kertakävijää.
Oriaseman toiminta jatkui pienimuotoisena. Käytössä
olivat oriit A.T.Eko, Ypäjä Huttunen ja Ypäjä Arska. Lisäksi
oriasemaa käytti ypäjäläinen ori Kokeva.
Opetushevosia käytettiin myös tutkimus- ja koulutusyhteistyössä muun muassa LUKE:n ja Helsingin yliopiston kanssa.
Hevosopiston hevosia käytettiin myös eläinlääkäreiden
tamma- ja orikurssilla.
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Ympäristö
Suuren hevosmäärän vuoksi yhtiöltä edellytetään
ympäristölupaa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on
myöntänyt Hevosopisto Oy:lle hevosten pitoon liittyvän
päivitetyn ympäristöluvan 22.9.2016 (ympäristölupapäätös
nro 235/2016/1). Hevosopisto Oy toimii myönnetyn luvan
ehtojen mukaisesti.
Hevosopisto Oy:tä koskevat myös sopimus jätevesien
johtamisesta yleiseen viemäriin, maanvuokrasopimukset ja
laidunnussopimus LUKE:n kanssa. Kuivikelanta toimitetaan
yritykselle, joka hyödyntää sen kompostoinnin jälkeen
omissa tuotteissaan.
Hevosopisto Oy noudattaa myös maatalouden
ympäristötukiehtoja
sekä
Hämeen
TE-keskuksen
kanssa tehtyä perinnebiotooppisopimusta. Natura
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2000-verkostoon kuuluvat alueet sekä muut maisemallisesti
merkittävät laidunalueet hoidetaan määräysten ja
suositusten mukaisesti.
Hevosopistolla ei ollut vuonna 2016 ympäristövahinkoja,
eikä toiminta aiheuttanut merkittäviä ympäristöhaittoja
lähiympäristölle. Kilpailut ja muut yleisötilaisuudet
järjestettiin niin, että ne eivät aiheuttaneet kohtuutonta
meluhaittaa lähiympäristön asukkaille.
Kierrätettävien jätteiden lajittelua on pyritty edelleen
tehostamaan sekajätteen määrän vähentämiseksi.

TALOUS
Hevosopisto seuraa säännöllisesti lämmitysenergian,
sähkön, veden, turpeen ja rehun kulutusta sekä jätemääriä.
Seurantalukuja hyödynnetään toiminnan ohjauksessa
ympäristökuormituksen vähentämiseksi.
Talous, rahoitus ja investoinnit
Tilikauden 2016 aikana noin 67,7 % (67,8 % / 2015) yhtiön
liikevaihdosta muodostui ammatillisesta koulutuksesta.
Loppuosa koostuu ammatillista koulutusta tukevasta
kurssi-, valmennus- kilpailu- ja leiritoiminnasta, hevosten
täyshoito- ja koulutuspalveluista sekä tilojen vuokrauksesta. Ammatillisen koulutuksen ja palvelutoiminnan tuottaminen tiiviissä yhteistyössä mahdollistaa monipuolisten
opiskelu-, kilpailu- ja harrastustoiminnan puitteiden ylläpidon ja kehittämisen.

hyvinä. Omavaraisuusaste laski edellisestä vuodesta, mutta
on edelleen korkea eli 68,31 % (72,14 % / 2015).
Yhtiön liikevaihto oli 8.080.990,15 € (8.803.023,80 € / 2015),
jossa on -722.033,65 € muutosta verrattuna edelliseen vuoteen. (Vuonna 2015 muutos edellisvuodesta oli -582.488,96
€). Tilikauden liiketappio oli -508.428,33 €. Suunnitelmanmukaiset poistot olivat 486.362,31 € (483.954,62 € / 2015).
Tilikauden tulos oli -338.810,33 € (+59.543,45 € / 2015), joka
on -4,19 % (0,68 % / 2015) liikevaihdosta.
Kiinteistöissä ei tehty laajoja peruskorjauksia. Toiminnassa
keskityttiin kiinteistöjen ylläpitoon ja huoltoon. Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 233,890,86 € (412.475,06 € / 2015).
Hevosopisto Oy on yleishyödyllinen yhteisö, joka ei jaa

Hevosopisto Oy:n maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyivät

Yhtiön taloutta kuvaavat tunnusluvut 		
2016

2015

2014

2013

Liikevaihto/euroa

8.080.990

8.803.024

9.385.511

9.321.756

Liikevoitto/-tappio/euroa

-508.428

37.480

248.385

-140.210

Liikevoitto/-tappio %:a liikevaihdosta

-6,29

0,43

2,65

-1,50

Tulos

-338.810

59.543

295.157

-127.321

Tulos % liikevaihdosta

-4,19

0,67

3.14

-1.36

Oman pääoman tuotto-%

-9,27

1,56

8,16

-3,59

Omavaraisuusaste

68,31

72,14

69,44

66,05

21

Hevosopiston Avoimet ovet –tapahtuma toi Ypäjälle noin 600 vierasta.

