SUOMEN RATSASTAJAINLIITON
KOULUTUSJÄRJESTELMÄ
SEURA- JA HARRASTETOIMINNAN KOULUTUS

Ratsastajainliitto kouluttaa
Suomen Ratsastajainliitto kouluttaa ratsastusvalmentajia, toimihenkilöitä kilpailutehtäviin, ratsastuksen
harrastus- ja nuorisotoiminnan ohjaajia, erityisliikunnan ohjaajia sekä järjestötoiminnan hallintoon mm.
seurojen puheenjohtajia. Koulutusesittelyt on koottu tähän asiakirjaan koulutusjärjestelmäksi.
Liiton organisoima koulutus on suunnattu vapaaehtoistoimijoille, eikä anna ammatillista pätevyyttä. Liitto
ylläpitää toimihenkilörekisteriä toimihenkilökoulutuksen hyväksytysti suorittaneista jäsenistään sekä järjestää nk. lisenssikoulutusta toimihenkilöiden tietojen ja taitojen ajan tasalla pitämiseksi. Koulutusten kehittämisestä vastaa KVK, johon kuuluu kunkin koulutusalan asiantuntijat. Koulutusten käytännön järjestelyistä vastaavat pääasiassa aluejaostot, liiton toimisto sekä Ypäjän hevosopisto. Liitto tukee koulutuksia
vuosittaisen talousarvion mukaisesti sekä tuottaa koulutusmateriaaleja ja vastaa kouluttajakoulutuksesta.
Kansainvälisestä toimihenkilökoulutuksesta vastaa kansainvälinen Ratsastajainliitto Federation Equestre
Internationale FEI.
Hevosalan ammatillisesta koulutuksesta vastaavat hevosalan oppilaitokset. Ratsastajainliitto tekee yhteistyötä hevosalan oppilaitosten kanssa koulutuksen kehittämiseksi. Liitolla on edustaja tutkintotoimikunnassa ja eri työryhmissä.
Ratsastajainliitto on kehittänyt yhteistyössä hevosalan oppilaitosten kanssa epävirallisen Hevosharrasteohjaajan tutkintonimikkeen, joka myönnetään automaattisesti hevosalan perustutkinnon riittävällä tasolla
suorittaneille henkilöille. Hevosharrasteohjaajat voivat toimia liiton jäsentalleilla vastuullisina ohjaajina.
Lisätietoja
SRL:n koulutusvaliokunta (KVK)
IT-päällikkö
Tuula Tella
p. 050 522 8622
tuula.tella@ratsastus.fi
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Koulutus

Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi

Kenelle

Nuorisotoiminnasta kiinnostuneille ja etenkin hevoskerhojen ohjaajaksi
aikoville.

Tavoite

Kouluttaa kerho-ohjaajia seurojen ja tallien järjestämiin, junioreille suunnattuihin hevoskerhoihin. Ohjaaja osaa kurssin käytyään suunnitella ja toteuttaa turvallista ja monipuolista hevoskerhotoimintaa.

Pääsyvaatimukset

Vähintään 14-vuoden ikä
Innostus lasten ohjaamiseen
Hoito I -merkin suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot

Toteutusmuoto

Lähikoulutus.
Tulossa verkkokoulutusmahdollisuus vuonna 2021.

Sisältö

−Kerhotoiminnan perusasiat
−Ohjaaminen ja opettaminen
−Käytännönharjoitukset
−Materiaalien käyttö
−Tunti/kausisuunnitelma

Kesto

Vähintään 8 tuntia (1-2 päivää)

Määrätavoite

Vähintään 1 kurssi/alue/vuosi
Kurssilaisia 6-20/kurssi

Kurssimateriaalit

Hevostaito-opas (SRL, päivitys tehty 2015)
Hevoskerhon ohjaajan opas (SRL)
Hevoskerholainen –työkirja (SRL, päivitys tehty 2018)
Powerpoint-diasarja (SRL ja kouluttajat: päivitetään tarpeen mukaan)

Kurssille pääsyn valintaperusteet
Kurssin kautta saadut todistukset ja oikeudet

Ilmoittautumisjärjestyksessä.

