
Suomen Ratsastajainliitto ry 

Koulutusvaliokunnan kokous 2/2021 
 
Aika: torstai 9.12. klo 14.00 
Paikka: Teams-etäkokous 
Läsnä: Osmo Metsälä (pj, hallituksen edustaja) 

Pirkko Herd (Ypäjän Valmennuskeskus) 
Minna Peltonen (ammatillinen koulutus) 
Salli Saarela (toimihenkilökoulutus) 
Emmi Kupiainen (harrastetoiminnan koulutus) 
Pirjo Tammela (APU:n edustaja) 
Tuula Tella (kansainvälinen toimihenkilökoulutus, KVK kokoussihteeri) 
Anu Tuomi (estekomitea) 

 
 
ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. 
 
2. Koulutusjärjestelmä 
2.1 Estetuomarien uraputki 
Estekomitea täsmentää estetuomarikoulutuksen ja ratamestarikoulutuksen sisältöä. KSI kurinpito tulisi 
vasta PJ-koulutuksissa. Tällä hetkellä kursseilla on suhteellisen sama sisältö. Uusi järjestelmä vastaisi 
enemmän tuomarin uraputkia. Samalla tarkoitus täsmentää taitotuomarikoulutusta sekä nuorten hevosten 
arvostelua. Uudet koulutussisällöt tulevat voimaan alkuvuodesta. Komitea järjestää estekouluttajien 
yhteisen tapaamispäivän, jossa käydään sisältöä läpi. Dan Björklöf, Anu Tuomi ja Pirjo Huru käyvät 
uraputken sisältöä läpi. 
Estepuolen henkilöille lähetetään kyselyä alkuvuodesta. 
 
2.2 C-ratamestarin harjoittelut 
C-ratamestarien harjoittelijoiden vastaanottajista poistetaan estetuomari. C-ratamestariharjoittelujen radat 
voi vastaan ottaa A-, B-, FEI-ratamestari tai hyväksyttää radan A-, B- tai FEI ratamestarilla ja toimia 
kilpailussa C-ratamestarin valvomana. 
 
2.3 FEI toimihenkilöoikeuksien pudokkaat 
FEI toimihenkilöoikeuksista luopuvalle kirjataan Senseen ne oikeudet, jotka hänellä on ollut aiemmin. 
 
2.4 Toimihenkilöoikeuden päättäminen 
KSI 31.1. SRL myöntää ja peruuttaa toimihenkilöoikeudet lajisäännöissä tai SRL:n koulutusjärjestelmässä 
määrätyin perustein.   
Kaikissa lajisäännöissä ei ole kirjattuna toimihenkilöoikeuden peruuttamisesta. Kirjataan 
koulutusjärjestelmään, että toimihenkilöoikeuden peruuttaminen tulee tarkistaa lajisäännöistä. 
Lajisääntöihin on kirjattava perusteet oikeuden peruuttamiselle.  
 
2.5 All round komitean esitys uudelle lännenratsastustuomarioikeudelle 
All round komitea esittää alemman tason lännenratsastustuomarioikeutta, jolta ei vaadita stewardioikeutta 
ja voi toimia ainoastaan seuratasolla. Esitys hyväksytty. 
 
3. Kouluttajapalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2022 
Suomen Ratsastajainliiton nimeämille kouluttajille maksetaan koulutuksista seuraavassa esitetyt 
kurssikohtaiset palkkiot sekä matkakulut. 
 



Suomen Ratsastajainliitto ry 

• lisenssikoulutus 2 h - ½ vrk = 100 € 
• kurssi/seminaari 1 vrk = 200 €) tai 10 €/hlö/vrk, jos yli 20 osallistujaa 
• kurssi/seminaari 2 vrk = 400 €) 
 
Materiaalin päivitys 20 €/tunti ja sovittu etukäteen. Lisenssikoulutuksen ja vanhan materiaalin päivitys max. 
4 tuntia. Materiaali on liiton käytössä. 
 
Päivitetään kouluttajien laskutusohjeet nettisivuille ja tiedoksi kouluttajille. 
 
4. Kouluttajalistan hyväksyminen 
Kouluttajalistalle esitetään uusia kouluttajia: 
kouluratsastus: Marko Björs ja Hanne-Mari Kiuttu 
vikellys: Lilli Merinen, vikellysohjaaja 
Vahvistetaan kouluttajalista. 
 
5. Oppimisalusta Kavioura 
Kaviouran käyttöönotto tapahtuu vuoden alussa vaiheittain. Kursseja ja materiaaleja lisätään alustalle koko 
ajan. 
Toimihenkilöiden nettikursseja ja suoritettavia kokeita kehitetään ensi vuoden aikana. Lisenssikoulutukset 
pyritään saamaan kokonaan verkkokursseiksi, lukuun ottamatta koulutuomari, pararatsastustuomari ja 
taitotuomari. 
 
6. Muut esille tulevat asiat 
Valjakkokomitea on esittänyt ensi vuoden koulutussuunnitelman. 
 
Ypäjän järjestämien toimihenkilökoulutukset 19.12. III-koulutuomarikurssi ei näy liiton kalenterissa. 
Tarkistetaan, että toimihenkilökoulutukset ovat molemmissa kalentereissa jatkossa.  
 
Lisenssikoulutuksien markkinointi sähköpostitse kaikille niille henkilöille, joita koulutus koskee. 
 
Show jumping going strong 17.-18.1., jossa voi päivittää lisenssit. 
 
APU:n kokous on ensi viikolla ja siinä käydään läpi koulutuksia alkuvuoden osalta. Koulutukset 
mahdollisimman pian kalenteriin. 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40. 
 


