
  

 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITON  
KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 

LISENSSIIN JOHTAVAT  
TOIMIHENKILÖKOULUTUKSET 

2021 



2 

 

Suomen Ratsastajainliitto kouluttaa toimihenkilöitä moniin kilpailutehtäviin. Koulutusesittelyt on koottu 

tähän asiakirjaan koulutusjärjestelmäksi.  

 

Liiton organisoima koulutus on suunnattu vapaaehtoistoimijoille, eikä anna ammatillista pätevyyttä. Liitto 

ylläpitää toimihenkilörekisteriä toimihenkilökoulutuksen hyväksytysti suorittaneista jäsenistään sekä jär-

jestää nk. lisenssikoulutusta toimihenkilöiden tietojen ja taitojen ajan tasalla pitämiseksi. Koulutusten ke-

hittämisestä vastaa KVK, johon kuuluu kunkin koulutusalan asiantuntijat. Koulutusten käytännön järjeste-

lyistä 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 yhteis-

työtä hevosalan oppilaitosten kanssa koulutuksen kehittämiseksi. Liitolla on edustaja tutkintotoimikunnas-

sa ja eri työryhmissä. 

 

 

Lisätietoja 

SRL:n  koulutusvaliokunta (KVK) 

IT-päällikkö 

Tuula Tella 

p. 050 522 8622 

tuula.tella@ratsastus.fi 

Ratsastajainliitto kouluttaa toimihenkilöitä 
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Oheen on koostettu ohjeita toimihenkilökoulutuksiin osallistuville.  

 

Käytännön harjoittelut  
Yksi harjoittelu on yksi kokonainen kilpailupäivä (8h tai vähintään 4 luokkaa) samassa tehtävässä, har-

joittelut tulee suorittaa SRL:n kilpailujärjestelmän mukaisissa kilpailuissa.  

 

Koearvostelut 
Osassa lajeista suoritetaan nk. koearvosteluja. SRL vahvistaa koearvostelun hinnan vuosittain. Kouluttaja 

määrittelee vähintään yhden koearvostelutilaisuuden per kurssi. Vuonna 2021 hinta on 30 euroa. Koear-

vostelun vastaanottaja kerää arvosteluun osallistuneiden nimet ja yhteystiedot (väh. seura) ja toimittaa ne 

liittoon, joka laskuttaa koearvostelumaksun jälkikäteen. Yksi koearvostelu sisältyy kurssimaksuun. Mikäli 1. 

koearvostelu hylätään tai kokelas ei pääse osallistumaan kurssin yhteydessä järjestettävään koearvoste-

luun, maksaa hän koearvostelumaksun uudesta tilaisuudesta.  

 

Toimihenkilöoikeuksien hakeminen 
Toimihenkilöoikeudet voidaan myöntää henkilölle, joka on SRL:n alaisen ratsastusseuran täysjäsen, omaa 

lajisäännöissä vaaditun suoritustason (=tulos kilpailuista, edellytys ei koske kaikkia toimihenkilöoikeuksia) 

sekä täyttää toimihenkilöille asetetun ikärajan (eri oikeudet/ erilaiset ikärajat). Henkilö on osallistunut 

SRL:n toimihenkilökoulutukseen ja saavuttanut mahdollisessa teoriakokeessa hyväksytyn arvosanan sekä 

suorittanut hyväksyttävästi  käytännön näytteen (koearvostelu, tuomarointi, ratamestarinäyte tms.). 

Toimihenkilöoikeuksia hakee henkilö itse liiton internet-sivuilta löytyvällä lomakkeella. Toimihenkilöoikeus 

hyväksytään SRL:n hallituksen kokouksessa, jonka jälkeen tieto kirjataan ko. henkilön tietoihin SRL:n 

käyttämään jäsentietorekisteriin. Toimihenkilö aktivoi oikeutensa toimia kilpailuissa osallistumalla lisenssi-

koulutukseen joka toinen vuosi. Toimihenkilön tulee osallistua siihen tai niihin lisenssikoulutuksiin joista 

hän katsoo olevan työnsä hyvin tekemisen kannalta eniten hyötyä. 

SRL ja sen aluejaostot järjestävät säännöllisesti erilaista toimihenkilökoulutusta kilpailunjärjestäjien tarpei-

siin. Koulutukset julkaistaan liiton tapahtumakalenterissa.  

 

Oikeutensa aktivoineet toimihenkilöt 

Toimihenkilöoikeuksien anomislomake löytyy liiton internetsivuilta materiaalisalkusta. 

Toimihenkilöoikeutta haetaan SRL:lta toimihenkilöoikeuslomakkeella, jonka mukaan liitetään kopiot kurs-

sitodistuksesta sekä käytännön harjoitteluista. 

 

Toimihenkilöiden lisenssikoulutukset 
Toimihenkilön tulee olla Ratsastajainliiton jäsenseuran täysjäsen. Toimihenkilölisenssit aktivoituvat aino-

astaan osallistumalla lisenssikoulutukseen tai erityistapauksissa KVK:n aktivointipäätöksellä (esim. kou-

luttajat). Lisenssi on voimassa kaksi (2) vuotta. Vuonna 2021 koulutukseen osallistuneiden oikeus on voi-

massa 31.3.2023 asti. 

Oikeudet aktivoituvat, kun henkilö on osallistunut lajin omaan lisenssikoulutukseen ja/tai skaalantarkistuk-

seen.  

 

Kouluttajat 
Liitto ylläpitää kouluttajalistaa, joka julkaistaan liiton internet-sivuilla. Koulutusjärjestelmän mukaisissa 

koulutuksissa kouluttajina voivat toimia kouluttajalistalla nimetyt henkilöt tai muut SRL:n hyväksymät hen-

Toimihenkilökoulutus 

http://www.ratsastus.fi/kilpailut/toimihenkilot/toimihenkilolistat
http://www.ratsastus.fi/Lomakkeita
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kilöt, esimerkiksi ulkomaalaiset kouluttajat.  

Kouluttajalistalle otettavien kouluttajien tulee olla SRL:n jäseniä ja heillä tulee olla voimassa oleva toimi-

henkilölisenssi tai FEI-toimihenkilöoikeus ko. koulutettavaan tehtävään ja heillä tulee olla oikeus toimia 

kyseisissä tehtävissä. Tuomarikouluttajilla on oltava vähintään 5 vuoden  tuomarikokemus. Kouluttajanimi-

tyksissä huomioidaan koulutusten määrä sekä maantieteellinen tarve. 

Kouluttajakoulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Koulutukseen on avoin haku, josta tiedotetaan SRL:n 

viestintäkanavia pitkin. Valintakriteereinä ovat koulutustausta ja kokemus, myös maantieteelliset seikat ja 

kielitaito otetaan huomioon.  

 

Fast track 
Lajikomitea voi harkintansa mukaan myöntää kokeneelle kilpailijalle, valmentajalle tai toimihenkilölle ha-

kemuksesta oikeuden päästä nopeutettuun koulutukseen eli nk. Fast trackiin. Fast trackin perusteet on 

määritelty koulutuskohtaisesti. SRL:n eri toimielimet voivat esittää henkilöitä nopeutettuun koulutukseen. 

 

Kansainvälinen koulutus 

Kansainvälisestä toimihenkilökoulutuksesta vastaa kansainvälinen Ratsastajainliitto Federation Equestre 

Internationale FEI. Kotimaan koulutuksien kehittämisessä huomioidaan kansainvälisen toimihenkilökoulu-

tuksen sisällöt ja linjaukset.  

 

SRL edellyttää kansainväliseen koulutukseen lähetettäviltä henkilöiltä vähintään hyvää englannin kielen 

taitoa. FEI-toimihenkilökoulutukseen osallistuvien edellytetään toimivan kouluttajina pyydettäessä. 
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Stewardikoulutus 

FEI KOULUTUS 
Level 1-3 
I-tason kurssille pääsyvaatimukset: 
Kokemus 
Sitoutuminen ja käytettävyys tehtävässä 
Lajikomitean suositus 
Kielitaito 
2– ja 3-tasoille FEI:n vaatimusten mukaisesti. 

 
Oikeuden ylläpitäminen 
Oikeuden voimassa olon edellytyk-
senä on osallistuminen FEI:n Ref-
reshment seminaariin FEI:n mää-
rittelemin välein tai kotimaan koulu-
tukseen 2 vuoden periodein, jos vah-
vistusta ei saada. 

  

LAJISTEWARDI 
(esim. koulustewardi, toimihenkilöoikeuteen johtava koulutus) 
 
Kurssille pääsyvaatimukset: 
- Kurssilaisella on voimassa oleva stewardilisenssi 
- Toiminut stewardin tehtävissä vähintään kahdeksassa vähintään 
aluekilpailussa. Ikä vähintään 25 v. 

 
Oikeuden ylläpitäminen 
Osallistunut lisenssikoulutukseen 
joka 2. vuosi 
 
 

  

STEWARDI 
(toimihenkilöoikeuteen johtava koulutus) 
 
Kurssille pääsyvaatimukset: 
- Ikä vähintään 22 v. 
- Vähintään kolme vuotta kokemusta ratsastuksen kilpailutoimin-
nasta kilpailijana, toimihenkilönä, hevosenhoitajana, opettajana, 
valmentajana tms. 
 

 
Oikeuden ylläpitäminen 
Osallistunut lisenssikoulutukseen 
joka 2. vuosi 
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Koulutus Stewardi 

Kenelle 
Stewardikurssi on kaikille lajeille yhteinen peruskurssi. 

Pääsyvaatimukset Ikä vähintään 22 v. Vähintään kolme vuotta kokemusta ratsastuksen kilpai-
lutoiminnasta kilpailijana, toimihenkilönä, hevosenhoitajana, opettajana, 
valmentajana tms. 

Sisältö • Kilpailusääntöjen yleinen osa (KSI), 
• stewarditoiminnan perusteet, 
• lyhyet lajiosat, 
• lähtötasokoe sekä 
• teoriakokeet (KS I ja stewarditoiminta) 

Kesto Vähintään 12 tuntia (1,5-2 päivää) 

Määrätavoite Vähintään 3 kurssia/vuosi. Kurssilaisia 10-20/kurssi 

Kurssimateriaalit  SRL:n esittely, PP: KS I, Stewarditoiminta, kokeet; KS I, stewarditoiminta 
sekä lähtötasotesti. 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tys ja maantieteellinen tarve huomioiden. Kouluttaja tekee valinnat tar-
vittaessa. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Oikeuden myöntämisen perusteena on hyväksytysti suoritettu kurssi sekä 
käytännön harjoittelut. Hyväksytysti suoritettu kurssi edellyttää vähintään 
75% tulosta kaikista teoriakokeista, ja vähintään 90 % lähtötasotestistä. 
Käytännön harjoittelut: Yhteensä kuusi (6) kilpailupäivää vähintään kah-
dessa lajissa, vähintään aluetasolla, vähintään kolmessa eri kilpailutapah-
tumassa). Yksi harjoittelu on kokonainen kilpailupäivä.  
 
Stewardioikeuden omaava henkilö voi toimia stewardin tehtävässä aluekil-
pailuissa kaikissa lajeissa. 
  