Oikeuden ylläpitäminen

Voimassa toistaiseksi. Suositellaan jatkokurssin suorittamista 1-3 vuoden
kuluttua.

Kouluttajakoulutus

Kouluttajakoulutus järjestetään tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että kouluttajia on kaikilla SRL:n alueilla 1-2. Kouluttajakoulutukseen kuuluu ennakkotehtävä, kolmipäiväiseen koulutukseen osallistuminen sekä koulutuksen jälkeen yhden peruskurssin pitäminen jo toimivan kouluttajan
kanssa. Kouluttajien valinnoissa huomioidaan soveltuva pedagoginen pohjakoulutus, hevosalan kokemus ja kouluttajien maantieteellinen tarve.

Kouluttajat

SRL:n nuorisokouluttajat, lista kouluttajista www.ratsastus.fi

Todistus, kun on läsnä koko koulutuksen ajan.
Saa vastaanottaa Mini- ja Perushoitomerkkisuorituksia.
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Koulutus

Hevoskerhon ohjaajien jatkokurssi

Kenelle

Hevoskerhojen ohjaajille ja seurojen nuorisovastaaville.

Työskentelymuodot

Kurssi koostuu kaikille yhteisestä Arvokas kasvatus-osiosta, sekä kuudesta
valinnaisesta moduulista, joista kurssilla käydään läpi kaksi osa-aluetta
järjestäjän toiveen mukaan.
- ennakkotehtävät (moduuleista riippuen erilaisia)
- teoriaopintoja
- käytännönharjoituksia

Pääsyvaatimukset

- Suoritettuna hevoskerhon ohjaajien peruskurssi ja
- Vähintään vuoden kerhonohjauskokemus peruskurssin suorittamisen
jälkeen

Toteutusmuoto

Lähikoulutus.
Tulossa verkkokoulutusmahdollisuus vuonna 2021.

Sisältö ja tavoite

- lasten ohjaamisen perustietojen ja –taitojen kertausta
- käytännön kokemusten jakoa
- uusien ideoiden saamista
- ohjaajan roolin ja ohjaustaitojen vahvistamista
- motivoida jatkamaan kerhon ohjaajana ja innostaa ohjaajia etenemään
koulutuspolulla

Kesto

Noin 8 tuntia (1-2 päivää).

Määrätavoite

1 koulutus/alue/joka toinen vuosi
Kurssilaisia 6-20/kurssi

Kurssimateriaalit

Valinnaisista moduuleista riippuen (kouluttajien ohjeissa erilliset listat)

Kurssille pääsyn valintaperusteet
Kurssin kautta saadut todistukset ja oikeudet

Ilmoittautumisjärjestyksessä.

Oikeuden ylläpitäminen

Voimassa toistaiseksi.

Kouluttajakoulutus

Peruskurssin kouluttajat voivat pitää myös jatkokursseja, kun ovat kouluttajakoulutuksen jälkeen toimineet kouluttajina vähintään kahdella peruskurssilla sekä osallistuneet kouluttajatapaamiseen, jossa on käyty jatkokurssin sisältö läpi.

Kouluttajat

SRL:n nuorisokouluttajat, lista kouluttajista www.ratsastus.fi

Todistus, kun on läsnä koko koulutuksen ajan.
Saa vastaanottaa Hoito I -merkkisuorituksia.
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Koulutus

Seuratoimijakoulutus

Kenelle

Ratsastusseurojen hallituksen jäsenille

Pääsyvaatimukset

Kohderyhmän mukaan

Toteutusmuoto

Lähikoulutus

Sisältö

Vaihtelevat sisällöt ratsastusseuratoiminnan näkökulmasta, esim. yhdistyslaki, varainhankinta, viestintä, vapaaehtoistoiminta, taloushallinto, tapahtumajärjestäminen, kumppanihankinta jne.

