
vuonna 1999 Ypäjän Hevos-
opisto kehitti kengityssepän 
ammattitutkinnon ja Kiuru-
vedellä Ylä-Savon ammatti-
opisto hieman myöhemmin. 

– Kiuruveden ammatti-
opisto lisäsi ammattitaitoi-
sia kengittäjiä erityisesti 
tänne Pohjois-Suomeen, Pa-
jari kiittelee omaa opinah-
joaan.

Ammattimaisesti Pajari 
alkoi kengittää asiakkaiden 
hevosia vuonna 2001. Pajari 
suoritti arvostetun kansain-
välisen Certified Euro-Far-
rier -kengittäjätutkinnon 
vuonna 2007, jonka läpäi-
see vain 30 prosenttia haki-
joista. 

Tutkinnon suorittanei-
ta on Suomessa noin sata, 
joista  Pohjois-Suomessa on 
kuusi. Pajarin tutkintotoi-
veissa olisi eurooppalaisen 
kengitysseppäyhdistyksen 
EFFA:n erikoisammattitut-
kinto, jos sellainen järjes-
tettäisiin Suomessa. 

Hän on osallistunut SM-
kisoihin muutamia kertoja 
lähinnä siksi, koska se on oi-
va paikka verkostoitua, ta-
vata tuttuja ja vaihtaa aja-
tuksia muiden ammattilais-
ten kesken. 

– Paras sijoitus on 8. ja on-
neksi en koskaan ole ollut 
viimeinen, Pajari naures-
kelee.

Ennen seppä takoi kengät 
itse kuumaa hiiliahjoa käyt-
täen ja karkaisten ne omas-
sa pajassaan. 

Nyt kengät ostetaan tu-
kusta eri kokoisina ja seppä 
muotoilee ne. 

Tuliset hiiletkin on kor-
vannut kaasulla toimiva ah-
jo, jota käytetään kuumaso-
vituksessa. Hiiliterästä si-
sältävät metallikengät tai 
alumiiniset kengät muotoil-
laan yksilöllisesti joka he-
voselle. Ne taotaan alasimen 
päällä vasaralla. 

– Uutta alalla on oikeas-
taan erikois- ja sairaskengi-
tys, joka on kehittynyt hui-

masti viime vuosina. Esi-
merkiksi varsan jalan asen-
tovirhe voidaan korjata, 
mielellään sen ollessa 2-5 
viikon ikäinen, jolloin kas-
vu on todella nopeaa. En-
nen vanhaan varsa olisi kas-
vanut täysi-ikäiseksi asen-
tovirheineen. Pahimmassa 
tapauksessa huonona käyt-
töhevosena sen elämä oli-
si loppunut lyhyeen, Pajari 
sanoo.

Takojan tavalliset vaivat
Pajarilla on lähes sata asia-
kasta, joista melkein kaikki 
ovat ratsuhevosia noin sa-
dan kilometrin säteellä Tor-
niosta. 

Pajarin työparina on pa-
kettiauto, jossa kulkevat 
kaikki työvälineet mukana 
omissa telineissään. Kengi-
tyspaikka on usein asiakas-
hevosen tallikäytävä.

– Hevonen totutetaan jal-
kojen nosteluun ja käsitte-
lyyn jo pikkuvarsana. Päi-
vittäiseen hoitoon kuuluu 
kavioiden puhdistaminen li-
asta ja sen kavioita vuollaan 
säännöllisesti. Hyvin opete-
tun ja luottavaisen varsan 
kengitys 2-3-vuotiaana ei 
yleensä ole sille mikään jär-
kytys. Kengittäessä tulee 
kuitenkin suhtautua kunni-
oittavasti hevoseen, sillä se 
on säikähtäessään äärettö-
män nopea. 

– Käytän aina nahkaista 
kengitysessua suojaamas-
sa reisiä ja turvajalkineita. 
Kengittäjällä tulee olla voi-
massa oleva tulityökortti. 
En myöskään pidä vihkisor-
musta turvallisuussyistä. 
Moni on luullut poikamie-
heksi, Pajari vitsailee.

Työasento on yksi maail-
man epäergonomisimmista. 