Oikeuden ylläpitäminen Osallistuminen lisenssikoulutukseen joka toinen vuosi 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  



8 

 

Koulutus Lajistewardi 

Kenelle Jatkokurssi stewardeille. Lajistewardikurssi on lajikohtainen ja vastaa 
sisällöltään FEI:n 0-tasoa. 

Pääsyvaatimukset Kurssille tulija omaa stewardioikeudet, toiminut stewardin tehtävissä vä-
hintään kahdeksassa vähintään aluekilpailussa. Ikä vähintään 25 v. 

Sisältö KS I, stewarditoiminta, KS lajisäännöt, teoriakokeet (KS I, KS lajisäännöt, 
stewarditoiminta), 

Kesto n. 8 h (1 päivä) 

Määrätavoite SRL järjestää 1 kurssi/laji/vuosi 
Kurssilaisia 10-20/kurssi 

Kurssimateriaalit  
 

KS I, Stewarditoiminta, KS lajisäännöt (materiaali ja kokeet); este, koulu, 
vammaisratsastus, valjakko, lännen, kenttä, matka, vikellys, kokeet; KS I ja 
stewarditoiminta, lähtötasotesti. 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat 
tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen. Toimihenkilöni-
mike määräytyy lajin mukaan, esim. estestewardi. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Oikeuden myöntämisen perusteena on hyväksytysti suoritettu lajiste-
wardikurssi ja käytännön harjoittelut. Hyväksytysti suoritettu kurssi edel-
lyttää vähintään 75% tulosta kaikista teoriakokeista, ja vähintään 90 % läh-
tötasotestistä. 
Käytännön harjoittelut (neljä kilpailupäivää vähintään kansallisella tasolla, 
vähintään kahdessa eri kilpailutapahtumassa), koko kilpailupäivät. Har-
joitteluvalvojana voivat toimia voimassa olevan toimihenkilölisenssin 
omaavat FEI-stewardit sekä muut KVK:n nimeämät henkilöt, lista SRL:n 
internet-sivuilla. 
Lajistewardioikeuden omaava henkilö voi toimia stewardin tehtävässä 
alue– ja kansallisissa kilpailuissa nimetyssä lajissa. 

Oikeuden ylläpitäminen Osallistuminen lisenssikoulutukseen joka toinen vuosi 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Koulutus Stewardien lisenssikoulutus 

Kenelle 
Stewardit, lajistewardit (kaikki lajit)  

Pääsyvaatimukset Avoin lisenssitoimihenkilöille.  

Sisältö Sääntömuutokset (KSI, lajisäännöt),  
stewarditoiminta sekä muut ajankohtaiset asiat  
Käytännön esimerkkejä (kokemukset ja tapaukset)  

Kesto 2-3 h ( 1 vrk)  

Määrätavoite Vähintään 1 valtakunnallinen kurssi/vuosi, lisäksi 1 / alue / vuosi.  

Kurssimateriaalit  
 

Sääntömuutokset ja muu vuosittainen SRL:n lisenssikoulutusaineisto. Tar-
koituksena on yhdenmukaistaa ja ylläpitää yhtenäistä stewarditoimintaa ja 
sen tarkoitusta koko Suomessa.  

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla henkilöt, joiden lisenssit ovat um-
peutumassa.  

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Ei erillistä todistusta. Toimihenkilöoikeus aktivoituu seuraavaksi kahdeksi 
vuodeksi.  

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Koulutus Kansainvälinen stewardi FEI 1-taso 

Kenelle 
Lajistewardioikeuden omaaville.  

Kurssille pääsyvaatimukset Vähintään  3 vuoden kokemus stewardin tehtävässä 
Toiminut kansallisen tason kilpailuissa päästewardina väh. 3 kilpailussa/
vuosi. 
Kokemus stewardina korkeimmalta kilpailutasolta (GP+SM) ja kv-kisoista 
vaikuttaa 
Sitoutuminen ja käytettävyys tehtävässä 
Lajikomitean suositus 
Hyvä englanninkielen taito 
SRL:n KVK ja lajikomiteat tekevät lajikohtaisen arviot vuosittaisesta koulu-
tustarpeesta sekä nimeävät kansainväliseen koulutukseen lähetettävät 
henkilöt. 
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Esteratsastus 

A-puheenjohtajatuomari 
(nimitys) 
Nimityksen  edellytykset:  
- riittävä kokemus ja tietotaito 
- B-pj tuomari ja hyväksytty C-ratamestarikurssi 
- suositukset 

Oikeuden ylläpitäminen 
Toiminut vähintään neljässä (4) kan-
sallisen tason tai kansainvälisessä 
kilpailussa tuomariston puheenjoh-
tajana kahden (2) vuoden aikana 
Osallistunut lisenssikoulutukseen 
joka 2. vuosi 

  

B-puheenjohtajatuomari 
Kurssi (teoriakoe) 
Kurssille pääsyvaatimukset: 
• Aktiivisuus kansallisen tason kilpailuissa 
• Tulospalvelu- ja ajanottolaitteiden käytön hallinta 
• Kokemus stewardin tehtävistä ja hyväksytysti suoritettu C-

ratamestarikurssin. 

Oikeuden ylläpitäminen 
Toiminut vähintään neljässä (4) kan-
sallisen tason kilpailussa tuomaris-
ton puheenjohtajana kahden (2) 
vuoden aikana. 
Osallistunut lisenssikoulutukseen 
joka 2. vuosi 

  

C-puheenjohtajatuomari 
Kurssi (teoriakoe) 
Kurssille pääsyvaatimukset: 
• Estetuomarioikeudet 
• Aktiivisuus alue- ja kansallisen tason kilpailuissa. 
 

Oikeuden ylläpitäminen 
Toiminut vähintään neljässä (4) 
aluetason kilpailussa tuomaristossa, 
joista vähintään kahdessa (2) tuo-
mariston puheenjohtajana kahden 
(2) vuoden aikana. 
Osallistunut lisenssikoulutukseen 
joka 2. vuosi 

  

Estetuomarikurssi 
Kurssi (teoriakoe) 
Kurssille pääsyvaatimukset: 
• Kokemus kilpailijana, toimihenkilönä, valmentajana 
• Ikä vähintään 18 vuotta 
 

Oikeuden ylläpitäminen 
Toiminut tuomariston jäsenenä 
4:ssä kilpailussa 2 vuoden aikana 
Osallistunut lisenssikoulutukseen 
joka 2. vuosi 
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Koulutus Estetuomari 

Kenelle 
Estetuomaritehtävistä kiinnostuneille.  

Pääsyvaatimukset Ikä vähintään 18 v. Vähintään 2 vuotta kokemusta kilpailutoiminnasta kil-
pailijana, toimihenkilönä tms. Suositellaan kokemusta estekilpailujen tuo-
maritornista. 

Sisältö Teoriaosa ja käytännön harjoittelut. 
Teoriaosa: Säännöt (yleinen osa KSI, estesäännöt KSIII), tuomariston toi-
minta kilpailuissa sekä teoriakokeet 2 kpl (KSI, KSIII). 
Käytännön harjoittelut: Vähintään kuusi (6) harjoittelua. 

Kesto Teoriaosa 16 - 18h (2 vrk) 

Määrätavoite Vähintään 1 valtakunnallinen kurssi/vuosi, lisäksi alueilla tarpeen mukaan. 
Kurssilaisia 10 – 20 / kurssi. 

Kurssimateriaalit  
 

Kilpailusäännöt KSI, KSIII. 
Koulutusmateriaalit KSI, KSIII. Kilpailujen järjestämisohjeet ja – määräyk-
set, eettiset ohjeet, tulospalvelun perusteet. Painopiste käytännön tilan-
teet, lajisäännöt. 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat 
tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Hyväksytystä kurssista saa kurssitodistuksen. Käytännön harjoitteluista 
tulee kerätä kirjalliset todistukset. 
Oikeuden myöntämisen jälkeen estetuomarilla on oikeus toimia tuomaris-
ton jäsenenä seura-, alue- ja kansallisen tason kilpailuissa. 

Kokeiden uusiminen Hylätyn teoriakokeen voi uusia kerran. Toistamiseen hylätty teoriakoe joh-
taa kurssin uudelleen käyntiin. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Oikeuden myöntämisen perusteena on hyväksytysti suoritettu kurssi ja 
käytännön harjoittelut. 
 
Käytännön harjoittelut: vähintään kuusi (6) käytännön harjoittelua eri kil-
pailuista: toimiminen tuomariston jäsenenä lisenssin omaavan tuomarin 
ohjaamana ja valvomana vähintään kuudessa (6) eri kilpailussa.  Yksi har-
joittelu on yksi kokonainen kilpailupäivä (vähintään 4 luokkaa). Harjoittelut 
suoritetaan vähintään kahdelle (2) eri tuomarille vähintään kahdessa (2) 
aluetason ja yhdessä (1) kansallisen tason kilpailussa. 

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus joka toinen vuosi sekä toimiminen vähintään neljässä (4) 
kilpailussa tuomariston jäsenenä kahden (2) vuoden aikana. 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Koulutus C-puheenjohtajatuomari 

Kenelle Jatkokurssi estetuomarioikeuden omaaville henkilöille. 

Pääsyvaatimukset Estetuomarioikeudet, toiminta tuomariston jäsenenä viidestä (5) kymme-
neen (10) alue- ja kansallisen tason kilpailussa viimeisen 1 – 2 vuoden aika-
na. 

Sisältö Teoriaosa ja käytännön osa. 
Teoriaosa: Säännöt, painopiste  yleinen osa KSI. Kilpailijan oikeusturva, 
vastalausemenettely, rangaistusjärjestelmä. Tuomariston puheenjohtajan 
vastuut ja tehtävä. Kilpailuorganisaatio. Tulospalveluohjelmat. Teoriakoe 
(KSI, TPJ:n tehtävät). 
Käytännön osa: yksi työnäyte. 

Kesto 8 - 10 h (1 vrk) 

Määrätavoite Vähintään 1 valtakunnallinen kurssi/vuosi, lisäksi alueilla tarpeen mukaan. 
Kurssilaisia 10 –  20 / kurssi. 

Kurssimateriaalit  
 

Kilpailusäännöt KSI, KSIII, sarjakilpailusäännöt 
Koulutusmateriaali: KSI, TPJ:n tehtävät. Kilpailujen järjestämisohjeet ja  
-määräykset, eettiset ohjeet, tulospalvelun perusteet, ratamestarin ja tuo-
marin yhteistyö, sarjakilpailusäännöt. Painopiste KSI. 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat 
tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Suoritettuaan teoriakokeen hyväksytysti, henkilö saa kurssitodistuksen ja 
voi suorittaa työnäytteen. 
Työnäytteen ja oikeuden myöntämisen jälkeen, C-puheenjohtaja-
tuomarilla on oikeus aiempien lisäksi toimia TPJ:na aluetason kilpailuissa.  

Kokeiden uusiminen Hylätyn teoriakokeen voi uusia kerran. Toistamiseen hylätty teoriakoe joh-
taa kurssin uudelleen käyntiin. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Oikeuden myöntämisen perusteena on hyväksytysti suoritettu kurssi ja 
työnäyte. 
Käytännön osa: Yksi (1) työnäyte (=yksi kilpailu), toimiminen aluetason 
kilpailun TPJ:n tehtävissä C-, B- tai A-pj tuomarin valvomana. 