Kesto

Sisällön mukaan, 4-8 h

Määrätavoite

1 valtakunnallinen tapahtuma sekä 4-8 alueellista / vuosi

Kurssimateriaalit

Kouluttajan ja SRL:n materiaalit, esimerkiksi Ratsastuksen seuraopas ja
Ratsastusseuran toimintalinja.

Kurssille pääsyn valintaperusteet
Kouluttajat

Ilmoittautumisjärjestyksessä, mahdollisesti esim. 1-2 hlö / serua

Koulutus

Koulutuksellinen seurakohtaaminen

Kenelle

Seura-aktiiveille

Pääsyvaatimukset

Toimiminen ratsastusseuran vapaaehtoistehtävissä tai siitä kiinnostuminen.

Toteutusmuoto

Lähikoulutus, osallistumismahdollisuus voidaan järjestää myös etäyhteydellä.

Sisältö

Seurakohtaaminen on SRL:n alueen järjestämä tilaisuus, jossa voi kohdata
toisia ratsastusseuroja, liiton edustajia ja alueen vaikuttajia. Tilaisuuksissa
on valittu teema tai koulutusaihe, vahva vertaisnäkökulma, verkostoitumismahdollisuus ja innostamista vapaaehtoistoimintaan.

Kesto

N. 2-6 h

Määrätavoite

1 / alue / vuosi

Kurssimateriaalit

Kouluttajan ja SRL:n materiaali

Kurssille pääsyn valintaperusteet

Ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kouluttajat

SRL:n kouluttajat kuten seurakehittäjät, aluetoimijat ja työntekijät, tai sisällön mukaiset kouluttajat

Sisällön mukaiset kouluttajat
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Koulutus

Jäsensihteerikoulutus

Kenelle

Ratsastusseurojen jäsensihteereille, tuleville jäsensihteereille sekä puheenjohtajille

Pääsyvaatimukset

Jäsensihteerinä toimiminen tai muu aktiivisuus seuratoiminnassa.

Toteutusmuoto

Pääasiassa verkkokoulutus

Sisältö

Jäsensihteerin tehtävät, merkitys ja rooli seurassa sekä SRL:n toiminnassa.
Sense-jäsenrekisterin käyttö.
Vertaistuki, verkostoituminen.

Kesto

noin 2-4 tuntia

Määrätavoite

1-2 valtakunnallista koulutusta/vuosi, materiaalia myös itseopiskeluun

Kurssimateriaalit

Sensen käyttöohjeet ja muu jäsensihteerimateriaali, www.ratsastus.fi

Kurssille pääsyn valintaperusteet
Kouluttajat

Ilmoittautumisjärjestyksessä.
SRL:n työntekijät ja aiheen mukaiset kouluttajat

Koulutus

Alueellinen nuorisotoiminnan koulutus

Kenelle

Ratsastusseurojen nuorisovastaaville ja nuorisotoiminnasta kiinnostuneille

Pääsyvaatimukset

-

Toteutusmuoto

Pääasiassa lähikoulutus

Sisältö

Lasten ja nuorten osallistaminen ja aktivointi mukaan seuratoimintaan.
Ryhmänohjaus ja ryhmäyttäminen, roolit ryhmässä.
Esimerkillinen ja vastuullinen nuorisotoiminta.
Lasten ja nuorten kerhotoiminta ratsastusseurassa
Tapahtumat lapsille, nuorille ja perheille

Kesto

noin 2-6 tuntia

Määrätavoite

1 / alue / vuosi

Kurssimateriaalit

Sisällön mukainen materiaali

Kurssille pääsyn valintaperusteet
Kouluttajat

Ilmoittautumisjärjestyksessä.
SRL:n työntekijät, Nuoret Päättäjät, SRL:n nuorisokouluttajat, aiheen mukaiset kouluttajat
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Koulutus

Seurakehittäjäkoulutus

Kenelle

Seura- tai aluetoiminnassa pitkään toimineille vapaaehtoisille toimijoille.

Pääsyvaatimukset

Useamman vuoden kokemus seuratoiminnasta, yhdistystoiminnan perustiedot ja -taidot, lajituntemus sekä hyvä tuntemus SRL:n toiminnasta.

