
Koulutusvaliokunnan kokous 2/2020 
 
Aika: 15.9.2020 klo 16.00 – 16.50 
Paikka: SRL Väentupa 
Läsnä: Jutta Koivula, Salli Saarela, Ulla Nurmi, Anu Korppoo, Emmi Kupiainen, Pirjo Tammela, Minna 

Peltonen ja Tuula Tella 
 
 
1. Komiteoiden koulutusvastaava ja materiaalien päivittäminen Sharepointin Kouluttajat-kansioon. 
Komiteoita kehotetaan päivittämään koulutusmateriaali yhteiseen käyttöön. Mikäli materiaalista 
maksetaan, tulee materiaali olla kaikkien käytössä. Komiteat nimittävät koulutusvastaavan, joka vastaa 
materiaaleista. Tavoitteena on saada yhtenäisiä ja tasapuolisia koulutuksia samalla materiaalilla. 
 
2. Koulutustarpeet 
2.1 Koulukomitea 
Keväällä IVk- ja III-koulutuomareiden kurssit. 
 
2.2 Matkakomitea 
Tuomari ja stewardikoulutukset ovat sovittu ensi vuodelle. Toivottu KV eläinlääkärikoulutusta. 
Liitolla ei ole mahdollisuutta järjestää KV-eläinlääkärikoulutusta. 
 
2.3 Valjakkokomitea 

• Eri koulutuksiin pyritään tulevaisuudessa lisäämään etämahdollisuus. 

• Koronan siirtämä Savijärven koulutuspäivä toteutetaan syksyllä 

• “Avoimet ovet”-sarja 

• Syksyllä ja talvella voisi järjestää Valjakkoajon live Q&A sarjan 

• Eri asiantuntijat puhuvat eri aiheista ja yleisö saa lähettää kysymyksiä. 
Esimerkki aiheita: Stewardin näkökulma valjakkoajoon, Harrastelijaksi aloittelevaksi kilpailijaksi - 
mitkä ovat kilpailemisen minimivaatimukset, Valjakkoajon etiketti, Valjakkoajon eri vaunut 

• Fb-live -koulutukset 

• Toimihenkilökouluttukset = ei-lisenssitoimihenkilöt 

• Kilpailujärjestäjien koulutus 

• Lisenssitoimihenkilöiden koulutukset (uudet) 

• Lisenssitoimihenkilöiden koulutus /täydennyskoulutus (voimassa olevan lisenssin haltijat) 

• Sääntökoulutukset (KSI, KSIX) 
 
2.4 Aluejaostot 
Ratamestari- ja stewardikoulutuksille on tarvetta. Lisäksi toivotaan heppakerho-ohjaajien koulutusta. 
Koulutuksiin uudelleen mukaan Tavat ja Taidot sekä kannanottoa somekeskusteluihin. 
Alueiden koulutussuunnitelma jakoon alueille. 
 
2.5 FEI Stewardien refresh 
FEI koulu- ja estestewardien refresh -kurssi järjestetään Vantaalla 7.-8.11. 
 
3. Kouluttajalistan vahvistaminen vuodelle 2021 
Vahvistetaan niiltä osin, joilta on saatu vastaukset.  
 
3.1 Materiaalien päivittämisen hinnat 
Uuden materiaalin tuottaminen 20 €/tunti, maks. 8 tuntia. 
Vanhan materiaalin päivittäminen 20 €/tunti, maks. 3 tuntia. 



Maksettu materiaali on liiton käytettävissä ja jaettavana Sharepointin kouluttajat-kansion kautta 
kouluttajille. 
 
4. Koulutuskompensaatio alueille 
Vähäinen osallistujamäärä (alle 10) toimihenkilökoulutuksissa. Asia keskustellaan vielä APU:ssa. 
 
5. Koulutusjärjestelmään tarkennus C-ratamestarin harjoitteluista 
Nykyisin vaatimus on suorittaa harjoittelut estetuomarin alaisuudessa, joka ei ole riittävä. Estekomitea ei 
ole kommentoinut harjoittelujen vaatimuksia, siirretään seuraavaan kokoukseen. 
 
6. Vanhentuneen lisenssi päivitys 

• vuoden vanhan lisenssin voi päivittää lisenssikoulutuksella 

• yli vuoden vanhan lisenssin päivittämisestä päättää komitea. Lisenssin uusiminen lisenssikoulutuksella 
ja yhdellä vierihoidolla. Pätevälle ja aktiiviselle henkilölle komitea voi myöntää toimihenkilöoikeudet 
suoraan ilman lisäkoulutusta. 

• stewardien 1-5 vuoden vanhaksi mennyt päivittyy vierihoidolla. Yli 5 vuotta vanha > uusi kurssi.  
 
7. Verkkokoulutus 

• kurinpitokoulutus taltioidaan ja laitetaan nettiin 

• KSI siirretään verkkokokeeksi 
 
8. Eettinen säännöstö 
Toimihenkilön moitteettomuus jalkautetaan ensin koulutuksilla ja tämän jälkeen lisätään sääntöihin. 
 
9. Koulutusmateriaalit 
Lajikoulutuksiin mukaan sääntömuutosesitykset. Sääntövastaava lähettää sääntövaliokunnalle 
hyväksyttäväksi. 
 
 


