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Koulutusvaliokunnan kokous 1/2021 
 
Aika: 23.3.2021 klo 16.30 
Paikka: Teams-etäkokous 
Läsnä: Osmo Metsälä (pj, hallituksen edustaja) 

Kari Kallonen (ammatillinen koulutus/oppilasyhteistyö) 
Pirkko Herd (Ypäjän Valmennuskeskus) 
Anu Korppoo (valmentajakoulutus) 
Salla Varenti (ammatillinen koulutus/oppilasyhteistyö) 
Minna Peltonen (ammatillinen koulutus) 
Salli Saarela (toimihenkilökoulutus) 
Emmi Kupiainen (harrastetoiminnan koulutus) 
Pirjo Tammela (APU:n edustaja) 
Tuula Tella (kansainvälinen toimihenkilökoulutus, KVK kokoussihteeri) 

 
 
ESITYSLISTA 
 
1. Valitaan koulutusvaliokunnan puheenjohtaja 
Koulutusvaliokunnan puheenjohtajaksi on valittu Osmo Metsälä. 

 
2. Koulutusjärjestelmän hyväksyminen 
Koulutusjärjestelmään on lisätty stewardien sekä ratamestareiden lisenssikoulutukset. 
Kenttäratsastuksen A-puheenjohtajatuomarin pääsyvaatimukset ovat lievennetty. 
Koulutusjärjestelmä on hyväksytty. 

 
3. Kouluttajapalkkioiden vahvistaminen 
Kouluttajapalkkiot vuodelle 2021 vahvistetaan seuraavasti: 
• lisenssikoulutus 2 h - ½ vrk = 100 € 
• kurssi/seminaari 1 vrk = 200 €) tai 10 €/hlö/vrk, jos yli 20 osallistujaa 
• kurssi/seminaari 2 vrk = 400 €) 
Koulutuspalkkiot tarkistetaan loppuvuodesta uudestaan. 

 
4. Kouluttajalistan hyväksyminen 
Toimihenkilökouluttajalistalle lisätään seuraavat henkilöt: 

- Heidi Laurinen-Nokua, matkaratsastus 
- Oona Pekkala, vikellyksen juoksuttajakoulutus 

 
Turvallisuuspäällikkökouluttajakoulutukseen osallistuvat tänään alla olevat henkilöt.  

- Reijo Suutari (jatkaa) 
- Nina Granqvist 
- Ulla Tamminen 
- Sari Ukkonen 
- Milla Heikkinen 
- Outi Lehtimäki 
- Anne Pesu 

 
Kouluttajalistalta poistetaan Matti Karkkolainen. 

 
5. Harrasteohjaaja-nimike 
Esitys koulutusvaliokunnalle SRL Hevosharrasteohjaaja- nimikkeen myöntämisestä 1.1.2021 voimaan 
tulleen tutkintouudistuksen jälkeen 
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• Vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskelevat saavat nimikkeen entisin perustein. 
• Nimikkeet SRL hevosharrasteohjaaja ja SRL islanninhevosharrasteohjaaja säilyvät. 
• 1.1.2021 alkaen perustutkinnon suorittaville nimikkeen myöntämisperusteet ovat: 

- Hevostalouden perustutkinnon suorittaminen 180 osp, sisältäen tutkinnonosan 
”Hevospalveluohjaajana toimiminen” 40 osp 

Tutkinnon sisällä ammattitaidon osoittaminen: 
o Ratsastaminen  
o Ohjaaminen  
o Maaston vetäminen  
 
Edellä mainitut vähintään arvosanalla H3 

- EA2- tai vastaava suoritus 
Oppilaitokset anovat suoritusten perusteella nimikettä SRL:lta joka myöntää nimikkeen. 
 
Kuvaus vastaa nykyistä opetussuunnitelmaa (OPS) ja esitys hyväksytään. 
 
 
6. Alueiden toimihenkilökoulutuksien koulutuskompensaatio 
Alueiden järjestämiin toimihenkilökoulutuksiin esitetään koulutuskompensaatiota osallistujien määrän 
jäädessä alle vaaditun 10. Aluejaostot katsovat tärkeäksi tarjota koulutusmahdollisuuksia kaikille 
halukkaille, harkitaan koulutuskompensaation käyttöönottoa alueille kattamaan järjestelykuluja, mikäli 
osallistujia on vähän.  
EHDOTUS: (10 - osallistujamäärä) x osallistumismaksulla:2 = kompensaatiosumma alueelle.  Eli kymmenestä 
puuttuvat osallistujat, heidän osallistumismaksuista puolet. Oletus on, että osa osallistumismaksusta on 
riippuvainen henkilömäärästä, esim. tarjoilut.   
 Alueiden tapahtumien osallistumismaksut 10-120 €. Ja tämä kompensaatio koskee toimihenkilö- ja 
lisenssikoulutuksia, joiden hinnat ovat noin 20-120 €. Keskimäärin lisenssikoulutuksen 30 €, ja 
toimihenkilökoulutukset 60-120 € (riippuen onko yhden vai kahden päivän kurssi).  
 
Koulutuskompensaatio hyväksytään alueiden toimihenkilö- ja lisenssikoulutuksiin. Toimintaohjeen laatii 
APU. 

 
7. Koulutuksien palautekysely 
TAPU:n kautta koulutuksiin osallistuville on lähetetty palautekysely. Kysely oli avoin ajalla 2.-17.3. ja 
vastauksia tuli reilu 350 kpl. Vastanneista noin puolet osallistui joko toimihenkilö- tai seurapuolen 
koulutuksiin. Lähes 96 %:a osallistui etäkoulutukseen ja etäyhteys todettiin hyväksi. Vajaa kymmenes 
vastanneista ei osallistunut koko aikaa tai myöhästyi alusta. Koulutuksiin osallistuttiin pääsääntöisesti 
tietokoneella (81,6 %), tabletilla (7,5 %) ja puhelimen kautta (21,8 %). Ensi vuodelle viidennes toivoo 
läsnäolokoulutuksia ja neljäviidesosaa etäkoulutuksia. 
 
Eri oppimisalustoja on kartoitettu kevään aikana ja koulutusvaliokunta esittää hallitukselle hankittavaksi 
tämän vuoden aikana oppimisalusta koulutuksien järjestämistä varten. Etäkoulutukset ovat lisänneet 
yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta sekä vastuullisuutta ympäristöä ajatellen. Etäkoulutuksia voidaan 
täydentää lähiopetuksella. 
 
Kouluttajien digiosaamista on lisättävä koulutuksen kautta etäkoulutuksen järjestelyihin. Lisäksi osallistujille 
ohjeistus jo linkin lähettämisen yhteydessä mikrofonin käytöstä sekä puheenvuorojen pyynnöistä. 
Etäkoulutuksissa kouluttajan lisäksi on tärkeää olla toinen henkilö seuraamassa pyydettyjä puheenvuoroja. 

 
8. Muut esille tulevat asiat 
Mikäli koulutusmateriaali on jaettavissa osallistujille, tulee materiaali lähettää jälkikäteen kaikille. 
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Koulutusvaliokunta kokoontuu tarvittaessa. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20. 