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus joka toinen vuosi sekä toimiminen vähintään neljässä (4) 
aluetason kilpailussa tuomaristossa, joista vähintään kahdessa (2) TPJ:na 
kahden (2) vuoden aikana. 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Koulutus B-puheenjohtajatuomari 

Kenelle Jatkokurssi C-puheenjohtajatuomareille.  

Pääsyvaatimukset Toiminut kahden edellisen vuoden aikana tuomariston jäsenenä kuudessa 
(6) kansallisen tason tai neljässä (4) kansallisen tason ja neljässä (4) alueta-
son kilpailussa. 

Sisältö Teoriaosa ja käytännön osa. 
Teoriaosa: Säännöt, painopiste  yleinen osa KSI. Kilpailijan oikeusturva, 
vastalausemenettely, rangaistusjärjestelmä. Sarjakilpailusäännöt. Puheen-
johtajatuomarin vastuut ja tehtävä. Kilpailuorganisaatio. Tulospalveluohje-
mat. Teoriakoe (KSI, TPJ: tehtävät). 
Käytännön osa: yksi työnäyte. 

Kesto 8 - 10 h (1 vrk) 

Määrätavoite Vähintään 1 valtakunnallinen kurssi/vuosi, lisäksi alueilla tarpeen mukaan. 
Kurssilaisia 10 – 20 / kurssi. 

Kurssimateriaalit  
 

Kilpailusäännöt KSI, KSIII, Kilpailujen järjestämisohjeet ja -määräykset, sar-
jakilpailusäännöt 
Koulutusmateriaali: KSI, TPJ:n tehtävät. Kilpailujen järjestämisohjeet ja  
-määräykset, eettiset ohjeet, tulospalvelun perusteet, tiedotus, ratamesta-
rin ja tuomarin yhteistyö, sarjakilpailusäännöt. Painopiste KSI.  

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat 
tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Suoritettuaan teoriakokeen hyväksytysti henkilö saa kurssitodistuksen ja 
voi suorittaa työnäytteen. 
Työnäytteen ja oikeuden myöntämisen jälkeen B-puheenjohtajatuomarilla 
on oikeus aiempien lisäksi toimia PJ-tuomarina kansallisen tason kilpailuis-
sa 140-tasolle asti. 

Kokeiden uusiminen Hylätyn teoriakokeen voi uusia kerran. Toistamiseen hylätty teoriakoe joh-
taa kurssin uudelleen käyntiin. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Oikeuden myöntämisen perusteena on hyväksytysti suoritettu kurssi ja 
työnäyte, C-puheenjohtajatuomarioikeudet, stewardioikeudet ja hyväksy-
tysti suoritettu C-ratamestarikoulutus. 
  
Lisäksi tulospalvelu- ja ajanottolaitteiden käytön hallinta (käynyt koulutuk-
sen), toiminta stewardina (päästewardin apulaisena)  mestaruus- tai GP-
kilpailuissa. 
  
Käytännön osa: Yksi (1) työnäyte (=yksi kilpailu), toimiminen kansallisen 
tason kilpailun TPJ:n tehtävissä B- tai A-pj tuomarin valvomana. 

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus joka toinen vuosi sekä toimiminen vähintään neljässä (4) 
kansallisen tason kilpailussa tuomariston puheenjohtajana kahden (2) vuo-
den aikana. 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Nimitys A-puheenjohtajatuomari 

Kenelle Ei erillistä kurssia, SRL:n estekomitea nimittää tarpeen mukaan B-
puheenjohtajatuomarien joukosta. 

Saadut todistukset ja oi-
keudet 

Oikeuksien myöntämisen jälkeen oikeus toimia TPJ:na kaikissa kilpailuissa 
(mukaan lukien SM:t, GP, Breeders’ Prize) sekä tuomariston jäsenenä CSI-
kilpailuissa. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Oikeuden myöntämisen perusteet: 
• B-puheenjohtajatuomarioikeus voimassa vähintään 3 vuotta.  
• Estestewardioikeus voimassa hakuhetkellä 
• Kokemus tuomariston jäsenenä vähintään kahdessatoista (12) kan-

sallisen tason kilpailuissa viimeisen (3) kolmen vuoden aikana, joista 
vähintään kuudessa (6) tuomariston puheenjohtajana.  Kokemus 
tuomariston jäsenenä vähintään viidessä (5) kansallisen tason GP- 
tai SM-kilpailussa, joissa tutustunut vähintään kahdesti A-TPJ:n teh-
täviin kahden eri A-TPJ:n/FEI-tuomarin valvomana. Toiminnalla kan-
sainvälisen kilpailun tuomariston jäsenenä voi korvata enintään kol-
me (3) kansallisen tason kilpailun tuomariston jäsenyysvaatimusta.   

• Kokemus stewardina (päästewardin apulaisena) GP– tai SM-
kilpailuissa vähintään kolme (3) kertaa. 

• Lausunnot kollegoilta (väh. 3 kpl FEI/A-PJ tuomarit), lisäksi 
kilpailun järjestäjiltä (kansallisen tason kilpailut) tai muilta tahoilta 
(esim. kilpailijat) 1-3 kpl. Suositukset vain sellaisilta henkilöiltä/
kilpailujärjestäjiltä, joiden kanssa ko. henkilö on toiminut tuomari-
tehtävissä viimeisen (3) kolmen vuoden aikana. 

• Tuntee FEI:n säännöt pääpiirteittäin. 
 
Toimihenkilöoikeuden myöntää SRL:n hallitus estekomitean, KVK:n pj:n ja 
koulutusvastaavan esityksestä yllä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Ni-
mitys tehdään tarpeen mukaan B-puheenjohtajien joukosta. 

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus joka toinen vuosi sekä toimiminen tuomari-
na vähintään kahdeksassa (8) kansallisen tason kilpailussa, jois-
ta  vähintään neljässä (4) tuomariston puheenjohtajana kahden (2) vuoden 
aikana. 
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Koulutus Kansainvälinen estetuomari (FEI Jumping Judge Level 1-4) 

Kenelle A– ja B-puheenjohtajatuomareille, jotka ovat kiinnostuneet kansainväli-
sestä toiminnasta.  

Pääsyvaatimukset Toiminut  A/B-puheenjohtajatuomarina vähintään kolme vuotta, tuomaris-
ton puheenjohtajana vähintään viisi (5) kertaa GP/SM-kilpailussa ja kansal-
lisen tason kilpailuissa vähintään kymmenen (10) kertaa sekä CSI-kisojen 
tuomariston jäsenenä vähintään kaksi (2) kertaa. 

  
Hyvä englanninkielen taito. 
  
Koulutukseen nimetyt henkilöt sitoutuvat kouluttautumaan ja olemaan 
käytettävissä tuomaritehtävissä kv-kilpailuissa. 
  
Puoltavat lausunnot: 
- kilpailun järjestäjät (kv/kansallisen tasonkilpailut  väh.3 kpl) 
- kollegojen suositukset (väh. 3 FEI/A-PJ tuomaria) 
- mahdollisesti muut tahot (esim. kilpailijat)  

Sisältö FEI:n määrittelemä. 

Kesto FEI:n määrittelemä. 

Määrätavoite Vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Kurssimateriaalit  
 

FEI:n määrittelemä. 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Kv-valintaperusteiden mukaisesti. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

FEI:n määrittelemä. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

FEI:n määrittelemä. 

Oikeuden ylläpitäminen • KV oikeuksien ylläpitäminen FEI:n määritysten mukaisesti (kolmen 
vuoden) 

• KVK nimeää FEI koulutukseen tai refreshment seminariin nimettävät 
henkilöt.  

• Nimityksessä huomioiden oikeuksien säilyttäminen ja toimihenkilöi-
den käytettävyys  

• Kouluttautumista tuetaan mahdollisuuksien mukaan. 
• KV oikeudet omaavan tuomarin tulee aktiivisesti huolehtia kou-

luttautumisestaan ja päivittää kansainvälinen sääntötuntemuksensa 
osallistumalla FEI:n Refreshment koulutuksiin vähintään kolmen 
vuoden välein ja/tai osallistumalla mahdollisuuksien mukaan koro-
tuskurssille. 
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Koulutus Estetuomareiden lisenssikoulutus 

Kenelle Estetuomareille, C- ja B-puheenjohtajatuomareille. 

Pääsyvaatimukset Avoin lisenssitoimihenkilöille. 

Sisältö Sääntömuutokset (KSI, KSIII), sarjakilpailusäännöt 
tuomaritoiminta 
tulospalvelu yms. sekä muut ajankohtaiset asiat 
Käytännön esimerkkejä (kokemukset ja tapaukset) 

Kesto 4 – 6 h ( 1 vrk) 

Määrätavoite Vähintään 1 valtakunnallinen kurssi/vuosi, lisäksi 1 / alue / vuosi. 

Kurssimateriaalit  
 

Sääntömuutokset ja muu vuosittainen lisenssikoulutusaineisto. 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla henkilöt, joiden lisenssit ovat um-
peutumassa. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Ei erillistä todistusta. Toimihenkilöoikeus aktivoituu seuraavaksi kahdeksi 
vuodeksi. 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Koulutus Puheenjohtajatuomareiden lisenssikoulutus 

Kenelle C-A-puheenjohtajatuomareille. 

Pääsyvaatimukset Avoin 

Sisältö Sääntömuutokset (KSI, KSIII), sarjakilpailusäännöt 
Tähtikilpailuohjeet 
tuomaritoiminta kansallisen tason kilpailuissa 
tulospalvelu yms. uudet ja ajankohtaiset asiat 
Käytännön esimerkkejä (kokemukset ja esimerkkitapaukset) 

Kesto 4 – 6 h ( 1 vrk) 

Määrätavoite Vähintään 1 valtakunnallinen kurssi/vuosi. 

Kurssimateriaalit  Sääntömuutokset, esimerkkitapaukset, linjaukset 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla henkilöt, joiden lisenssit ovat um-
peutumassa.  

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Toimihenkilöoikeus aktivoituu seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Koulutus C-ratamestari 

Kenelle Ratamestaritehtävästä kiinnostuneille 

Pääsyvaatimukset Ikäraja 20 vuotta, vähintään aluetason  kilpailukokemus. 

Sisältö Estesäännöt, esteradan rakentamisen perusteet, käytännön suunnittelu-
harjoituksia ja demoradan rakentaminen 

Kesto Noin  12 tuntia (1,5 päivää) + käytännön harjoittelu 

Määrätavoite Vähintään 1 kurssi/SRL:n järjestämänä /vuosi sekä vähintään 1 kurssi/
alueiden järjestämänä alueilla/ vuosi 
Kurssilaisia 10-20/kurssi 

Kurssimateriaalit  
 

Estesäännöt, ratamestarikansio ja työkirja 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Etusijalla ratamestaritehtäviin aikovat ja estetuomarioikeutta hakevat, 
joille C-ratamestarikoulutus on pakollinen osio. Huomioidaan maatieteelli-
nen tarve. Kouluttaja tekee valinnat tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Kurssin ja käytännön harjoittelun hyväksytysti suorittaneella on oikeus 
toimia ratamestarina seura- ja aluetason kilpailuissa 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Oikeuden myöntämisen perusteena on hyväksytysti suoritettu kurssi ja 
teoriakoe sekä käytännön harjoittelut. 
  
