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Suosittu Hevosen ruokinta ja hoito -kirja saa jatkoa 
 
Julkaisemme uuden Hevosen ruokinta ja hoito -kirjan 8.4.2017 Tampereen Hevoset-messuilla. Uudessa kirjassa 
sovelletaan ratkaisulähtöisesti uusinta hevosalan tutkittua tietoa unohtamatta perusasioita. Kirja perehtyy 
havainnollisesti hevosalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja pohtii ongelmiin ratkaisuja.  

Hevosen ruokinta ja hoito -julkaisu on monipuolinen ja kattava tietopaketti hevosten hyvinvoinnista, 
ravitsemuksesta, terveydenhuollosta ja hevosyrittäjyydestä. Teos on suunniteltu käsikirjaksi hevosalan 
ammattilaisille, hevosten omistajille ja hevosharrastajille.  

Kirjasta saat neuvoja, miten onnistua tasapainoisessa hevosen ruokinnassa. Lisäksi saat kattavan käsityksen 
hevoselle sopivista rehuvaihtoehdoista ja niiden laaduista. Julkaisussa on paljon tietoa hevosen terveydenhoidosta 
ja hyvinvoinnista, kuten terveellisestä painonpudotuksesta. Kirjassa käsitellään myös yleisimpien sairauksien 
ennaltaehkäisyä ja hoitoa, sekä hevosen hyviä pito-olosuhteita.   

Hevostalous muuttuu, jolloin myös hevosyrittäjyys muuttuu. Kirja antaa neuvoja onnistuneeseen hevosyrityksen 
johtamiseen ja liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen. Myös hevosyrittäjyyden investoinnit ja riskit 
huomioidaan.  

Kirjan kirjoittajina on arvostettuja suomalaisia hevosalan asiantuntijoita; hevosten ravitsemuksen ja jalostuksen 
erikoistutkija, MMT, Markku Saastamoinen, eläinlääketieteen tohtori Seppo Hyyppä, sekä yrityspalveluasiantuntija 
Auli Teppinen. 

Julkistuksesta webinaari 
Kirja julkistetaan Hevoset-messujen seminaarissa Hyvinvoiva hevonen, tyytyväinen omistaja – hevostaidot 
ruokinnassa ja hoidossa keskiössä. Seminaari pidetään lauantaina 8.4. klo 10:30-11:30 (Tähtien Sali, Seminaarikeskus 
2.krs). Mukaan voit osallistua ilmaiseksi myös etänä webinaarissa.  https://www.proagria.fi/tapahtumat > 
Tapahtumakategoria: Webinaarit. 
  
Tule kuulemaan uusinta tietoa hevosen ruokinnasta ja hoidosta, elinympäristön vaikutuksesta terveyteen ja 
terveysongelmien ennaltaehkäisystä. Lisäksi kuulet, miten onnistut hevosyrittäjyydessä. Seminaarissa ovat mukana 
kirjan kirjoittajat, jotka ovat seminaarin jälkeen tavattavissa messuosastollamme A1071 
 
Julkaisun ulkoasu, hinta ja saatavuus 
Julkaisun koko on B5 ja laajuus 120 sivua, nelivärikuvitettu. Kirjanmyyntihinta kustantajalta tilattaessa 33,90 e, sis. 
alv 10 %. Lisätietoja ja tilaukset www.proagiaverkkokauppa.fi tai puh. 020 747 2485, myynti@proagria.fi. Kirja on 
saatavan myös e-kirjana. 
 
Lisätiedot ja arvostelukappaleet 
Lisätietoja ProAgria Keskusten Liitosta antaa markkinointi- ja viestintäjohtaja Suvi Anttila, 
suvi.anttila@proagria.fi, puh. 040 560 8551. 
Arvotelukappale- ja kansikuvapyynnöt:  
kustannustoiminnan koordinaattori Paula Rinne, paula.rinne@proagria.fi, puh. 040 356 
2486. 
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