Valmentajaseminaarin ohjelmassa oli asiaa mm. henkisestä
valmennuksesta.

SRL:n alue- ja maajoukkuevalmentajat kokoontuivat säännöllisesti
Ypäjällä.

Uusi Ypäjä-sukupolvi kasvoi 9 varsalla.

Hallikenttäkilpailujen yhteistyökumppani oli Subaru.

Tampereen Hevoset -messuilla käytiin mielenkiintoisia
tulevaisuuskeskusteluita.

Valjakkoajokilpailuissa nähtiin hienoja suorituksia.

Clarimore vei voiton Ratsuoripäivillä. Ratsuoripäivät järjestettiin
yhteistyössä Suomen Hippoksen ja Ratsujalostusliiton kanssa.

Spring Dressagessa kilpailtiin hallimestaruudesta.

Anu Korppoo nimettiin kolmen alueen aluevalmentajaksi, Pirkko
Herd jatkoi kenttäratsastuksen maajoukkuevalmentajana. Pauliina
Mansikkamäki aloitti rehtorina 1.4.2016

PM-kilpailut keräsivät Finnderbyyn ennätysyleisön.

Senioreiden estejoukkue voitti PM-hopeaa kotikisoissa.

Finnderbyssä nähtiin kansainvälistä juhlaa ja ratsastuslajien kirjoa.
Kuvassa kansainvälisen reiningluokan voittanut Maria Astikainen

Toukokuussa järjestettiin Lähitapiola Grand Prix osakilpailu, PMkilpailukatsastukset sekä hyvän tuulinen Golf&Ride kilpailu.

Sanna Siltakorpi urakoi kenttäratsastuksen SM-kilpailuissa.
Elmo Jankari kierrätti yleisöä tutustumassa Mannerheimin
kenttäratsastusrataan.

Saksalainen Christoph Hess koulutti Ypäjällä.

Hevosopiston joukkue oli mukana Ratsastaja Monté -lähdössä.

Nuorten hevosten festivaaleilla nähtiin hienoa kotimaista kasvatusta.

Hevosopiston digiosaaminen sai verrattoman näytön paikan Rion
olympialaisten Suomi-talossa.

Olympiatason kouluratsastaja Helen Langehanenberg, oikealla
valmensi ratsukoita kohti GP:tä klinikassa.

Suomenratsujen kuninkaallisten yksi ehdottomista kohokohdista oli
jälleen orikavalkadi.

Vermon ravikoulun avajaisia vietettiin marraskuussa.

Helsinki International Horse Showssa oltiin mukana joukolla!
Opiskelijat hoitivat tallia, valmennuskeskusta esiteltiin ja ideoita
kerättiin.

Kilparatsastajan uralla -valmennukset kiinnostivat!

Ypäjän Hevosopiston opintolinjat 2016

osinkoa
Lisää tietoa Hevosopiston toiminnasta on oppilaitoksen
nettisivuilla osoitteessa www hevosopisto fi
YHTEISHAKU
HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 osp
Hevostenhoitaja pk ja yo
Hevosharrastepalvelujen tuottaminen
Hevoskasvatus
Hevosvarusteiden valmistaminen
Kengittäminen
Ratsuhevosten peruskouluttaminen
Ravihevosten hoitaminen ja valmentaminen
Ratsastuksenohjaaja pk ja yo (kv. I taso)
Kaksoistutkinto
Hevostenhoitaja + ylioppilastutkinto
Kaksoistutkinnossa hevostenhoitajakoulutuksen aikana
voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon osana ammatillista
peruskoulutusta opiskeluaika on noin 3 vuotta
Kolmoistutkinto
Hevostenhoitaja + lukion päättötodistus + ylioppilastutkinto
Kolmoistutkinnossa opiskelija saa myös lukion päättötodistuksen Opiskeluaika on noin 3,5 vuotta