Toteutusmuoto

Lähikoulutus

Sisältö

Seurakehittämisen ideologiaan tutustuminen ja seurakehittäjänä toimiminen. Seurakehittäjän vastuut ja velvollisuudet. Seuratoiminnan tulevaisuus.

Kesto

Koulutusviikonloppu (2 päivää).

Määrätavoite

Yksi koulutusviikonloppu vuodessa, 10–20 osallistujaa tarpeen mukaan.

Kurssimateriaalit

SRL:n ja ratsastuksen seurakehittäjien tuottamat materiaalit, OK:n ja aluejärjestöjen materiaalit, sekä muut kouluttajien materiaalit.

Kurssille pääsyn valintaperusteet
Kurssin kautta saadut todistukset ja oikeudet

Pääsyvaatimusten mukaisesti ilmoittautumisjärjestyksessä.

Oikeuden ylläpitäminen

Vuosittaiseen koulutusviikonloppuun osallistuminen.

Kouluttajat

SRL:n ratsastuksen seurakehittäjät, OK:n seuratoiminnan asiantuntijat,
aluejärjestöjen seurakehittäjät ja muut ulkopuoliset asiantuntijat.

Koulutus

Kepparitanssiohjaajakoulutus

Kenelle

Kepparitanssin ohjaamisesta kiinnostuneille nuorille ja aikuisille

Pääsyvaatimukset

Vähintään 15-vuoden ikä ja kokemus joko tanssin ohjaamisesta ja/tai kepparitoiminnasta.

Toteutusmuoto

Lähikoulutus

Sisältö

Kepparitoiminnan ja tanssin ohjaamisen perusteet
Kepparitanssiliikkeet ja koreografiat
Tuntimateriaaleihin tutustuminen käytännön harjoittein
Ohjausharjoitukset pienryhmissä

Kesto

N. 4 h

Määrätavoite

4 / vuosi

Kurssimateriaalit

Voimisteluliiton Dance4Fun-materiaali

Kurssille pääsyn valintaperusteet

Pääsyvaatimusten täyttyessä ilmoittautumisjärjestyksessä

Kurssin kautta saadut todistukset ja oikeudet
Oikeuden ylläpitäminen

Todistus

Kouluttajat

SRL:n ja Voimisteluliiton kouluttamat kouluttajat

Oikeus toimia ratsastuksen seurakehittäjänä joko alueella tai valtakunnallisessa seurakehittäjäverkostossa.

-
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Koulutus

Kilpailujen järjestäjäkoulutus

Kenelle

Peruskurssi seura– ja aluetason kilpailujen johtajille ja järjestelyihin osallistuville henkilöille.

Pääsyvaatimukset

Avoin kaikille.

Toteutusmuoto

Voidaan järjestää verkkokoulutuksena.

Sisältö

Kilpailusääntöjen vaatimukset, kilpailujärjestelmä, kilpailu projektina, tiedotus ja markkinointi.

Kesto

n. 3 h

Määrätavoite

4-8/vuosi, 10-20 osallistujaa/kurssi

Kurssimateriaalit

Kilpailusäännöt (KSI ja lajisäännöt), kilpailujärjestäjän opas

Kurssille pääsyn valintaperusteet

Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomioidaan tarvittaessa
maantieteellinen / seurakohtainen tarve.

Kurssin kautta saadut todistukset ja oikeudet

Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen.

Oikeuden myöntäminen ja
käytännön harjoittelut
Oikeuden ylläpitäminen

Ei toimihenkilöoikeutta.

Kouluttajat

SRL:n kouluttaja (ks. lista www.ratsastus.fi) tai muu pätevä henkilö.

Koulutus

Kilpailujen tulospalvelukoulutus, Kipa ja Equipe app

Kenelle

Kilpailujen tulospalvelusta vastaaville

Pääsyvaatimukset

Avoin kaikille.

Toteutusmuoto

Voidaan järjestää verkkokoulutuksena.

