
Suomen Ratsastajainliitto ry 

Koulutusvaliokunnan kokous 2/2022  MUISTIO 
 
Aika: keskiviikko 23.11.2022 klo 15.30 
Paikka: Teams-etäkokous 
Läsnä: Salla Varenti (pj, hallitus)  

Osmo Metsälä (hallituksen edustaja)  
Anu Korppoo (Ypäjän Valmennuskeskus)  
Salli Saarela (toimihenkilökoulutus)  
Emmi Kupiainen (harrastetoiminnan koulutus)  
Pirjo Tammela (APU:n edustaja)  
Tuula Tella (kansainvälinen toimihenkilökoulutus, KVK kokoussihteeri) 
Kaisa Kähö (SRL, §4) 

Poissa:  Pirkko Herd (Ypäjän Valmennuskeskus) 
Minna Peltonen (ammatillinen koulutus)  

 
 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Salla Varenti avasi kokouksen klo 15.32. 
 
 
2. Sähköpostikokoukset 
2.1 Sähköpostikokous 29.4.2022 
Koulutusvaliokunnan sähköpostikokoukseen käsiteltäväksi vikellyskomitean esitys alla.  
Esitys kouluttajiksi Maiju Kekkonen ja jatkossa Vuokko Toivanen, Venla-Mari Leppäniemi ja Anna-Sofia 
Tainio.  
Vikellyskomitean esitys on hyväksytty 2.5. kaikkien vastattua. 
 
2.2 Sähköpostikokous 30.5.2022 
Koulutusvaliokunnan sähköpostikokoukseen käsiteltäväksi valjakkokomitean esitys Fast Track koulutuksen 
B-valjakkoratamestareille: 
Fast track: Valjakkoajokomitea voi harkintansa mukaan hyväksyä C-valjakkoratamestarin B-
valjakkoratamestarin fast track -koulutukseen. C-valjakkoratamestarin koulutus B-valjakkoratamestariksi 
tapahtuu ratamestarikouluttajan ohjauksessa (ei erillistä kurssia). Ratamestarikouluttaja yhteistyössä 
valjakkoajokomitean kanssa määrittelee tarvittavan koulutuksen määrän ja sisällön koulutettavan 
teoreettisen osaamisen ja käytännön taitotason perusteella. 
Valjakkokomitean esitys on hyväksytty 2.6. kaikkien vastattua. 
 
 
3. Koulutusjärjestelmä 
3.1 Kenttäratsastuksen lisenssipäivitys 
Kenttäratsastuksen taitotuomari lisenssi – Kenttäkomitean ehdotus 
Kenttäratsastuksen taitotuomarioikeus, uusi määrittely eli jako A- ja B-tuomareihin 
 A - kaikki luokat, myös nuoret hevoset. 
Vähintään kahden vuoden kokemus B-tuomarina ja useampia kilpailuja tehtynä. Komitea ehdottaa 
oikeuksia anomuksen jälkeen, SRL:n hallitus vahvistaa ne. 
 B - seurakilpailut. 
Kurssi + harjoittelu vähintään kahdessa kilpailussa. Positiivinen lausunto luokan varsinaiselta tuomarilta. 
Taustaksi riittää ratsastuksenohjaajan koulutus tai kenttäratsastuksen lajivalmentaja tai omana 
ratsastuskokemuksena hyväksytty suoritus 100 cm luokasta. 
 
Koulutusvaliokunta puoltaa esitystä ja lisätään koulutusjärjestelmään. 
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3.2  
Koulutusjärjestelmä Seura- ja harrastetoiminnan koulutus 
Hevoskerhojen ohjaajakoulutukset on uudistettu. Lisätty seura-ja harrastetoiminnan koulutuksiin 
koulutusjärjestelmään uudet koulutukset Hevos- ja ponikerhon apuohjaaja, Hevos- ja ponikerhon ohjaaja 1 
ja Hevos- ja ponikerhon ohjaaja 2. Koulutusjärjestelmään on lisätty myös uudet verkkokoulutukset 
Lasten ja nuorten kohtaaminen hevosharrastuksessa ja 
Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen seuratoiminnassa. Järjestelmästä on poistettu vanhat 
kerhonohjaajakoulutukset. 
 
 
4. Kouluttajasopimukset 
Käytiin keskustelua kouluttajasopimuksista ja tarvittavista rikostaustaotteista. Lasten ja nuorten 
kouluttajilta vaaditaan rikostaustaote. HHT:ssä on määritelty: 
”1.3.2 Valinnat työ- ja sopimussuhteisiin  
Hallitus palkkaa SRL:n toiminnanjohtajan ja vahvistaa muut nimitykset. Kaikkien kanssa tehdään kirjallinen 
työsopimus tai toimeksiantosopimus. Lasten kanssa työskenteleviltä vaaditaan rikosrekisteriote.” 
Nuorisokouluttajien osalta jatketaan sopimuksen laatimista. Toimihenkilöiden osalta asia käytetään 
keskusteltavana hallituksessa. 
 
 
5. Kouluttajapalkkiot 2023 
Suomen Ratsastajainliiton nimeämille kouluttajille maksetaan koulutuksista seuraavassa esitetyt 
kurssikohtaiset palkkiot sekä matkakulut. 
• lisenssikoulutus 150 € 
• kurssi/seminaari 1 vrk = 250 € tai 15 €/hlö/vrk, jos yli 20 osallistujaa 
• kurssi/seminaari 2 vrk = 500 € 
Jos laskuttaja on alv-velvollinen, summaan lisätään alv. 
 
Etäkoulutuksiin osallistujien hinta 
Suositellaan etäkoulutuksien (lisenssikoulutus) hinnaksi enintään 20 €/henkilö.  
 
 
6. Kouluttajalista 2023 
6.1 Toimihenkilöt 

Ville Vainikanen jää pois valjakon kouluttajista 
Sanna Ruotsalainen pois Equipe kouluttajista 
yhteystietoja päivitetty 3.11. 
 

6.2 Nuorisokouluttajat 
Päivitetty lista on nettisivuilla. 
 
6.3 Valmentajakouluttajat 
Anu Korppoo toimittaa valmentajakouluttajalistan. 
 
6.4 Suorituskykyarviointi 
Estekomitea ei ole toimittanut nuorten hevosten suorituskykyarviointikouluttajalistaa. 
 
 
7. Muut esille tulevat asiat 
IV-koulutuomarikurssille ei tullut riittävästi osallistujia. Osallistujapulan takia myönnetään oikeus yhdistää 
IV- ja IIIk-kurssi, jolloin turvataan koulutuomarin urakehitys. 
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.12. 
 
 
 