Hevosvarusteiden valmistaminen
Hevoskasvatus
Ravihevosten hoitaminen ja valmentaminen
Ratsastuksenohjaaja (kv I taso)
Ammattitutkintoon valmistava koulutus
monimuotokoulutus
Hevostenvalmentaja
Hevoshieroja
Ratsuttaja
Ravivalmentaja
Valjasseppä
Kengitysseppä
Ratsastuksenopettaja
Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus
monimuotokoulutus
Tallimestari
Ratsastuksenopettajan EAT (kv. III taso)
Muu ammatillinen lisäkoulutus
Ratsastusterapiakoulutus
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta
Hevonen lastensuojelutyön kasvatuskumppanina
Hevosavusteisen toiminnan koulutus

AIKUISKOULUTUS
Hevostalouden perustutkinto
näyttötutkintoon valmistava monimuotokoulutus, kesto
2 vuotta
Hevostenhoitaja
Ratsastuksenohjaaja (kv I taso)
Perustutkinnon täydentäminen
Kokopäiväopiskelu Ypäjällä, kesto 9 kk
Hevostenhoitaja
Hevosvarusteiden valmistaminen
Ratsastuksenohjaaja, KROI
Perustutkinnon täydentäminen
monimuotokoulutus työn ohessa, lähijaksot Ypäjällä,
näyttötutkintoon valmistava koulutus
Hevostenhoitaja
Hevosharrastepalvelujen tuottaminen
Kengittäminen
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Tammikuu
3.-5.1.	
Viikonloppuleiri, YHO
5.-6.1.	
Kenttävalmennus, kaikki ikäryhmät, SRL
9.-10.1.	 Estevalmennus, juniorit, nuoret + lapsiratsastajat, SRL
IV-koulutuomarikoulutus, SRL
11.1.	
Koulutuksen askea-päivä, YHO
16.-17.1.	 Kouluvalmennus, juniorit, nuoret + ponit, SRL
22.-24.1 Top Dressage Finland kouluvalmennus, SRL
22.-23.1.	 Estevalmennus, ponit, SRL
29.-31.1.	 Aikuisten ravileiri III, YHO
I-tason valmentajakoulutus, SRL
Helmikuu
6.2.	
Avoimet Ovet, YHO
6.-7.2.	
Estevalmennus, juniorit, nuoret + lapsiratsastajat, SRL
Suomenhevoskasvatuksen seminaari, YHO
12.-13.2.	 Kenttävalmennus, kaikki ikäryhmät, SRL
13.-14.2.	 Estevalmennus, ponit, SRL
V-koulutuomarikurssi, SRL
Nahkatyön viikonloppukurssi, YHO
15.2.	
Koulutuksen arkea-päivä, YHO
19.-21.2.	 Ypäjä Arctic Show, TEHO
23.-25.2 Herve Godignon valmennusklinikka, YHO
24.-25.2.	 Valmentajaseminaari, SRL
26.-28.2.	 Top Dressage Finland kouluvalmennus, SRL
Koulutuomarikoulutus, SRL
Maaliskuu
4.-5.3.	
Kouluvalmennus, juniorit, nuoret + ponit, SRL
7.-7.3.	
Markus Scharmannin estevalmennusklinikka, YHO
11.-12.3.	 Estevalmennus, ponit, SRL
11.-13.3.	 I-tason valmentajakoulutus, SRL
12.-13.3.	 Estevalmennus, juniorit, nuoret + lapsiratsastajat, SRL
18.-20.3.	 Ypäjä Winter Show, TEHO
19.3.	
Esteratsastuksen taitotuomarikurssi ja lisenssikoulutus, SRL
26.-28.3.	 Talent-pääsiäisleiri, YHO
Huhtikuu
1.-3.4.	
C-korttikurssi aikuisille, osa 1, YHO
2.-3.4.	
Kenttävalmennus, kaikki ikäryhmät, SRL
7.-9.4.	
Ratsuoripäivät, Hippos
9.4.	
Warwick McLean -valmennusklinikka, YHO
Kenttäratsastuksen toimihenkilöiden koulutus, SRL