Käytännön harjoittelu apulaisratamestarina tai ratamestarina A- tai B tai 
FEI ratamestarin tai SRL:n hyväksymän estetuomarin valvomana kolmessa 
eri kilpailussa ((1 harjoittelu on vähintään yksi kilpailupäivä): 

3 x alue- ja kansallisen tason kilpailu, TAI 
2 x alue- ja kansallisen tason kilpailu ja 2 x seuratason kilpailu, TAI 
1 x alue- ja kansallisen tason kilpailu ja 4 x seuratason kilpailu 

Oikeuden ylläpitäminen Toiminut vähintään neljässä (4) seura-, alue- ja kansallisen tason kilpailus-
sa ratamestarina tai ratamestarin apulaisena ja osallistunut esteratames-
tari tai estetuomarien lisenssikoulutukseen joka toinen vuosi. 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  

Fast Track C-ratamestari 

 Kansainvälistä kokemusta omaaville urheilijoille. 

Edellytykset Ratamestarikouluttaja voi vähentää vaadittujen harjoitustöiden määrää C-
ratamestarikokelaalta, jolla on kansainvälistä kilpailukokemusta vähintään 
10 (vähintään aluetasolla) hyväksyttyä tulosta.  
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Koulutus B-ratamestari 

Kenelle Jatkokurssi vähintään 2 vuotta C-ratamestarina toimineille. 

Pääsyvaatimukset Edellytetään hyväksyttyä 120 cm kansallisen tason 
kilpailutulosta (kilpailutulos voi olla tehty milloin vain). 

Sisältö Teoria: Estesäännöt, kansallisen tason radan suunnittelun perusteet, SRL:n 
sarjakilpailusäännöt ja mainosesteiden käyttö, SRL:n ajanottolaitteiston 
hallinta.  
Käytännön osa (vähintään 3 hyväksyttyä työnäyttöä eri kilpailuista). 

Kesto Teoriaosan hallinta ja käytännön harjoittelu B/A/FEI-ratamestarin henkilö-
kohtaisessa opastuksessa. 

Määrätavoite 1-2 henkilöä/vuosi. Henkilökohtainen oppimissuunnitelma A, B- tai FEI-
ratamestarin suosituksesta. 

Materiaalit  
 

Estesäännöt  
Ratamestarikansio ja työkirja  

Valintaperusteet Huomioidaan maatieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat tarvittaessa. 

Saadut todistukset ja oi-
keudet 

Kurssin ja käytännön harjoittelun hyväksytysti suorittaneella on oikeus 
toimia ratamestarina seura-, alue- ja kansallisen tason 
kilpailuissa 140 cm luokkiin asti. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Hyväksytty teoriaosaaminen ja käytännön harjoittelu. 
Teoriakoe =koekysymykset tai suullinen näyttö. 
Käytännön harjoittelu: Vähintään 3 hyväksytysti suoritettua käytännön 
harjoitusta eri kansallisen tason kilpailuista. Käytännön harjoittelu edel-
lyttää suunnittelutyötä ja vähintään 1 koko päivän käytännön työskentelyä 
ratamestaritehtävässä eri kilpailuissa. 
Käytännön harjoittelun valvojan tulee olla vähintään B-ratamestari. 

Oikeuden ylläpitäminen Toiminut vähintään neljässä (4) seura-, alue- ja kansallisen tason 
kilpailussa ratamestarina tai ratamestarin apulaisena ja osallistunut este-
ratamestari tai estetuomarien lisenssikoulutukseen joka toinen vuosi. 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
Henkilökohtainen opastus: Koulutusvastaavan hyväksymä ratamestari 
(kurssivetäjien esityksestä) 

Fast Track B-ratamestari 

 Kansainvälistä kokemusta omaaville urheilijoille. 

Edellytykset Ratamestarikouluttajat (väh. Kaksi yhdessä) voivat hyväksyä B-
ratamestariksi henkilön, jolla on kansainvälistä kilpailukokemusta vähin-
tään 10 kilpailusta (vähintään kansallinen taso ), teoriaosuudet hallussa  ja 
käytännön taitotaso osoitettu kouluttajien hyväksymällä tavalla harjoitus-
töiden tms. kautta.  
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Nimitys  A-ratamestari 

Kenelle Korotus vähintään 4 vuotta B-ratamestarina toimineille. 

Pääsyvaatimukset Edellytetään hyväksyttyä 130 cm kansallisen tason kilpailutulosta. 

Sisältö Teoria: FEI:n ratamestarikansio. SRL:n tähtikilpailuohjeet . Estesäännöt ja 
SRL:n sarjakilpailusäännöt. 
Käytännön osa (vähintään 10 hyväksyttyä työnäyttöä eri kilpailuista): ra-
dan suunnittelu ja rakentaminen A-ratamestarin/FEI ratamestarin valvo-
mana vähintään kymmeneen (10) eri kansallisen tason kilpailuun, joista 
vähintään kolmen (3) 140 -150 tasolla. 

Kesto Henkilökohtaisena opastuksena. Koulutus voidaan toteuttaa osittain myös 
osallistumalla FEI:n aluetason Course Designer koulutukseen. Lisäksi SRL:n 
Tähtikilpailuohjeet ja sarjakilpailusäännöt. 

Määrätavoite Tavoitteena, että toimihenkilölistalla on 5-8 nimettyä A-ratamestaria/FEI-
ratamestaria. 

Kurssimateriaalit  
 

FEI:n ratamestarikansio, SRL:n tähtikilpailuohjeet, estesäännöt ja SRL:n 
sarjakilpailusäännöt, ratamestarikansio ja työkirja  

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

SRL rekrytoi B-ratamestarien joukosta, kun paikka avautuu. Valintakritee-
reinä kokemus huomioiden myös maantieteelliset seikat ja kielitaito. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Kurssin ja käytännön harjoittelun hyväksytysti suorittaneella on oikeus 
toimia ratamestarina kaikissa seura-, alue- ja kansallisen tason 
kilpailuissa, mukaan lukien SM-kilpailut. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Hyväksytty teoriaosaaminen ja käytännön harjoittelu. 
Teoriakoe =koekysymykset tai suullinen näyttö. 
Käytännön harjoittelu: Vähintään 10 hyväksytysti arvosteltua käytännön 
harjoitusta eri kilpailuista. Käytännön harjoittelu edellyttää suunnittelutyö-
tä ja vähintään 1 koko päivän käytännön työskentelyä ratamestaritehtä-
vässä eri kilpailuissa. 

Oikeuden ylläpitäminen Toiminut vähintään neljässä (4) seura-, alue- ja kansallisen tason 
kilpailussa ratamestarina tai ratamestarin apulaisena ja osallistunut este-
ratamestarien tai estetuomarien lisenssikoulutukseen joka toinen vuosi. 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Nimitys  Ratamestareiden lisenssikoulutus 

Kenelle C-, B- ja A- ratamestareille  

Pääsyvaatimukset Avoin lisenssitoimihenkilöille.  

Sisältö Sääntömuutokset (KSI, KSIII), sarjakilpailusäännöt, erilaisten ratojen läpikäyntiä, 
ratamestaritoiminta sekä muut ajankohtaiset asiat,  
linjaveto tulevalle kaudelle, 
Käytännön esimerkkejä (kokemukset ja tapaukset)  

Kesto 4 – 6 h ( 1 vrk)  

Määrätavoite Vähintään 1 valtakunnallinen kurssi/vuosi, lisäksi 1 / alue / vuosi.  

Kurssimateriaalit  
 

Sääntömuutokset ja muu vuosittainen lisenssikoulutusaineisto.  

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Etusijalla henkilöt, joiden lisenssit ovat umpeutumassa.  

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Ei erillistä todistusta. Toimihenkilöoikeus aktivoituu seuraavaksi kahdeksi vuodek-
si.  

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Koulutus 
Kansainvälinen esteratamestari  
(FEI Jumping Course Designer Level 1-4) 

Kenelle A– ja B-ratamestareille, jotka ovat kiinnostuneet kansainvälisestä toi-
minnasta.  

Pääsyvaatimukset Toiminut  A/B-ratamestarina vähintään kolme vuotta,  joissa vähintään 
viisi (5) kertaa GP- ja/tai SM-kilpailussa ja kansallisen tason  kilpailuissa 
vähintään kymmenen (10) kertaa sekä vähintään 2 kertaa apulaisratames-
tarina kv. kilpailuissa. 

  
Hyvä englanninkielen taito. 
  
Koulutukseen nimetyt henkilöt sitoutuvat kouluttautumaan ja olemaan 
käytettävissä ratamestarin/ratamestarin avustajan tehtävissä kotimaan 
kansainvälisissä kilpailuissa. 
  
Puoltavat lausunnot: 
- kilpailun järjestäjät (kv. / kansallisen tason kilpailut  väh. 3 kpl) 
- kollegojen suositukset (väh. 3 FEI/A-ratamestari) 
- mahdollisesti muut tahot (esim. kilpailijat)  

Sisältö FEI:n määrittelemä. 

Kesto FEI:n määrittelemä. 

Määrätavoite Vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Kurssimateriaalit  
 

FEI:n määrittelemä. 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Kv-valintaperusteiden mukaisesti. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

FEI:n määrittelemä. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

FEI:n määrittelemä. 

Oikeuden ylläpitäminen • KV oikeuksien ylläpitäminen FEI:n määritysten mukaisesti (kolmen 
vuoden välein) 

• KVK nimeää FEI koulutukseen tai refreshment-seminaariin nimettä-
vät henkilöt. Kouluttautumista tuetaan mahdollisuuksien mukaan. 

• Nimityksessä huomioiden oikeuksien säilyttäminen ja toimihenkilöi-
den käytettävyys. 

• KV oikeudet omaavan ratamestarin tulee aktiivisesti huolehtia kou-
luttautumisestaan ja päivittää kansainvälinen sääntötuntemuksensa 
esim. osallistumalla refreshment-koulutuksiin useammin kuin 3:n 
vuoden välein ja/tai osallistumalla mahdollisuuksien mukaan koro-
tuskurssille. 
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Koulutus Estehevosten suorituskykytuomari 

Kenelle Estehevosten suorituskykytuomarin tehtävistä kiinnostuneille. Esim. valmentajil-
le, ratsastuksenopettajille, ratsastajille.  

Pääsyvaatimukset Avoin kaikille.  

Sisältö • Yleinen sääntötuntemus KS I ja KS III (tarvittaessa) 
• Estehevosten suorituskykyohjeet 
• Teoriakokeet (KS I ja estehevosten suorituskykyohjeet, yleinen sään-

tötuntemus tarvittaessa) 
• Käytännönharjoittelu 
• Koearvostelu 

Kesto Vähintään 4 tuntia (1 päivä) 

Määrätavoite Järjestetään (SRL/alueet) vuosittain 1 uusien oikeuksien kurssi ja 1 lisenssi-
koulutus. 
Kurssilaisia 10-30/kurssi 

Kurssimateriaalit  
 

Estehevosten suorityskyvyn perusteet, KSIII, RJL:n esittely, yleinen sääntö-
tuntemus, irtohypytyksen ja laatuarvostelun perusteet 

Kurssille pääsyn valinta-
perusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Oikeuksia hakevat ja joiden lisenssi on umpeutumassa ovat etusi-
jalla. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat tar-
vittaessa. 