Sisältö

Kipan ja Equipe appin käyttö; kilpailujen valmistelu ohjelmissa ja tulospalvelu

Kesto

n. 4 h

Määrätavoite

4-8/vuosi, 10-20 osallistujaa/kurssi

Kurssimateriaalit

SRL:n ja kouluttajan materiaali

Kurssille pääsyn valintaperusteet

Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomioidaan tarvittaessa
maantieteellinen / seurakohtainen tarve.

Kurssin kautta saadut todistukset ja oikeudet

Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen.

Oikeuden myöntäminen ja
käytännön harjoittelut
Oikeuden ylläpitäminen

Ei toimihenkilöoikeutta.

Kouluttajat

SRL:n kouluttaja (ks. lista www.ratsastus.fi) tai muu pätevä henkilö.

-

-
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Koulutus

Turvallisuuspäällikkökoulutus

Kenelle

Kilpailujen ja tapahtumien turvallisuudesta vastaaville henkilöille ja kilpailujen johtajille.

Pääsyvaatimukset

Avoin kaikille.

Toteutusmuoto

Voidaan järjestää verkkokoulutuksena.

Sisältö

Turvallisuuspäällikön tehtävät, yleisötilaisuuksia koskevat lait ja asetukset,
kilpailusäännöt, turvallisuusasiakirjan suunnittelu- ja laatimisopastusta

Kesto

n. 3 h

Määrätavoite

4-8/vuosi, 10-20 osallistujaa/kurssi

Kurssimateriaalit

SRL:n ja kouluttajan materiaali

Kurssille pääsyn valintaperusteet

Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomioidaan tarvittaessa
maantieteellinen / seurakohtainen tarve.

Kurssin kautta saadut todistukset ja oikeudet

Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen.

Oikeuden myöntäminen ja
käytännön harjoittelut
Oikeuden ylläpitäminen

Ei toimihenkilöoikeutta.

Kouluttajat

SRL:n kouluttaja (ks. lista www.ratsastus.fi) tai muu pätevä henkilö.

Koulutus

Kuuluttajakoulutus

Kenelle

Kilpailujen ja tapahtumien kuuluttajille

Pääsyvaatimukset

Avoin kaikille.

Toteutusmuoto

Voidaan järjestää verkkokoulutuksena.

Sisältö

Kilpailusääntöjen vaatimukset, kilpailujärjestelmä, kuuluttaja luo tapahtuman tunnelma, yleisön opastus, kriisitilanteet.

Kesto

n. 3 h

Määrätavoite

4/vuosi, 10-20 osallistujaa/kurssi

Kurssimateriaalit

SRL:n ja kouluttajan materiaali

Kurssille pääsyn valintaperusteet

Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomioidaan tarvittaessa
maantieteellinen / seurakohtainen tarve.

Kurssin kautta saadut todistukset ja oikeudet

Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen.

Oikeuden myöntäminen ja
käytännön harjoittelut
Oikeuden ylläpitäminen

Ei toimihenkilöoikeutta.

Kouluttajat

SRL:n kouluttaja (ks. lista www.ratsastus.fi) tai muu pätevä henkilö.

-

-
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Koulutus

Viestintäkoulutukset

Kenelle

Aiheesta riippuen, esim. ratsastusseurat ja tallit, kilpailunjärjestäjät, seuratoimijat, edustustason urheilijat

Pääsyvaatimukset

Avoin kaikille tai valitulle kohderyhmälle.

Toteutusmuoto

Voidaan järjestää verkkokoulutuksena.

Sisältö

SRL tarjoaa oheiset koulutuskokonaisuudet seurojen ja alueiden käyttöön.
Eri aihealueiden moduuleista on helppo koostaa ja valita omaan tarkoitukseen ja kohderyhmään parhaiten sopiva koulutuskokonaisuus.
Koulutusmoduulit
1. Tiedota tehokkaasti
2. Sisäinen tiedotus
3. Kilpailutiedotus
4. Kriisiviestintä
5. Haastattelussa onnistuminen
6. Mediakenttä ja journalismin pelisäännöt
7. Valokuvista ja tekijänoikeuksista

Kesto

n. 2-4 h

Määrätavoite

1 / alue / vuosi, lisäksi valtakunnalliset koulutukset

Kurssimateriaalit

SRL:n materiaali

Kurssille pääsyn valintaperusteet

Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomioidaan tarvittaessa
maantieteellinen / seurakohtainen tarve.

