Kouluttajat
Sanna Kauppinen, maastakäsittely

Hinnat
Kurssin hinta 280 € (sis ALV)
Hinta sisältää:
Lainamuulin tai -aasin, viikonlopun
ohjelma-annin ruokailuineen
Muuli- tai aasipaikka:
Muulin tai aasin majoitus ja heinät/oljet
leirin ajaksi 20 €/koko aika. Tarjolla vain
laidun/tarhapaikkoja.
Majoitusvaihtoehtoja:
Hutkon Möksä, 4 hlö, 60 €/vrk/mökki
Hetan Mökki, 3 hlö, 75 €/vrk/mökki
Marjatan Mökki, 4 + 2 hlö, 70 €/vrk/mökki
Even B&B, 3 hlö, 72 €/vrk/asunto

Ilmoittautuminen

www.hutko.fi sivujen Varauskalenterin
kautta.
Lisätietoa:
Puhelin: 040 5929664 (Anu Koivisto)
Sähköposti: laama@hutko.fi
Internet: www.hutko.fi

Sanna on Sonkajärvellä asuva
maatalousyrit-täjä 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.

Natalia Turpeinen ja Maria
Hautajoki, ohjasajo
Natalia on tallimestarina ja Maria
ratsastuksen- ja ajo-tuntien opettajana
Askolan ratsutallilla. Kummallakin heistä on
pitkä kokemus hevosalalta niin työpaikkojen
kuin omien hevostenkin kautta. Heidän
lähestymistapansa ohjasajoon ja ajoopetukseen tulee ravipuolelta.

Järjestäjät

MUULI- JA AASIVIIKONLOPPU
23.-25.8.2019
TAPAHTUMAPAIKKA:
Hutkon laama- ja eläintila,
Porrassuontie 23, 07560
Pukkila

Perjantai 24.8.2019
Maastakäsittely- ja ratsastuspäivä
9.00 - 9.30 Kurssin aloitus
9.30-10.00 Aasien ja muulien erot hevosiin
ja erityispiirteet kouluttamisen kannalta
10.00 - 12.00 Aasien ja muulien jakaminen.
Maastakäsittelyn teoriaa ja käytäntöä
koulutuskentällä
12.00 - 13.00 Lounas
13.00 - 15.00 Aasin tai muulin
kouluttaminen ratsuksi, teoriaa ja käytäntöä
kahdessa tai kolmessa eri ryhmässä
15.00 -15.30 Kahvitauko

Viikonlopun ohjelma
Muulit ja aasit ovat vielä melko harvinaisia
Suomessa, mutta yleistymään päin. Kurssi
tarjoaa monipuolisia työkaluja niin nykyisille
muulien ja aasien omistajille, kuin näistä
kaviokkaista haaveileville. Viikonloppu
huipentuu viimeisenä päivän tehtävään
koko päivän vaellusretkeen.
Kurssilla jokainen osallistuja saa oman
lainamuulin tai -aasin harjoittelukaveriksi
koko kurssin ajaksi Hutkon tilan
pitkäkorvista. Myös omat muulit ja aasit
ovat tervetulleita mukaan, ja niille löytyy
laidunpaikkoja kurssin ajaksi.

15.30 -18.00 Maastakäsittelyä ja/tai
ratsastusta ryhmissä

14.00 – 14.30 Kahvitauko
14.30 – 16.00 Varusteet, valjastus, ohjasajoja kärryilydemo jatkuu
16.00 – 18.00 Agilitytehtävien harjoittelua
aasien ja muulien kanssa
18.30 -> Illallinen, vapaata seurustelua,
saunomista ja uimista halukkaille.

18.30 -> Illallinen, vapaata seurustelua,
mahdollisuus tutustua Hutkon muihin
eläimiin, saunomista ja uimista halukkaille.

Sunnuntai 25.8.2019

Lauantai 25.8.2019

Vaellusretki muulien ja aasien
kanssa

Ohjasajopäivä
9.00 - 11.30 Ohjasajon teoriaa
11.30 - 12.30 Lounas
12.30 - 14.00 Varusteet, valjastus, ohjasajoja kärryilydemo

9.00 - 15.00 Vaellusretki muulien ja aasien
kanssa joko ratsastaen tai eläimiä taluttaen,
aasin ja muulin koosta riippuen. Vaellus
sisältää erälounaan. Vaellettava matka on
yhteensä noin 7 km, erälounas nautitaan
retken puolivälissä nuotion ääressä.