Kumara asento rasittaa 
kengittäjän selkää ja suju-
va kengitys miellyttää myös 
hevosta, joten tärkeimpien 
työvälineiden tulee olla hy-
vässä järjestyksessä kengi-

tyspakissa, jotta työvaiheet 
sujuvat mahdollisimman no-
peasti. 

– Eniten minua ovat viime 
vuosina kuitenkin vaivan-
neet kyynär- ja olkapäävai-
vat, jotka johtuvat takomi-
sesta, Pajari harmittelee.

Savua ilman tulta
Kengitysvuorossa on inter-
tason kouluratsastustamma 
Moneta II. 

– 16-vuotiaalla kilpahevo-
sella on jo kilometrejä taka-
na, joten laitan sille etujal-
koihin kengän varvasosasta 
pyöristetyt kengät, niin sa-
notut rollerit, jotka helpot-
tavat etujalan liikettä ja vä-
hentävät nivelten rasitusta, 
Pajari suunnittelee.

Moneta suhtautuu kengi-
tystilanteeseen rauhallises-
ti, vaikka tänään etuken-
gät sovitetaan  poikkeuk-
sellisesti kuumasovituksen 
avulla ja tuliturvallisuus-
syistä ulkona. 

Kuumasovituksessa ken-
kä kuumennetaan ahjossa 
ja asetetaan muutamaksi 
sekunniksi kuumana kavi-
oon, jolloin kuuma metalli 
sulkee kavion sarveisseinä-
män putkilot, joista seinämä 
koostuu. 

Tällöin kavioseinämään 
ei pääse roskaa, bakteereja 
ja kenkä asettuu tiiviimmin 
kavioon. Tamma hämmäste-
lee savua pienen hetken. 

– Ei ole hätää, Pajari sa-
noo ja taputtaa jännittynyt-
tä tammaa savun hälvetes-
sä. Hetken kuluttua kuuluu 
jo jäähdytetyn kengän kiin-
ninaulaamisesta tuttuja ää-
niä, joita Moneta on kuullut 
nuoresta saakka.

Tallin takana on kasa käy-
tettyjä hevosenkenkiä ja pa-
kettiauto täynnä uusia. 

Oletko ollut onnekas hevo-
senkenkien ansiosta? 

– Ainakin sen suhteen, et-
tä töitä on riittänyt, Pajari 
tuumaa.
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Tornio 
Seija Salomäki

Kyösti Pajarin pitäisi olla 
onnekas mies. Pajari on am-
matiltaan kengitysseppä ja 
käsittelee onnensymboleina 
tunnettuja hevosenkenkiä 
päivittäin.

Vaikka nykyteknologian 
aikana lehmätkin voidaan 
lypsää koneellisesti, kengi-
tyksessä kengitysseppää ja 
käsityötä ei voida korvata 
roboteillla. 

– Pidän itseäni käsityöläi-
senä. Sepän asiakas on hevo-
nen eikä sen omistaja, mutta 
pyrin ottamaan aina omista-
jan vinkit huomioon. Jokai-
nen hevonen on erilainen, 
sen neljä kaviota voivat ol-
la erilaisia keskenään, joten 
valmista sabluunaa ei ole. 
Jos tähän olisi käytettävissä 
jokin robotti, niin japanilai-
set olisivat sen jo keksineet, 
Pajari veistelee.

Hevosharrastuksen suo-
sio on kasvanut ravi- ja rat-
sastusurheilun myötä, joten 
ammattitaitoisillä kengitys-
sepillä on kysyntää. Tornio-
lainen Kyösti Pajari sai opit 
kengityksen alkeisiin aikoi-
naan isältään Arvo Pajaril-
ta. 

– Aloin kengittää 70-luvul-
la ravihevosia, joita meillä 
silloin oli. Mitään kouluja 
en siihen käynyt, vaan opin 
käytännön kautta. Eikä sii-
hen aikaan mitään kengi-
tyskouluja ollutkaan, paitsi 
Suomen armeijan seppäkou-
lu Haminassa. Jos ravihevo-
sen kengitys oli pielessä ja 
homma meni laukkailuksi, 
startista ei tullut rahaa. Sii-
nä sitä oppi, kun tili jäi tyh-
jäksi, Pajari muisteli poika-
vuosiaan. 