Kurssin kautta saadut 
todistukset ja oikeudet 

Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen. Estehevosen suo-
rituskykytuomarioikeuden omaava henkilö voi toimia suorituskykyluokkien 
tuomarina seura-, alue- ja kansallisen tason kilpailuissa. 

Oikeuden myöntäminen 
ja käytännön harjoittelut 

Estehevosen suorituskykytuomarioikeus voidaan myöntää  
• ratsastuksenohjaajalle, I tason valmentajalle, estetuomarille tai -

stewardille, jolla hyväksytty tulos kansallisen tason 120 cm luokasta, 
tai 

• ratsastuksenopettajalle, Master-opettajalle tai  II-tason valmentajalle 
(laji esteratsastus), tai  

• henkilölle, jolla on hyväksytty tulos kansallisen tason 130 cm luokasta.  
Lisäksi pitää suorittaa hyväksytysti  koearvostelu ja osoittaa omaavansa 
yleistä sääntötuntemusta (joko voimassa oleva esteratsastuksen toimihenki-
löoikeus tai koulutuksen yhteydessä suoritettu hyväksytty sääntötuntemus-
koe). 
  
Koearvosteluita voivat ottaa vastaan estehevosten suorituskykykouluttajat. 
Yksittäisistä koearvosteluista kokelaat sopivat suoraan kyseisen tuomarin 
kanssa 
  
Teoriakokeen läpäisyprosentti on 75% per osakoe erikseen. 

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus joka toinen vuosi  

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Koulutus B-Taitotuomari 

Kenelle Taitotuomarin tehtävistä kiinnostuneille. Taitoarvostelusta kiinnostuneil-
le, esim. valmentajille, ratsastuksenopettajille, ratsastajille.  

Pääsyvaatimukset Avoin kaikille.  

Sisältö • Yleinen sääntötuntemus KS I ja KS III (tarvittaessa) 
• Taitoesteratsastussäännöt 
• Teoriakokeet (KS I ja taitoesteratsastussäännöt, yleinen sääntötunte-

mus tarvittaessa) 
• Käytännönharjoittelu 
• Koearvostelu 

Kesto Vähintään 12 tuntia (2 päivää) 

Määrätavoite Järjestetään (SRL/alueet) vuosittain 2-3 uusien oikeuksien kurssia ja 2-3 li-
senssikoulutusta. 
Kurssilaisia 10-20/kurssi 

Kurssimateriaalit  
 

Taitoarvostelun perusteet, KSIII, RL:n esittely, yleinen sääntötuntemus 

Kurssille pääsyn valinta-
perusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Oikeuksia hakevat ja joiden lisenssi on umpeutumassa ovat etusi-
jalla. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat tar-
vittaessa. 

Kurssin kautta saadut 
todistukset ja oikeudet 

Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen. Taitotuomarioi-
keuden omaava henkilö voi toimia taitotuomarina seura- ja aluetason kilpai-
luissa. 

Oikeuden myöntäminen 
ja käytännön harjoittelut 

Toimihenkilöoikeus voidaan myöntää  
• ratsastuksenohjaajalle, I tason valmentajalle, estetuomarille tai -

stewardille, jolla hyväksytty tulos kansallisen tason 120 cm luokasta, 
tai 

• ratsastuksenopettajalle, Master-opettajalle tai  II-tason valmentajalle 
(laji esteratsastus), tai  

• henkilölle, jolla on hyväksytty tulos kansallisen tason 130 cm luokasta.  
Ja joka on suorittanut hyväksytysti  koearvostelun ja on osoittanut omaavan-
sa yleisen sääntötuntemuksen (joko voimassa oleva esteratsastuksen toimi-
henkilöoikeus tai koulutuksen yhteydessä suoritettu hyväksytty sääntötun-
temuskoe). 
 
C-taitotuomarioikeus voidaan myöntää henkilölle, jolta puuttuu B-
taitotuomarilta vaadittava ratsastussuoritus. Hänen on kuitenkin oltava 
ratsastuksenopettaja tai estetuomari ja osallistuttava SRL:n taitotuomari-
koulutukseen. Hän voi toimia taitotuomarina seurakilpailuluokissa. 
  
Koearvosteluita voivat ottaa vastaa taitotuomarikouluttajat. Yksittäisistä 
koearvosteluista kokelaat sopivat suoraan kyseisen tuomarin kanssa 
  
Teoriakokeen läpäisyprosentti on 75% per osakoe erikseen. 

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus joka toinen vuosi  

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Koulutus A-taitotuomari 

Kenelle Korotus B-taitotuomareille 

Oikeuden myöntäminen 
ja käytännön harjoittelut 

B-taitotuomari voi anoa A-taitotuomarioikeutta arvosteltuaan vähintään 
yhden vuoden ajan seura- ja aluekilpailuissa, kuitenkin vähintään 5 kertaa 
sekä suoritettuaan hyväksytysti uuden koearvostelun. 
 
Koearvosteluita voivat ottaa vastaa taitotuomarikouluttajat. Yksittäisistä 
koearvosteluista kokelaat sopivat suoraan kyseisen tuomarin kanssa. 

Oikeuden ylläpitäminen Osallistuminen  lisenssikoulutukseen (skaalantarkistus) joka toinen vuosi. 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  

Koulutus Taitotuomareiden lisenssikoulutus (skaalantarkistus) 

Kenelle A- ja B-taitotuomareille 

Kesto Kurssisisältö (5 h) 

Sisältö Sääntöpäivitys: Taitoesteratsastussäännöt, KS III, Käytännön harjoittelu 
Koulutukset voidaan tarvittaessa yhdistää, jolloin lisenssikoulutukseksi riittää 
taitotuomarikurssin 1. päivä. 
Mikäli tuomarin lisenssi on umpeutunut, tulee tämän osallistua tasonsa mu-
kaiseen skaalantarkastukseen (tai peruskurssiin) palauttaakseen tuomarioi-
keutensa, ja suorittaa tämän jälkeen tasonsa mukainen koearvostelu hyväk-
sytysti alue- tai kansallisen tason kilpailussa. 
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Kenttäratsastus 

Kansainvälinen tuomarikoulutus 
• Vähintään IIIK-koulutuomarioikeudet  
• Toiminut useamman vuoden kenttäratsastuksen A-

puheenjohtajatuomarina kansallisen tason kilpailuissa  

 
Oikeuden ylläpitäminen 
Osallistuminen lisenssikoulutukseen 
joka kolmas vuosi. 

  

A-puheenjohtajatuomari 
• Vähintään IV-koulutuomarioikeudet tai esteratsastuksen C-

puheenjohtajatuomarin oikeudet ja toiminut kenttäratsastuk-
sen B-puheenjohtajatuomarina seura- ja kansallisen tason 
kilpailuissa vähintään 2 vuoden ajan (vähintään 3:ssa kilpailus-
sa)  

• ”fast track” mahdollisuus henkilölle, joka on saavuttanut vä-
hintään 3 hyväksyttyä tulosta 3* kenttäkilpailussa kansallisella 
tasolla tai kansainvälisellä tasolla 

• oikeus toimia tuomariston puheenjohtajana kaikissa luokissa 

 
Oikeuden ylläpitäminen 
Osallistuminen lisenssikoulutukseen 
joka toinen vuosi. 

  

B-puheenjohtajatuomari 
 
Kurssille pääsyvaatimukset 
• Vähintään IVk-koulutuomarioikeudet tai esteratsastuksen C-

puheenjohtajatuomarin oikeudet 
• aikaisempi kokemus lajista (oma kilpailutausta tai pitempi toi-

miminen lajin parissa) 
• ikä 22 vuotta 
• oikeus toimia tuomariston puheenjohtajana helppoon luok-

kaan asti 

 
Oikeuden ylläpitäminen 
Osallistuminen lisenssikoulutukseen 
joka toinen vuosi. 

  

Kenttäratsastuksen taitotuomari 
 
Kurssille pääsyvaatimukset 
• Ikäraja 22 vuotta 
• riittävä kokemus, ratsastuksenopettaja, II-tason kenttäratsas-

tuksen lajivalmentaja, kenttäratsastuksen A-
puheenjohtajatuomari tai FEI tuomarioikeudet omaava tai 
henkilö on saavuttanut hyväksytyn tuloksen 3* kenttäkilpai-
lussa kansallisella tasolla tai kansainvälisellä tasolla 

 
Oikeuden ylläpitäminen 
Osallistuminen lisenssikoulutukseen 
joka toinen vuosi. 
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Maastoradansuunnittelija A 
(nimitys) 
 
• Toiminut maastoradansuunnittelijana vähintään 2 vuoden 

ajan (vähintään 5 kilpailussa) 
• ”fast track” mahdollisuus henkilölle, joka on saavuttanut vä-

hintään 3 hyväksyttyä tulosta 3* kenttäkilpailuissa kansallisel-
la tasolla tai kansainvälisellä tasolla 

• oikeus toimia maastoradan suunnittelijana kaikissa luokissa 
 

 
Oikeuden ylläpitäminen 
Osallistuminen lisenssikoulutukseen 
joka toinen vuosi. 

  

Maastoradansuunnittelija B 
Kurssi (teoriakoe) 
 
• aikaisempi kokemus lajista (oma kilpailutausta tai pitempi toi-

miminen lajin parissa) 
• ikä 22 vuotta 
• oikeus toimia maastoradan suunnittelijana helppoon luokkaan 

asti 

 
Oikeuden ylläpitäminen 
Osallistuminen lisenssikoulutukseen 
joka toinen vuosi. 

  

  

 

Tekninen asiantuntija 
Kurssi (teoriakoe) 
Kurssille pääsyvaatimukset 
 
• aikaisempi kokemus lajista (oma kilpailutausta tai pitempi toi-

miminen lajin parissa) 
•  ikä 22 vuotta 

 
Oikeuden ylläpitäminen 
Osallistuminen lisenssikoulutukseen 
joka toinen vuosi. 
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Koulutus Kenttäratsastuksen taitotuomari 

Kenelle Kurssi on tarkoitettu kenttäratsastuksen taitotuomareiksi haluaville, joil-
la on aikaisempaa kokemusta lajista (oma kilpailutausta tai pitempi toi-
miminen lajin parissa).  

Pääsyvaatimukset Ikäraja 22 vuotta, riittävä kokemus, ratsastuksenopettaja, II-tason kenttä-
ratsastuksen lajivalmentaja, kenttäratsastuksen A-puheenjohtajatuomari 
tai FEI tuomarioikeudet omaava tai henkilö on saavuttanut hyväksytyn 
tuloksen 3* kenttäkilpailussa kansallisella tasolla tai kansainvälisellä tasol-
la. 

Sisältö Koulutus sisältää teoriaa, käytännön harjoituksia sekä koearvostelun. 

Kesto 1 päivä 

Määrätavoite Vähintään 1 kurssi/vuosi.   

Kurssimateriaalit  
 

Koulutusmateriaalina käytetään kenttäratsastuksen koulutusmateriaalia 
sekä lisäksi ulkomaisten kouluttajien omaa materiaalia. 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat 
tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Kurssin hyväksytysti suorittaneella on oikeus toimia alue- ja kansallisen 
tason kenttäkilpailuissa taitotuomarina. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Oikeuden myöntämisen perusteena on riittävä kokemus, hyväksytysti suo-
ritettu kurssi ja koearvostelu. 