Kurssin kautta saadut todistukset ja oikeudet

-

Kouluttajat

SRL:n kouluttaja (ks. lista www.ratsastus.fi) tai muu pätevä henkilö. SRL:n
viestinnästä vastaava henkilö päättää materiaalien antamisesta kouluttajan käyttöön.
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Koulutus

Sosiaalisen median koulutus

Kenelle

SRL:n työryhmät, ratsastusseurat, jäsentallit, kilpailunjärjestäjät, seuratoimijat, edustustason urheilijat

Pääsyvaatimukset

Avoin kaikille tai valitulle kohderyhmälle.

Toteutusmuoto

Suositellaan verkkokoulutusta.

Sisältö

Kohderyhmän mukaan esimerkiksi:
Sosiaalisen median eri kanavat ja niiden erityispiirteet
Kohderyhmät ja sisällöntuotanto
Someketti ja somessa käyttäytyminen
Somestrategia
Vaikuttaminen somessa
Markkinointi somessa

Kesto

n. 2-3 h

Määrätavoite

2-4 / vuosi

Kurssimateriaalit

SRL:n ja kouluttajan materiaali

Kurssille pääsyn valintaperusteet

Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssin kautta saadut todistukset ja oikeudet

-

Kouluttajat

SRL:n kouluttaja (ks. lista www.ratsastus.fi) tai muu pätevä henkilö.
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Koulutus

Henkinen valmentautuminen

Kenelle

Kilpailijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille.
Erityisesti aluevalmennettaville.

Pääsyvaatimukset

-

Toteutusmuoto

Lähi– tai verkkokoulutus

Sisältö

Kouluttajan materiaalien mukaan, esim. valmistautuminen, kilpailujännityksen hallinta, mielikuvaharjoittelu, onnistumisten ja epäonnistumisten
käsittely jne.

Kesto

2-3 h

Määrätavoite

4 / vuosi

Kurssimateriaalit

Kouluttajan oma materiaali

Kurssille pääsyn valintaperusteet
Kouluttajat

Ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus

Koulutukset alue– ja maajoukkuevalmennettaville

Kenelle

Alue– ja maajoukkuevalmennettaville, muille kiinnostuneille

Pääsyvaatimukset

Alue– ja maajoukkuevalmennettavat, mahdollisesti avoin kaikille kiinnostuneille mutta tällöin valmennettaville edullisempi.

Toteutusmuoto

Lähi– tai verkkokoulutus

Sisältö

Vaihtelevat aiheet, esim. henkinen valmentautuminen, ratsastajan oheisliikunta ja fysiikka, ratsastajan ravinto, kilpahevosen valmennusfysiologia,
kilpahevosen ruokinta ja terveydenhoito, peruskuntokauden valmentautuminen, medianhallinta (ks. Viestintäkoulutukset) jne.

Kesto

2-6 h

Määrätavoite

1 / alue / vuosi sekä maajoukkuevalmennettavien tilaisuudet

Kurssimateriaalit

Kouluttajan tai SRL:n materiaali aiheesta riippuen

Kurssille pääsyn valintaperusteet
Kouluttajat

Ilmoittautumisjärjestyksessä.

Psyykkiset valmentajat tai vastaavan koulutuksen käyneet

Alue– ja maajoukkuevalmentajat, aiheen mukaiset kouluttajat
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Koulutus

Sääntökoulutus

Kenelle

Kilpailijoille, kilpailijoiden huoltajille ja kaikille kilpailusäännöistä kiinnostuneille.

Pääsyvaatimukset

Ei ole. Suositellaan käytäväksi ennen ratsastajan ensimmäisiä kilpailujärjestelmän mukaisia kilpailuja ja kertauksen vuoksi joka toinen vuosi.