10.4.	
Subaru Hallikenttäkilpailut, YHO
13.4.	
Estevalmennus, SRL
14.4.	
Kyvyt esiin-tapahtuma, YHO
14.-15.5.	 Richard Whiten valmennusklinikka, YHO
15.-17.4.	 C-korttikurssi aikuisille, osa 2, YHO
16.-17.4 B-esteratamestarikoulutus, SRL
19.-20.4.	 Valmentajatapaaminen, SRL
21.4.	
Kinestesioteippauksen päiväkurssi, YHO
22.-24.4.	 Ypäjä Spring Dressage, YHO
23.-24.4.	 Ponioripäivät, Hippos
Länkikurssi, YHO
24.4.	
Kenttä-maastoesteharjoitus, SRL
28.4.	
Kyvyt esiin-tapahtuma, YHO
28.-29.4.	 Psyykkisen valmennuksen koulutus, Mia Stallberg
29.-30.4.	 Kouluvalmennus, SRL
Toukokuu
1.5.	
Kenttäkilpailut, HämRa
3.5.	
4v. Suomenhevosten laatuarvostelukarsinta, YHO
5.5.	
Paikallisravit, YHO
5.-6.5.	
Vammaisratsastuksenvalmennus, SRL
5.-7.5.	
Valmennus, SuoRa
Suomen Hippoksen lisenssikoulutus 6, YHO
7.5.	
Kasvattajapäivät, Hippos
10.5.	
3v. Suomenhevosten laatuarvostelukarsinta, YHO
13.-15.5.	 Valjakkokilpailut, YHO
14.-15.5.	 Hevoshierontakurssi, YHO
17.5.	
Suomenhevos- ja lämminverivarsanäyttely, HHJL
19.5.	
Uno Yxklintenin kengityskoulu, YHO
21.-22.5.	 Islanninhevoskilpailut, SIHY
Rosali Kivitien valmennus, YHO
24.-25.5 II-tason valmentajakoulutus, 3. jakso, SRL
27.-29.5.	 Ypäjä GP-esteratsastuskilpailu ja Golf and Ride-kilpailu, YHO
30.5.-3.6.	 Seniorileiri, YHO
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Kesäkuu
2.-3.6.	
Vammaisratsastusvalmennus, SRL
3.-5.6.	
Hevoshierontakurssi, YHO
Suomen Hippoksen lisenssikoulutus 7, YHO
8.-12.6.	 Poniravileiri, YHO
12.-17.6.	 Koulu- ja esteleiri I, YHO
18.-19.6.	 Islanninhevoskilpailut, SIHY
19.-23.6.	 Koulu- ja esteleiri II, YHO
20.-23.6.	 Talent-leiri, YHO
29.6-3.7.	 Nordic Baltic Championship & Hankkija Finnderby, YHO
Heinäkuu
4.-7.7.	
Seniorileiri II, YHO
5.-10.7.	 Esteleiri, YHO
5.-13.6.	 Hevosrippileiri, YHO
7.7.	
Islanninhevosten SM-kilpailut, SIHY
10-15.7.	 Kenttäleiri, YHO
16.-17.7.	 Hevoshierontakurssi, YHO
17.-21.7.	 Poni- ja juniorimeeting, YHO
25.-29.7.	 Seniorimeeting, YHO
Elokuu
2.-7.8.	
Kisaviikko, YHO
18.-21.8.	 Nuorten Hevosten Festivaali, YHO
Kouluratsastuksen SM-kilpailut, YHO
26.-28.8.	 Hevosvalokuvausleiri, YHO
27.8.	
Hevosen hyvinvointiluento, SRL
Barokkihevosmestaruus, FinPRE, FIAL, SFHY, Tammelan Ratsastajat ry
Syyskuu
1.-4.9.	
Suomenratsujen Kuninkaalliset, yhteistyössä K-Maatalous,
YHO
9.9.	
Ilmainen hyvinvointipäivä, YHO
10.9.	
Destination Grand Prix, Helen Langehanenberg yhteistyössä
BOT, YHO
10.-11.9.	 EBEF European Breeding Event Finland, YHO & RJL & Hippos &
SHY
16.9.	
Wanhojen oppilaiden kokoontumisajot, YHO
16.-18.9.	 Ypäjä Horse Show, Helsinki Porsche Horse Show karsintakilpailut
17.9.	
Islanninhevoskilpailut, Kraftur
22.9.	
Maarit Raiskion kouluvalmennus, YHO
23.9.	
Varsahuutokauppa, Starinita Oy