Oikeuden ylläpitäminen Osallistuminen lisenssikoulutukseen joka toinen vuosi. 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla sekä ulkomaiset kouluttajat 
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Koulutus Kenttäratsastuksen B-puheenjohtajatuomari 

Kenelle Kurssi on tarkoitettu kenttäratsastuksen puheenjohtajatuomariksi halua-
ville, joilla on aikaisempaa kokemusta lajista  (oma kilpailutausta tai pi-
tempi toimiminen lajin parissa). 

Pääsyvaatimukset Ikäraja 22 vuotta, riittävä kokemus (kenttäkomitea määrittelee), C-
puheenjohtajatuomarin oikeudet esteratsastuksessa tai IVk koulutuoma-
rin oikeudet. 

Sisältö Koulutus sisältää teoriaa, käytännön harjoituksia sekä teoriakokeen. 

Kesto 2 päivää 

Määrätavoite Vähintään 1 kurssi/vuosi. 8-20 kurssilaista/kurssi. 

Kurssimateriaalit  
 

Koulutusmateriaalina käytetään kenttäratsastuksen koulutusmateriaalia 
sekä lisäksi ulkomaisten kouluttajien omaa materiaalia. 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat 
tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Kurssin hyväksytysti suorittaneella on oikeus toimia alue- ja kansallisen 
tason kilpailuissa puheenjohtajatuomarina helppoon luokkaan asti. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Oikeuden myöntämisen perusteena on riittävä kokemus, hyväksytysti suo-
ritettu kurssi (teoriakokeesta vähintään 75 % oikein) ja käytännön har-
joittelut. 
  
Käytännön harjoittelut: vähintään 2 harjoittelua alue- ja kansallisen tason 
kilpailuissa. Harjoittelun vastaanottajalla on oltava kenttäratsastuksen A-
puheenjohtajatuomarioikeudet tai FEI:n  tuomarioikeudet. 

Oikeuden ylläpitäminen Osallistuminen lisenssikoulutukseen joka toinen vuosi. 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla sekä ulkomaiset kouluttajat. 
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Nimitys Kenttäratsastuksen A-puheenjohtajatuomari 

Kenelle Ei erillistä kurssia, SRL nimittää tarpeen mukaan kenttäratsastuksen B-
puheenjohtajatuomarien joukosta. 

Saadut todistukset ja oi-
keudet 

Oikeuksien myöntämisen jälkeen oikeus toimia TPJ:na kaikissa seura-, alue
- ja kansallisen tason kilpailuissa (mukaan lukien SM:t) sekä tuomariston 
jäsenenä CCI-kilpailuissa. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Oikeuden myöntämisen perusteet: 
• B-puheenjohtajatuomarioikeus voimassa vähintään 2 vuotta.  
• Kenttästewardioikeus voimassa hakuhetkellä 
• Kokemus tuomariston jäsenenä vähintään kuudessa (6)kansallisen 

tason kilpailuissa, joista vähintään kolmessa (3) tuomariston pu-
heenjohtajana.  Kokemus tuomariston jäsenenä vähintään kahdessa 
(2) kansallisen tason GP– tai SM-kilpailussa, joissa tutustunut A-
TPJ:n tehtäviin kahden eri A-TPJ:n/FEI-tuomarin valvomana. Toimin-
nalla kansainvälisen kilpailun tuomariston jäsenenä voi korvata kan-
sallisen tason kilpailun tuomariston jäsenyysvaatimusta.   

• Tuntee FEI säännöt pääpiirteittäin. 
 
Toimihenkilöoikeuden myöntää SRL:n hallitus kenttäkomitean, koulutus-
vastaavan, KVK:n pj:n ja koulutusvastaavan esityksestä yllä esitettyjen vaa-
timusten mukaisesti. 

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus joka toinen vuosi sekä toimiminen vähintään neljässä (4) 
kansallisen tason kilpailussa tuomariston puheenjohtajana kahden (2) vuo-
den aikana. 



32 

 

Koulutus Maastoradansuunnittelija B 

Kenelle Kurssi on tarkoitettu kenttäratsastuksen maastoradansuunnittelijan teh-
tävistä kiinnostuneille, joilla on aikaisempaa kokemusta lajista (oma kil-
pailutausta tai kenttäkomitean hyväksymä pitempiaikainen toiminta la-
jin parissa). 

Pääsyvaatimukset Ikäraja 22 vuotta ja kokemus. 

Sisältö Koulutus sisältää teoriaa, käytännön harjoituksia sekä teoriakokeen. 

Kesto 2 päivää 

Määrätavoite Vähintään 1 kurssi/vuosi. 8-20 kurssilaista/kurssi. 

Kurssimateriaalit  
 

Koulutusmateriaalina käytetään kenttäratsastuksen koulutusmateriaalia 
(maastoradan suunnittelijan opas) sekä lisäksi ulkomaisten kouluttajien 
omaa materiaalia. 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat 
tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Kurssin hyväksytysti suorittaneella on oikeus toimia seura-, alue- ja kansal-
lisen tason kilpailuissa maastoradansuunnittelijana korkeintaan helppoon 
luokkaan asti. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Oikeuden myöntämisen perusteena on riittävä kokemus, hyväksytysti suo-
ritettu kurssi (teoriakokeesta vähintään 75 % oikein ja hyväksytysti suori-
tettu ennakkotehtävä) ja käytännön harjoittelut. 
  
Käytännön harjoittelut: vähintään 2 harjoittelua alue- tai kansallisen tason 
kilpailuissa.  Käytännön harjoittelun vastaanottajana  voi toimia kenttäko-
mitean nimeämä kokenut maastoradansuunnittelija. 

Oikeuden ylläpitäminen Osallistuminen lisenssikoulutukseen joka toinen vuosi. 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla sekä ulkomaiset kouluttajat 
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Nimitys A-maastoradan suunnittelija 

Kenelle Ei erillistä kurssia, SRL nimittää tarpeen mukaan B-/FEI-maastoradan 
suunnittelijoiden joukosta. Toiminut maastoradansuunnittelijana vähin-
tään 2 vuoden ajan (vähintään 5 kilpailussa). 

Saadut todistukset ja oi-
keudet 

Oikeus toimia maastoradan suunnittelijana kaikissa luokissa 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Oikeuden myöntämisen perusteet: 
• B-/FEI-maastoradan suunnittelijan oikeus voimassa vähintään 3 

vuotta.  
• Kokemus ratojen suunnittelusta vähintään 5 kpl kansallisen tason 

kilpailuissa 
• Tuntee FEI säännöt pääpiirteittäin. 
 
Toimihenkilöoikeuden myöntää SRL:n hallitus kenttäkomitean, koulutus-
vastaavan, KVK:n pj:n ja koulutusvastaavan esityksestä yllä esitettyjen vaa-
timusten mukaisesti. 

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus joka toinen vuosi sekä toimiminen vähintään neljässä (4) 
kansallisen tason kilpailussa maastoradan suunnittelijana kahden (2) vuo-
den aikana. 

Fast Track ”Fast track” mahdollisuus henkilölle, joka on saavuttanut vähintään 3 hy-
väksyttyä tulosta 3* kenttäkilpailuissa kansallisella tasolla tai kansainväli-
sellä tasolla. Komitea määrittelee vaadittavat koulutukset. 
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Koulutus Tekninen asiantuntija 

Kenelle Ei erillistä kurssia, SRL:n kenttäkomitea nimittää tarpeen mukaan koke-
neiden toimihenkilöiden joukosta. 

Pääsyvaatimukset  

Sisältö  

Kesto  

Määrätavoite   

Kurssimateriaalit  
 

 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Tehtävään nimitetyllä on oikeus toimia teknisenä asiantuntijana alue- ja 
kansallisen tason kilpailuissa. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

 

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus joka toinen vuosi 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla sekä ulkomaiset kouluttajat 
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Kouluratsastus 

Kansainvälinen koulutuomari FEI  
(Nimitys) 
* I-koulutuomarioikeus vähintään 2 vuotta 
* Täyttää FEI:n vaatimukset 
* sitoutuminen ja käytettävyys tehtävässä 
* kielitaito (min. englanti/ranska) 

Oikeuden ylläpitäminen 
Arvosteluaktiivisuus ja osallistuminen 
FEI:n seminaariin joka kolmas vuosi 

  

I-Koulutuomari 
*II-koulutuomarioikeudet 
* Hyväksytty koearvostelu 5kpl INT II tai GP luokista 

Oikeuden ylläpitäminen 
Skaalantarkistus joka toinen vuosi 

  

II-Koulutuomari 
*IIK-koulutuomarioikeudet 
* Vähintään 2 vuotta arvostelukokemusta 
* Suoritetut arvostelunseuraamiset 
* Hyväksytty koearvostelu 

Oikeuden ylläpitäminen 
Skaalantarkistus joka toinen vuosi 

  

IIK-Koulutuomari 
*III-koulutuomarioikeudet 
* Vähintään 2 vuotta arvostelukokemusta 
* Suoritetut arvostelunseuraamiset 
* Hyväksytty koearvostelu 3 kpl 

Oikeuden ylläpitäminen 
Skaalantarkistus joka toinen vuosi 

  

III-koulutuomarikurssi 
 *IIIK-koulutuomarioikeudet 
* Vähintään 1 vuosi arvostelukokemusta 
* Suoritetut arvostelunseuraamiset 
* Hyväksytty koearvostelu 

Oikeuden ylläpitäminen 
Skaalantarkistus joka toinen vuosi 

  

IIIK-koulutuomarikurssi  
* IV-koulutuomarioikeudet 
* Vähintään 2 vuotta arvostelukokemusta 
* Suoritetut arvostelunseuraamiset 
* Hyväksytty koearvostelu 

Oikeuden ylläpitäminen 
Skaalantarkistus joka toinen vuosi 

  

IV-Koulutuomarikurssi  
* IVK-koulutuomarioikeudet 
* Vähintään 1 vuosi arvostelukokemusta 
*Suoritetut arvostelunseuraamiset 
* Hyväksytty koearvostelu 

Oikeuden ylläpitäminen 
Skaalantarkistus joka toinen vuosi 

  

IVK-Koulutuomarikurssi 
* Pääsyvaatimus 60% tulos kansallisen tason helppo A luokasta 
*Teoriakokeesta hyväksytty arvosana 
*Hyväksytty koearvostelu 

Oikeuden ylläpitäminen 
Skaalantarkistus joka toinen vuosi 

  

V-Koulutuomarikurssi 
* Pääsyvaatimus ratsastuksenopettajan tai masteropettajan ammattitutkinto 
*Teoriakokeesta hyväksytty arvosana ja  hyväksytty koearvostelu 

Oikeuden ylläpitäminen 
Skaalantarkistus joka toinen vuosi 
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Koulutus Koulutuomari kurssi V 

Kenelle Ratsastuksenopettajille ja masteropettajille koulutuomarin peruskurssi. 
Antaa oikeudet toimia koulutuomarina helppo B luokkiin asti seurakil-
pailutasolla. 

Pääsyvaatimukset Ratsastuksenopettajan tai masteropettajan ammattitutkinto. 

