Leirin ohjelma
Pe 31.8.2018
18.00 Leiriläisten ja muulien ym saapuminen
19.00 Sanna Kauppinen tutustuu leiriläisiin ja pitkäkorviin ja teoriaa viikonloppua varten
19.30 Maastakäsittelyä koko porukalle eläimineen 1h 30min
21.00 Iltapala ja vapaata seurustelua (kuuluu leirin hintaan)
(ei kuunteluoppilaita vielä perjantaina)
La 1.9.2018
9.00 Kuunteluoppilaat saapuvat ja pääsevät tutustumaan muuleihin ja aaseihin, omistajat
esittelevät pitkäkorvansa
9.30 Sanna Kauppinen kertoo teoriaa hevosen/muulin/aasinkäkäsittelystä
10.00 Maastakäsittelytunti
11.30 Lounas Hutkolla
12.30 Anu Koivisto esittelee Hutkon tilaa ja toimintaa
13.30 Kaisa Määttänen kertoo Aasiyhdistyksestä, aaseista ja aasien (ja muulien)
erityispiirteistä
14.30 Kahvitauko
15.00 Sanna pohjustaa hieman ratsastusta ja sen opettamista
15.30 Ratsastustunti valmisteluineen
17.00 Maastakäsittelytunti
(Leiriläiset voivat valita kumpaan menevät)
18.15 Leiriläisten ryhmäkuvan ottaminen
18.30 Grillausta, saunomista ja uimista Hutkon altaalla, sekä vapaata seurustelua.
Kuunteluoppilaatkin tervetuloa.

Su 2.9.2018
9.00 Kuunteluoppilaat saapuvat
9.00 Ratsastustunti valmisteluineen
10.30 Maastakäsittelytunti
(Leiriläiset voivat valita kumpaan menevät)
11.30 Lounas
13.00 Ajo-opetusta ja työajon opetusta Niilo Juseliuksen kanssa
14.30 Kahvitauko
15.00 Ajo-opetusta ja työajon opetusta Niilo Juseliuksen kanssa
n 18.00 leiri päättyy ja kotimatkalle

Kouluttajien esittelyt
Sanna kauppinen on Sonkajärvellä asuva maatalousyrittäjä ja hevostenkouluttaja, joka on
hakenut oppia niin Saksasta kuin Yhdysvalloistakin. Hän painottaa kouluttaessaan
maastakäsittelyn tärkeyttä ja etenee riittävän hitaasti nuorten hevosten kanssa. Hänen oma
koulutus- ja ratsastustyylinsä mukailee kalifornialaista tyyliä “old vaquero horsemanship”,
jossa hevosta rakennetaan hitaasti ja huolellisesti kohti tulevia työtehtäviään, olivat ne sitten
karjanajoa, kouluratsastusta tai maastoratsastusta.
Niilo Juselius on orimattilalainen Työhevosharrastajien aktiivijäsen ja nyt eläkkeellä opettaa
nuorempia polvia mukaan työajon saloihin. Hänellä on runsaasti kokemusta erityisesti
nuorten hevosen opettamisesta ajoon ja työajoon.

Hinnat
-

Leiriläisen ohjelmamaksu 120 €
Kuunteluoppilasmaksu 1 pv 30 €
Kuunteluoppilasmaksu 2 pv 50 €
Lounas + kahvi 12 €/pv
Grilli-illallinen lauantaina 10 €/hlö
Aamiainen ennen ohjelma aloitusta 8.00-9.00 5 €/pv
Muulin/aasin majoitus ja heinät/oljet leirin ajaksi 20 €, tarjolla ainoastaan
tarha/laidunpaikkoja
Majoitus, riippuu majoituskohteesta
- Hutkon möksä: Hutkon pihapiirissä, mahtuu 4 hlö, mökin vuokra 60
€/viikonloppu (lisätietoa mökin varustetasosta löytyy www.hutko.fi sivuilta)
- Hetan mökki: Oikopolkua noin 400 m Hutkolta, mahtuu 3-4 hlö, mökin vuokra
75 €/vuorokausi (lisätietoa mökin varustetasosta löytyy www.hutko.fi sivuilta)
- Mahdollisuus majoittua matkailuautolla tai teltalla Hutkon pihalla, ei veloitusta.

