Katse hevosen hyvinvointiin – avoin seminaaripäivä pe 16.9.2022
Lämpimästi tervetuloa paneutumaan seminaaripäivän ajaksi hevosten hyvinvointiin, käyttäytymiseen ja
niistä tehtävään tutkimukseen! Päivän tavoitteena on keskustella, inspiroitua ja päivittää ajattelua
puheenvuorojen sisällöistä sekä napata käytännön vinkkejä hevosten hyvinvoinnista omaan hevosarkeen.
Tilaisuus sopii jokaiselle hevosihmiselle ammattilaisesta harrastajaan, ja se on maksuton.
Tapahtuma on samalla Mittarit hevosen hyvinvoinnin arvioimiseen -hankkeen käynnistystilaisuus.
Tilaisuudesta tulee myös verkkotallenne. Seminaarisarjan toinen luentopäivä järjestetään vielä
loppuvuoden aikana.
Paikka ja aika: Vermo Areena, ravintola Ravilla (3. krs), Valjakkotie 1, 02600 Espoo - saapumisohje
saapuminen klo 8.45 alkaen; etäyhteys ja ohjelma klo 9.15–16.
Ilmoittautuminen: paikan päälle su 11.9. ja etänä to 15.9. mennessä tästä linkistä
HUOM: Vahvistusviesti ja tapahtumaviikolla lähetettävä etälinkkiviesti voivat päätyä roskapostikansioon,
tarkistathan ne tarvittaessa.
Ohjelma
8.45 alk.
9.15

Saapuminen, aamukahvi/tee
Avaussanat ja päivän juonto: Saara Iivari, viestintäpäällikkö, Suomen Hippos
Hevosurheilun sosiaalinen lisenssi, näkökulmana pohjoismainen raviurheilu
Marjaana Alaviuhkola, ELL, Euroopan raviliiton, UET:n puheenjohtaja
Ajankohtaista kotimaasta: hevosten hyvinvointi ja hevosurheilu
-Suomen Hippos, Kimmo Lampinen, johtaja – kasvatus ja omistaminen
-Suomen Ratsastajainliitto, Minna Peltonen, tallitoiminnan kehittäjä
Eläinten hyvinvoinnin mittaaminen & Welfare Quality -järjestelmä,
Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin -hanke, MMM Essi Wallenius
Nautatilallisen kommenttivideo, WQ - eläinten hyvinvoinnin arvioinnin hyödyt
Kysymykset ja yleinen keskustelu alkupäivän puheenvuoroista
(ohjelma jatkuu 2. sivulle)
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11.30

Omakustanteinen lounas, ravintola Ravilla, varaus ilmoittautumisen yhteydessä (13 €)
(etälähetyksessä tauko)

12.15

Miten ajattelu muuttuu? – Ammattimaisen virkakoirakoulutuksen muutosten vuodet, Juha
Pasanen, EU:n Rajaturvallisuusviraston Frontexin K9 Team Assessor, Rajavartiolaitoksen
koiratoiminnan opettaja evp
Equine Planning and Forethought: Yes or No?, Janet Jones, PhD
Kahvitauko
Hevosen oppiminen, Minna Tallberg, eläintenkouluttaja EAT
Päivän puheenvuorot hevosalan ammattilaisen arjen näkökulmasta – Paneelikeskustelussa:
- Salla Varenti, Master-ratsastuksenopettaja, Aulangon ratsastuskoulu
-Ravivalmentaja Ilkka Korpi
-Anna-Mari Olbright, ELL, AmO, eläintenkouluttaja EAT, Hevostietokeskus

15.50
16

Yhteenveto ja keskustelu iltapäivän puheenvuoroista
Näkemiin, päivän päätös

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Tilaisuuden järjestävät: Hippolis yhteistyössä Maaseutuverkoston
palvelupaketit – Tulevaisuuden tuottajat -työryhmä; Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin -hanke:
Kpedu Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Harjun oppimiskeskus,
yhteistyössä Suomen Hippos ry:n ja Suomen Ratsastajainliitto ry:n kanssa. Hanke on saanut rahoitusta EU:n
maaseuturahaston Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.
Tiedustelut: Sanna Mäki-Tuuri/Hippolis, sanna.maki-tuuri@hippolis.fi, p. 040-7338081, Marjo KaivolahtiKoukkari/Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin -hanke/Kpedu, marjo.kaivolahti@kpedu.fi, 040-8085172
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