Sisältö Teoriaopiskelu, KS 1 ja KS 2, kouluratsastuksen perusteet. Käytännön har-
joittelua sisältäen askellajit, yksittäisten liikkeiden, sekä kokonaisten kou-
luratsastusohjelmien arvostelua ja arvostelujen purkua luokassa videoita 
apuna käyttäen. Teoriakoe KS 1 ja KS 2, koearvostelu. 

Kesto Kesto 1 x2 vrk. 

Määrätavoite 1 / joka 2. vuosi. Enintään 24 osallistujaa 

Kurssimateriaalit  
 

Kilpailusäännöt KS1, KS2. Kouluttajien omaa materiaalia, FEI Dressage 
handbook. 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Kouluttaja tekee valinnat tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Hyväksytty teoriakoe 75% oikein. Hyväksytty koearvostelu. V-koulu-
tuomarilla on oikeus arvostella helppo D-B luokkia seuratasonkilpailuissa, 
myös yksin. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Koearvostelu tulee suorittaa kurssia seuraavan kilpailukauden aikana. 

Koearvostelu Koearvostelu suoritetaan kurssin yhteydessä. Koearvostelun hyväksytysti 
suorittaneet voivat seuransa kautta anoa V-oikeuksia Suomen Ratsasta-
jainliitosta. Oikeuden ylläpitäminen edellyttää toimimista  
tuomarina sekä osallistumista skaalantarkistuskursseille joka toinen vuosi. 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Koulutus Koulutuomari kurssi IVK 

Kenelle Koulutuomarin peruskurssi tuomariksi aikoville. Antaa oikeudet toimia 
koulutuomarina helpoissa luokissa kaikilla kilpailutasolla. 

Pääsyvaatimukset Vähintään 63% tulos kansallisen tason kilpailun helppo A -luokasta. 

Sisältö Teoriaopiskelu, KS 1 ja KS 2, kouluratsastuksen perusteet. Käytännön har-
joittelua sisältäen askellajit, yksittäisten liikkeiden, sekä kokonaisten kou-
luratsastusohjelmien arvostelua ja arvostelujen purkua luokassa videoita 
apuna käyttäen. Teoriakoe KS 1 ja KS 2, koearvostelu. 

Kesto 2 x2 vrk. 

Määrätavoite 1 / joka 2. vuosi. Enintään 24 osallistujaa. 

Kurssimateriaalit  
 

Kilpailusäännöt KS1, KS2. Kouluttajien omaa materiaalia, FEI Dressage 
handbook.  

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Alueilla kiintiöpaikkoja. Kouluttaja tekee valinnat tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Hyväksytty teoriakoe 75% oikein. Hyväksytty koearvostelu. IVK-
koulutuomarilla on oikeus arvostella helppoja luokkia KS II määrittelemällä 
tavalla. Hän ei kuitenkaan voi toimia luokan puheenjohtajatuomarina näis-
sä luokissa. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Koearvostelu tulee suorittaa kurssia seuraavan kilpailukauden aikana. 
Koearvostelu suoritetaan kansallisella tasolla helppo A -luokassa 
(vähintään 12 ratsukkoa). Koearvostelun hyväksytysti suorittaneet voivat 
seuransa kautta anoa IVK-oikeuksia Suomen Ratsastajainliitosta. 

Oikeuden ylläpitäminen Edellytetään toimimista alue- ja kansallisella tasolla sekä osallistumista 
skaalantarkistuskursseille joka toinen vuosi.  Mikäli tuomarin lisenssi on 
vanhentunut, tulee henkilön tuomarioikeutensa palauttaakseen osallistua 
tasonsa mukaiseen skaalantarkastukseen (tai peruskurssiin) ja tämän jäl-
keen suorittaa tasonsa mukainen koearvostelu hyväksytysti kansallisen 
tason kilpailussa.  

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Koulutus Koulutuomari kurssi IV 

Kenelle Koulutuomarin jatkokurssi, antaa oikeudet toimia puheenjohtajatuoma-
rina helpoissa luokissa kaikilla kilpailutasoilla. 

Pääsyvaatimukset IVK-tuomarioikeudet ja kokemusta arvostelusta seura-, alue- ja kansallisen 
tason kilpailuista vähintään kaksi vuotta. Arvostelun seuraamisia  vähin-
tään kolme, joista yksi vähintään II-koulutuomarille, ja ne todennetaan 
käyttämällä koulutuomarikurssiin valmistavan arvostelun seurantaloma-
ketta. (kts. lomake). 

Sisältö Teoriaopiskelu, KS 1 ja KS 2,. Käytännön harjoittelua maneesissa sisältäen 
askellajit, yksittäisten liikkeiden, sekä kokonaisten kouluratsastusohjel-
mien arvostelua ja arvostelujen purkua luokassa videoita apuna käyttäen. 
Puheenjohtaja tuomarin tehtävät. Teoriakoe.  

Kesto 1x2päivää 

Määrätavoite 1 kurssi/ joka 2. vuosi. Osallistujamäärä 10-20/kurssi.  

Kurssimateriaalit  
 

Kilpailusäännöt KS1, KS2. Kouluttajien omaa materiaalia, FEI Dressage 
handbook. 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat 
tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Kurssitodistus 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Kurssin jälkeen tulee suorittaa koearvostelu kansallisella tasolla helppo A-
luokassa (vähintään 12 ratsukkoa). Koearvostelun hyväksytysti suoritta-
neet voivat anoa IV-oikeuksia SRL:sta. 
IV-koulutuomarilla on oikeus arvostella helppoja luokkia sekä toimia näis-
sä luokissa puheenjohtajatuomarina KS II mukaisesti.  

Oikeuden ylläpitäminen Edellytetään toimimista alue- ja kansallisella tasoilla sekä osallistumista 
skaalantarkistuskursseille joka toinen vuosi.  Mikäli tuomarin lisenssi on 
vanhentunut, tulee henkilön tuomarioikeutensa palauttaakseen osallistua 
tasonsa mukaiseen skaalantarkastukseen (tai peruskurssiin) ja tämän jäl-
keen suorittaa tasonsa mukainen koearvostelu hyväksytysti kansallisen 
tason kilpailussa.  

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Koulutus Koulutuomari kurssi IIIK 

Kenelle Koulutuomarin jatkokurssi, antaa oikeudet toimia puheenjohtajatuomari-
na helpoissa luokissa kaikilla kilpailutasoilla. 

Pääsyvaatimukset IV-tuomarioikeudet, kokemusta arvostelusta seura-, alue- ja kansallisen ta-
son kilpailuista vähintään yksi vuosi sekä arvostelun seuraamista vaativalla 
tasolla kahden kalenterivuoden ajan. Näitä harjoituksia on kerättävä vähin-
tään 3 per kausi, joista yksi vähintään I-koulutuomarille ja ne todennetaan 
käyttämällä koulutuomarikurssiin valmistavan arvostelun seurantaloma-
ketta.  

Sisältö Teoriaopiskelu, KS 1 ja KS 2. Käytännön harjoittelua maneesissa sisältäen 
askellajit, yksittäisten liikkeiden, sekä kokonaisten kouluratsastusohjelmien 
arvostelua ja arvostelujen purkua luokassa videoita apuna käyttäen. Teoria-
koe. 

Kesto 1 vrk. Erillinen teoriakoe. 

Määrätavoite Osallistujamäärä 10-20. SRL järjestää vähintään joka toinen vuosi. 

Kurssimateriaalit  
 

Sääntövihot KS1, KS2. Kouluttajien omaa materiaalia, FEI Dressage hand-
book. 

Kurssille pääsyn valinta-
perusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat 
tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut 
todistukset ja oikeudet 

Kurssitodistus. IIIK-koulutuomarilla on oikeus arvostella vaativa B-tasolla KS 
II mukaisesti. Hän ei kuitenkaan voi toimia vaativa B-luokan puheenjohtaja-
tuomarina.  

Oikeuden myöntäminen 
ja käytännön harjoittelut 

Hyväksytysti suoritettu IIIK-kurssi sekä kaksi hyväksyttyä koearvostelua Vaa-
tiva B-luokassa kansallisessa kilpailussa, enintään neljä (4) yritystä. Koear-
vostelu tulee suorittaa seuraavan kilpailukauden aikana. Koearvostelut ja 
teoriakokeen hyväksytysti suorittaneet voivat anoa IIIK-oikeuksia SRL:lta.  

Oikeuden ylläpitäminen Edellytetään toimimista alue- ja kansallisissa kilpailuissa sekä osallistumista 
omalla tasollaan skaalantarkistuskurssille joka toinen vuosi.  Mikäli tuomarin 
lisenssi on vanhentunut, tulee henkilön tuomarioikeutensa palauttaakseen 
osallistua tasonsa mukaiseen skaalantarkastukseen (tai peruskurssiin) ja 
tämän jälkeen suorittaa tasonsa mukainen koearvostelu hyväksytysti kansal-
lisessa kilpailussa.  

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Koulutus Koulutuomari kurssi III 

Kenelle Koulutuomarin jatkokurssi, antaa oikeudet toimia puheenjohtajatuomari-
na helpoissa luokissa kaikilla kilpailutasoilla. 

Pääsyvaatimukset III–tason tuomarikurssille osallistuvalla tulee olla IIIK-kurssi suoritettuna ja 
kokemusta vaativa B -luokissa vähintään yksi vuosi sekä arvostelun seuraa-
mista vaativa A -tasolla vähintään yksi vuosi. Arvostelun seuraamisia olisi 
kerättävä vähintään kolme, joista yksi vähintään I-koulutuomarille, ja ne to-
dennetaan käyttämällä koulutuomarikurssiin valmistavan arvostelun seuran-
talomaketta.  Korottaakseen oikeutensa III- tai sitä ylemmälle tasolle tulee 
tuomarilla olla vähintään 60 % tulos ja/ tai riittävä kokemus kilpailemisesta 
Vaativa B -tasolla.  

Sisältö Teoriaopiskelu, KSII, Käytännön harjoittelua maneesissa sisältäen askellajit, 
yksittäisten liikkeiden, sekä kokonaisten kouluratsastusohjelmien arvostelua 
ja arvostelujen purkua luokassa videoita apuna käyttäen. 

Kesto 1 vrk 

Määrätavoite Osallistujamäärä 10-20. SRL järjestää vähintään joka toinen vuosi. 

Kurssimateriaalit  Kilpailusäännöt KSII. Kouluttajien omaa materiaalia, FEI Dressage handbook. 

Kurssille pääsyn valinta-
perusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat 
tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut 
todistukset ja oikeudet 

Kurssitodistus. III-koulutuomarilla on oikeus arvostella vaativalla tasolla KS II 
mukaisesti ja toimia näissä luokissa myös luokan puheenjohtajatuomarina.  

Oikeuden myöntäminen 
ja käytännön harjoittelut 

Hyväksytty III-kurssi, erillinen teoriakoe sekä kaksi hyväksyttyä koearvoste-

lua Vaativa A -luokassa kansallisessa kilpailussa, enintään neljä yritystä.  

Koearvostelut tulee suorittaa seuraavan kilpailukauden aikana.  Koearvoste-

lun ja teoriakokeen hyväksytysti suorittaneet voivat anoa III-oikeuksia 

SRL:lta.  