Tiedonhaluisen Pajarin 
ongelmana oli myös alan 
kirjallisuus, jota ei yksin-
kertaisesti ollut. Tai suo-
menkielisenä löytyi sentään 
yksi teos.

– Kirja oli L.J. Fabritiuk-
sen vuonna 1924 kirjoitta-
ma Kengitysopin käsikirja, 
joka on edelleen käyttökel-
poinen ja siitä otetaan uusin-
tapainoksia. Minulla oli tun-
ne, että minun pitäisi osata 
enemmän, niin paljon tietoa 
puuttuu, mutta minulla ei 
ollut tarpeeksi kirjallisuut-
ta eikä opinahjoa.

Suomen kengityssepät ry 
perustettiin vuonna 1990 
ja Pajari liittyi siihen kou-
lutuksen toivossa. Vasta 

Hyvän onnen ammatti

Kyösti Pajari
n s. 1958, asuu Torniossa
n CEF-kengitysseppä, yrittäjä
n erikoisammattimies Tornion 

terveyskeskuksessa
n avioliitossa, 2 lasta
n harrastaa lukemista, penkki-

urheilua ja valokuvausta

Kengitys
Historia:
n Nykyhevonen on noin miljoona vuotta vanha, mutta ihminen on käyttänyt hevosta hyötyeläimenä vain 

5000 vuotta. Nahkaiset hipposandaalit tunnettiin noin 100 jKr. Antiikin Kreikan hevosten kaviot  
suojattiin pronssi- ja rautasandaleilla. 700-luvulla kengät osattiin kiinnittää nauloilla. Nykyisten  
metallikenkien kaltaiset kengät ovat olleet käytössä 1700-luvulta saakka. Suomalaisen hevosen- 
kengän esimuoto oli nimeltään viskari.

Kengitys ja vuolu:
n Kengityksen tarkoitus on pääasiallisesti suojata sarveisainetta olevaa kaviota kulumiselta. Hevonen 

kengitetään sen käyttötarkoituksesta riippuen 4-8 viikon välein. Vanha kenkä poistetaan. Kaviota  
lyhennetään, raspataan, sitä ja kavion sädettä vuollaan, kaviota ja kenkää muotoillaan ja uusi kenkä 
kiinnitetään paikoilleen erityisillä kengitysnauloilla. Talvella kenkiin ruuvataan liukastumista estävät 
hokit. Varsat, siitostammat ja lepohevoset eivät tarvitse kenkiä, mutta silti kaviot tulee vuolla  
säännöllisesti. Suomen eläinsuojelumääräyksissä mainitaan, että hevonen on kengitettävä tarvittessa 
ja sen kaviot on vuoltava säännöllisesti. Kengitys on kivuton toimenpide. Kavio kasvaa mittansa  
verran noin vuoden kuluessa. 

Kengittäjän tärkeimmät käsityökalut:
n purkurauta, nahkanuija, irrotushohtimet, metalliharja, vuolupuukko, kavioleikkuri, lyömäveitsi, kavio-

raspi, naulausvasara, kotkausmöykky eli vastarauta, kourutaltta, kotkauspihdit, naulankatkaisupihdit,  
alasin, kavioteline, koetuspihdit, takovasara, kuumasovituspihdit.	 	 	
	 	 																			Lähde:	Hevosen	kengitys:	Granström,	Johansson,	Laiho,	Skarra,	Opetushallitus	2011)

Kyösti Pajarin tie ammattitaitoiseksi CEF-kengityssepäksi on kestänyt vuosikymmeniä. Käsityöläisen tärkein oppimismuoto on itse työ.

Kuuma kenkä asennetaan hetkeksi kavioon.

Keminmaa 
Pohjantähti-opiston opiskelijat

Pohjantähti-opisto tarjo-
aa mukavaa ja turvallista 
Avain Ammattiin -koulutus-
ta. Ympäristö on rauhalli-
nen ja jokainen voi varmasti 
löytää omat viihdykkeensä. 