Toteutusmuoto

Lähi– tai verkkokoulutus

Sisältö

Kilpailusääntöjen yleinen osa KS I, kouluratsastus KS II ja esteratsastus KS
III. Voidaan järjestää omia koulutuksia muissa lajeissa, mutta KS I on käsiteltävä kaikissa koulutuksissa.
Lisäksi mm. kilpailuihin ilmoittautuminen ja Kipa-ohjelma, kilpailuissa toimiminen, Reilu Peli.

Kesto

2-6 h sisällöstä riippuen. Voidaan järjestää myös esim. hevoskerhokertojen
yhteydessä tai kurssimuotoisesti.

Määrätavoite

1-2 / vuosi / seura, jossa on kilpailijoita. Alueelliset tilaisuudet tarpeen mukaan.

Kurssimateriaalit

SRL:n materiaali.

Kurssille pääsyn valintaperusteet
Kouluttajat

Ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus

Hevosen hyvinvointi ja hevostaidot –aiheiset koulutukset

Kenelle

Kaikille kiinnostuneille

Pääsyvaatimukset

-

Toteutusmuoto

Lähi– tai verkkokoulutus

Sisältö

Vaihtelevat aiheet liittyen esim. hevosen ruokintaan, terveydenhoitoon,
valmennukseen tai varusteisiin.
Suosittelemme rajaamaan koulutuksen aihetta.
Aiheen käsittelyn on oltava eläinsuojelulain, kilpailusääntöjen ja SRL:n arvojen mukaista.

Kesto

Aiheen mukaan

Määrätavoite

Ei ole.
Ensisijaisesti toivotaan seurojen järjestävän koulutuksia paikallisesti.

Kurssimateriaalit

Kouluttajan oma koulutusmateriaali, SRL:n Hevostaito-opas.

Kurssille pääsyn valintaperusteet
Kouluttajat

Ilmoittautumisjärjestyksessä tai rajatulle kohderyhmälle.

SRL:n toimihenkilö, kokenut kilpailija tai muu pätevä henkilö.

Aiheesta riippuen, asiantuntijaluennoitsija
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Koulutus

Talliyrittäjien koulutukset, Tallitapaamiset

Kenelle

Pääasiassa SRL:n jäsentallien yrittäjille ja henkilökunnalle

Pääsyvaatimukset

-

Toteutusmuoto

Lähi– tai verkkokoulutus, virtuaalinen tallikohtaaminen Virta

Sisältö

Vaihteleva, esim. lounas, SRL:n tallijärjestelmä, ajankohtaiset asiat, yrittäjän hyvinvointi, markkinointi, tuotteistaminen ym.

Kesto

2-6 h

Määrätavoite

4 / vuosi

Kurssimateriaalit

Tilaisuuden mukaan SRL:n tai kouluttajan materiaali.

Kurssille pääsyn valintaperusteet
Kouluttajat

Ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus

Ensiapukoulutukset

Kenelle

Kaikille kiinnostuneille. Taliyrittäjille voidaan järjestää omia koulutuksia.

Pääsyvaatimukset

Ei ole

Toteutusmuoto

Lähikoulutus, tai SPR:n vaatimusten mukaan

Sisältö

Ensiapu 1, ensiapu 2 tai hätäensiapu–koulutukset.
SPR:n määrittelemä sisältö

Kesto

Koulutuksen mukainen, yleensä 1-2 päivää

Määrätavoite

4 / vuosi

Kurssimateriaalit

Kouluttajan materiaali

Kurssille pääsyn valintaperusteet
Kurssin kautta saadut todistukset ja oikeudet

Ilmoittautumisjärjestyksessä.

Oikeuden ylläpitäminen

Yleensä 2 vuotta minkä jälkeen kertaus, SPR määrittelee.

Kouluttajat

SPR:n tai muun virallisen tahon kouluttajat

SRL:n henkilökunta, asiantuntijat

Kurssin mukainen todistus ja oikeus.
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