25.-27.11.	 Rosali Kivitien valmennus, YHO
26.-27.11.	 Häme/ kenttäratsastusvalmennus, SRL
Hevoshierojien täydennyskoulutus, YHO
29.-30.11.	 Valmentajakoulutus, taso 2, SRL
Joulukuu
1.12.	
2.-3.12.	
3.-4.12.	
4.-5.12.	
6.-7.12

Ratsastuskoulun joulujuhla, YHO
Esteratsastuskatsastus, SRL
Vammaisratsastusvalmennus, SRL
Kouluratsastuskatsastus, SRL
Luc Steeghs estevalmennus, YHO
Richard White Dressage Clinic, YHO
9.12.	
Maarit Raiskion kouluratsastusvalmennus, YHO
9.-11.12.	 Kenttäratsastusvalmennus, SRL
Valmentajakoulutus, taso 1, SRL
10.12.	
Ratsastuskoulun Tyylilyyli ja Tosihemmo-kilpailu, YHO
12.12.	
Koulutuksen arkea-päivä, YHO
13.12.	
Sanna Backlund estevalmennus, YHO
16.-17.12.	 Kouluratsastusvalmennus, SRL
17.-18.12.	 Irtokenkäkurssi, YHO
22.12.	
Maarit Raiskion kouluratsastusvalmennus, YHO
27.-28.12.	 Häme/ kaikkien lajien yhteisvalmennusleiri, SRL
Järjestäjätahojen lyhenteet:
HHJL – Hämeen hevosjalostusliitto
HämR – Hämeen Ratsastajat ry
HIPPOS – Suomen Hippos ry
Kraftur – Islanninhevoskerho Kraftur ry
RCC – Riding Club Cavalor ry
RJL – Ratsujalostusliitto ry
SHY - Suomen Hannover yhdistys ry
SIHY – Suomen Islanninhevosyhdistys ry
SRL - Suomen Ratsastajainliitto ry
SSPY - Suomen Shetlanninponiyhdistys ry
SVHS - Suomen Vaunuhistoriallinen Seura ry
TEHO – Team Eurohorses
YHO - Hevosopisto Oy, Ypäjän Hevosopisto
YHS – Ypäjän Hevosystäväinseura ry
YR – Ypäjän Ratsastajat ry
** Hevosopiston ratsastuskilpailuiden, kasvatustapahtumien ja ravien järjestelyissä on mukana
myös paikallisia yhdistyksiä kuten Ypäjän Ratsastajat ry, Ypäjän Hevosystäväinseura ry,
Lions Club Ypäjä ja Lions Kate.

Lokakuu
3.-5.10.	 Suomen Hippoksen lisenssikoulutus 7, YHO
6.-8.10.	 Christoph Hessin kouluratsastusklinikka, YHO
8.10.	
Hevoskerho-ohjaajien koulutus, SRL
8.-9.10.	 W-profile Champion, YHO
13.10.	
Maarit Raiskion kouluvalmennus, YHO
14.-15.10.	 Länkikurssi, YHO
15.-16.10.	 Häme /kenttä- ja esteratsastuskatsastus, SRL
Islanninhevosyhdistyksen koulutus- ja valmennustapahtuma,
SIHY
19.-21.10.	 Suomen Hippoksen lisenssikoulutus 6, YHO
25.10.	
Maarit Raiskion kouluvalmennus, YHO
28.-30.10.	 Hevosopisto Dressage Challenge, kouluratsastuskilpailu, YHO
29.-30.10.	 Suomen Hippoksen lisenssikoulutus 10, YHO
31.10.-1.11.	 Tamma- ja varsanäyttely, Suomen Hippos
Marraskuu
2.11.	
Sanna Backlund estevalmennus, YHO
4.-5.11.	 Suomen Hippoksen lisenssikoulutus 4, YHO
4.-6.11.	 Valmentajakoulutus, taso 1, SRL
Kenttäratsastuskatsastus, SRL
7.-8.11.	 Luc Steeghs estevalmennus, YHO
10.11.	
Maarit Raiskion kouluvalmennus, YHO
11.-13.11.	 Ypäjä Movember Show esteratsastuskilpailut, TEHO
14.11.	
Koulutuksen arkea-päivä, YHO
14.- 15.11.	Marcus Scharmannin esteratsastusklinikka, YHO
16.-18.11.	 Suomen Hippoksen lisenssikoulutus 9, YHO
17.11.	
Sanna Backlund estevalmennus, YHO
18.-20.11.	 Häme / Kouluratsastusvalmennus, SRL
19.11.	
Nuorten hevosten katsastus, Top Dressage Finland
19.-20.11.	 Hevoshierontakurssi, YHO
Vikellysvalmennus, SRL
IIK-koulutuomarikoulutus, YHO
25.-26.11.	 Suomen Hippoksen lisenssikoulutus 8, YHO
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Kuvat Hanna Heinonen, Irina Keinänen, Susa Laine, Susanna Marttila, Taija Raatikainen, Ilari Rantala,
Marian Seppälä, Jasmin Syrjälä ja Sara Yli-Houhala
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