Jokaiselle opiskelijalle 
tehdään oma henkilökoh-
tainen opiskelusuunnitel-
ma. Avain ammattiin tar-
joaa myös mahdollisuuden 
parantaa peruskoulun nu-
meroita. 

Pohjanrannantilalta voi 
löytää Tähtirannan, kara-
vaanari-alueen, hotellin, 
nuorisokodin ja myös ravin-
tolan, jossa on hyvää ruo-
kaa. Kiitämme kuntia siitä, 
että saamme syödä koulu-
tuksessa.

Me kaikki pidämme lii-
kunnasta, joten pyrimme 
pitämään liikuntatunte-
ja mahdollisimman paljon. 
Ongelmana on vain se, et-
tei meillä ole kunnollista lii-
kuntapaikkaa, eikä tarvitta-
via liikuntavälineitä.

Me pidämme siitä, että 
koulutuksessa on vähän op-
pilaita. Oppilaat ovat muka-
via toisilleen, joten kiusaa-
mista ei ole koulussamme 
ollenkaan. 

Koulualueemme on siisti 
ja ympäristö on puhdas.  

Iloista ja mukavaa
Koulutuksen aloitti 12 op-
pilasta, nyt koulutukses-
sa on kymmenen oppilasta, 
ketään ei kiusata ja kaikki 
tulee toistensa kanssa toi-
meen. Meillä on hyvä ryh-
mähenki. 

Kaksi burmalaista opis-
kelijaa on tällä hetkellä tu-
tustumassa Ammattiopisto 
Lappiaan, kokkialan koulu-
tukseen.  

Elina tulee Kuivaniemeltä 
ja Bew Htoon mielestä hän 
on mukava, iloinen ja hän on 
hyvä. 

Bew Htoo tulee Burmas-
ta. Elinan mielestä Bew 
Htoon kanssa on helppo ju-

tella, koska samat asiat kiin-
nostavat ja Bew Htoo on mu-
kava ja iloinen.  

Boe Meh ja Shal La Paw 
ovat kavereita ja molem-
mat ovat Burmasta. Shal La 
Pawn mielestä Boe Meh on 
hiljainen ja mukava ystävä, 
jos on vaikeuksia hän aut-
taa. 

Boe Meh’n mielestä Shal 
La Paw’n kanssa on hauska 
jutella, hän on rehellinen ja 
ahkera opiskelija. 

Sarita tulee Simosta, Ei-
kan mielestä Sarita on mu-
kava, ahkera, rauhallinen 
ja kiltti. Hän puhuu vähän, 
mutta asiaa. 

Eikka tulee Kemistä ja 
Rikun mielestä Eikka on 
rento, mukava ja huumorin-
tajuinen.  

Riku tulee Kemistä, ja Sa-
ritan mielestä Riku on rento, 
rauhallinen, huumorintajui-
nen, ja asiallinen. Aamu ei 
lähde Rikulla käyntiin, jos 
hän ei saa kahvia. 

Opiskelemme täällä, kos-
ka osa haluaa harjoitella 
suomenkieltä, matematiik-
kaa, ruotsia, englantia tai 
korottaa peruskoulun arvo-
sanoja. 

Osa ei halua lähteä vie-
lä toiselle paikkakunnalle 
opiskelemaan, vaan hakee 
varmuutta ja peruskoulun 
päättötodistusta. Osa haluaa 
myös miettiä mihin lähteä.  

Koulutus kestää touko-
kuun loppuun. 

Ammatin 
avaimet 
käsissä

Pohjantähti-opistolla on yhdessä tekemisen riemua.

”
Opiskelemme 
täällä, koska 
 osa haluaa  
harjoitella 

suomenkieltä, 
matematiikkaa, 

ruotsia, englantia 
tai korottaa 
peruskoulun 
arvosanoja.
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Kaviota vuollaan ja säteen urat avataan. Pajari tekee raspilla tilaa kengän varvaspyöristykselle. Kenkää kuumennetaan ahjossa ennen kuumasovitusta.

Kenkä kiinnitetään yleensä kuudella naulalla. Kotkaus lukitsee naulan kavioon. Vaihe viimeistellään kotkauspihdeillä.