Oikeuden ylläpitäminen Edellytetään toimimista alue- ja kansallisissa kilpailuissa sekä osallistumista 
oman tasonsa skaalantarkistuskursseille joka toinen vuosi.  Mikäli tuomarin 
lisenssi on vanhentunut, tulee henkilön tuomarioikeutensa palauttaakseen 
osallistua tasonsa mukaiseen skaalantarkastukseen (tai peruskurssiin) ja tä-
män jälkeen suorittaa tasonsa mukainen koearvostelu hyväksytysti kansalli-
sessa kilpailussa.  

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla. 
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Nimitys Koulutuomari IIK 

Kenelle III-koulutuomareille. Ei erillistä koulutusta.  

Nimitysperusteet • Tuomarilta edellytetään toimimista tasoaan vastaavissa luokissa vä-
hintään kahden vuoden ajan, sekä osallistumista järjestettyyn koulu-
tukseen. 

• IIK-tuomariksi pyrkivän tulee saada suositukset kahdelta ratsastajalta 
(Vaativa A), kahdelta kollegalta (vähintään II-tason koulutuomari) se-
kä kahdelta valmentajalta (SRL II-Taso). Suosituksen antajat eivät saa 
olla oman seuran edustajia).  

• Kokelaan tulee suorittaa vähintään kaksi arvostelun seuraamista vä-
hintään Intermediate I -tasolla. Arvostelun seuraamiset  todennetaan 
käyttämällä koulutuomarikurssiin valmistavan arvostelun seurantalo-
maketta.  

• Kolme (3) hyväksyttyä koearvostelua (ei kaikkia samalle tuomarille) 
Intermediate I -luokassa (jossa vähintään 10 ratsukkoa). Tämän jäl-
keen hän voi anoa IIK-oikeuksia SRL:n kouluratsastuskomitealta. 
Koearvostelun vastaanottajan tulee koearvostelun yhteydessä varmis-
taa kokelaan sääntöosaaminen (KSI ja KSII).  Kokelas voi suorittaa 
enintään viisi koearvostelua, jonka jälkeen hänellä ei ole oikeutta seu-
raavaan kahteen vuoteen suorittaa nostavia koearvosteluja (ja suosi-
tukset hankittava uudelleen). 

Oikeudet IIK-koulutuomarilla on oikeus arvostella Intermediate I -tasolla sivutuomari-
na. Hän ei kuitenkaan voi toimia Intermediate I -tasolla luokan puheenjohta-
jatuomarina. Tuomari arvostelee tasoaan vastaavissa luokissa, mutta myös 
helpommissa luokissa antaen kokemuksensa ja osaamisensa aloittelevien 
avuksi ja osallistuu järjestettävään koulutukseen. Vuosittain pyritään järjes-
tämään ulkomaisen koulutuomarin vetämä kurssi, joka tuo kansainvälisiä 
tuulia koulutuomaritoimintaamme. Nämä kurssit ovat ensisijaisesti IIIK-FEI-
tuomareille. 

Oikeuden ylläpitäminen Edellytetään toimimista alue- ja kansallisissa kilpailuissa sekä osallistumista 
oman tasonsa skaalantarkistuskursseille joka toinen vuosi.  Mikäli tuomarin 
lisenssi on vanhentunut, tulee henkilön tuomarioikeutensa palauttaakseen 
osallistua tasonsa mukaiseen skaalantarkastukseen (tai peruskurssiin) ja tä-
män jälkeen suorittaa tasonsa mukainen koearvostelu hyväksytysti kansalli-
sessa kilpailussa.  
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Nimitys Koulutuomari II 

Kenelle IIK- koulutuomareille. Ei erillistä koulutusta.  

Nimitysperusteet • Tuomarilta edellytetään toimimista tasoaan vastaavissa luokissa, sekä 
osallistumista järjestettyyn koulutukseen. 

• Kokelaan tulee suorittaa vähintään kaksi arvostelun seuraamista vä-
hintään Inter I -tasolla (I-/FEI-tuomari). Arvostelun seuraamiset to-
dennetaan käyttämällä koulutuomarikurssiin valmistavan arvostelun 
seurantalomaketta.  

• IIK-koulutuomarilla tulee olla riittävästi kokemusta Intermediate I -
tasolta ja hänen tulee suorittaa koearvostelu Intermediate I -tasolla, 
jonka jälkeen hän voi anoa K:n poistoa SRL:n kouluratsastuskomiteal-
ta. Koearvostelun vastaanottajan tulee koearvostelun yhteydessä var-
mistaa kokelaan sääntöosaaminen (KSI ja KSII). 

• Siirtymäsäännös: niiden tuomareiden, joilla ei ole IIK-tason mukaisia 
suosituksia ao. tasolta tulee esittää ne II-tasolle pyrkiessään ennen 
koearvostelua. 

Oikeudet II-koulutuomarilla on oikeus arvostella Intermediate I -tasolla myös luokan 
puheenjohtajatuomarina. Tuomari arvostelee tasoaan vastaavissa luokissa, 
mutta myös helpommissa luokissa antaen kokemuksensa ja osaamisensa 
aloittelevien avuksi ja osallistuu järjestettävään koulutukseen. Vuosittain 
pyritään järjestämään ulkomaisen koulutuomarin vetämä kurssi, joka tuo 
kansainvälisiä tuulia koulutuomaritoimintaamme. Nämä kurssit ovat ensisi-
jaisesti IIIK-FEI-tuomareille. 

Oikeuden ylläpitäminen Edellytetään toimimista alue- ja kansallisissa kilpailuissa sekä osallistumista 
oman tasonsa skaalantarkistuskursseille joka toinen vuosi.  Mikäli tuomarin 
lisenssi on vanhentunut, tulee henkilön tuomarioikeutensa palauttaakseen 
osallistua tasonsa mukaiseen skaalantarkastukseen (tai peruskurssiin) ja tä-
män jälkeen suorittaa tasonsa mukainen koearvostelu hyväksytysti kansalli-
sessa kilpailussa.  
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Nimitys Koulutuomari I 

Kenelle II-koulutuomareille. Ei erillistä koulutusta.  

Nimitysperusteet • Korottaakseen oikeutensa I-tasolle, tulee tuomarilla olla riittävä koke-
mus kilpailemisesta vähintään kansallisessa 3. tasolla Prix St Georges -
tasolla (ks. kokemusta koskevat poikkeukset KSII 247.1). Tuomarilta 
edellytetään toimimista tasoaan vastaavissa luokissa sekä osallistu-
mista järjestettyyn koulutukseen. 

• Kokelaan tulee suorittaa vähintään kaksi arvostelun seuraamista Inter 
II / GP-tasolla (FEI-tuomari). Arvostelun seuraamiset todennetaan 
käyttämällä koulutuomarikurssiin valmistavan arvostelun seurantalo-
maketta. (kts. lomake). 

• Viisi (5) hyväksyttyä koearvostelua (vähintään kolmelle eri tuomarille) 
Grand Prix tai Intermediate II -luokassa (jossa vähintään 5 ratsukkoa). 
Kokelas voi tehdä yhteensä seitsemän koearvostelua, jonka jälkeen 
hänellä ei ole oikeutta tehdä koearvosteluja tällä tasolla. Koearvoste-
lun vastaanottajan tulee koearvostelun yhteydessä varmistaa koke-
laan sääntöosaaminen (KSI ja KSII) 

• SRL:n kouluratsastuskomitea voi koulutuomarin omasta kirjallisesta 
hakemuksesta nostaa hakijan I-luokan koulutuomariksi kokemuksen 
myötä ja koearvostelujen tultua suoritetuiksi. 

• Siirtymäsäännös: niiden tuomareiden, joilla ei ole IIK-tason mukaisia 
suosituksia ao. tasolta tulee esittää ne I-tasolle pyrkiessään ennen 
koearvostelua. 

Oikeudet I-koulutuomarilla on oikeus arvostella kaikissa luokissa sekä toimia näissä 
myös puheenjohtajatuomarina. 
Tuomari arvostelee tasoaan vastaavissa luokissa, mutta myös helpommissa 
luokissa antaen kokemuksensa ja osaamisensa aloittelevien avuksi ja osallis-
tuu järjestettävään koulutukseen. Vuosittain pyritään järjestämään ulkomai-
sen koulutuomarin vetämä kurssi, joka tuo kansainvälisiä tuulia koulutuo-
maritoimintaamme. Nämä kurssit ovat ensisijaisesti IIIK-FEI-tuomareille. 

Oikeuden ylläpitäminen Edellytetään toimimista alue- ja kansallisissa kilpailuissa sekä osallistumista 
oman tasonsa skaalantarkistuskursseille joka toinen vuosi.  Mikäli tuomarin 
lisenssi on vanhentunut, tulee henkilön tuomarioikeutensa palauttaakseen 
osallistua tasonsa mukaiseen skaalantarkastukseen (tai peruskurssiin) ja tä-
män jälkeen suorittaa tasonsa mukainen koearvostelu hyväksytysti kansalli-
sessa kilpailussa.  
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Nimitys FEI-Koulutuomari  

Kenelle FEI:n kansainväliseen tuomaritoimintaan valmistaville kursseille ilmoite-
taan FEI:n edellytykset täyttäviä tuomareita Suomen Ratsastajainliiton 
koulutuskomitean harkinnan mukaan. Koulutuskomitea tekee päätöksen 
uusien tuomareiden lähettämisestä FEI:n kursseille kouluratsastuskomite-
an aloitteesta. FEI:n kursseille voidaan lähettää I-luokan tuomareita, silloin 
kun kyseessä on kurssi johon kansalliset oikeudet omaava tuomari voi 
osallistua. Kysymykset tuomarioikeuksiin liittyvistä päätöksistä sekä koro-
tusanomukset esitetään Suomen Ratsastajainliiton kouluratsastuskomite-
alle kirjallisesti. 

Oikeudet FEI määrittelee. 

Oikeuden ylläpitäminen FEI määrittelee. 

 Koearvostelut 

 • IVK-, IV-, IIIK- ja III-kursseilla päätetään koearvostelupaikasta ja ajan-
kohdasta kurssilaisten kanssa. Pyrkimyksenä on, että kurssin vetäjät 
tarkastavat kurssilaisten koearvostelun. 

• Yksittäisistä koearvosteluista kokelaat sopivat suoraan kyseisen tuo-
marin kanssa.  

• Kaikki luokat: Maria Colliander, Tiina Karkkolainen ja Paula Nystén 
 
IIk- ja II-luokkiin asti: Maisa Torkkola, Jorma Kainulainen, Inkeri Kosti-
ainen ja Osmo Metsälä 
 
III- ja IIIk-luokkiin asti: Anne-Mari Pekonen,  Hanne-Mari Kiuttu, Maria 
Wennerstrand, Marko Björs sekä Jutta Koivula.   
 
Koearvostelujen valvojien yhteystiedot löytyvät SRL:n julkaisemasta 
toimihenkilölistasta. 

• Arvostelujen seuraamiset 
Tuomarikokelaiden suorittamat arvostelujen seuraamisia yllä olevien 
ohjeiden mukaisesti ja niistä on esitettävä tuomarin allekirjoituksella 
varustettu lomake. 

• Koearvostelumaksut 
Kouluratsastuskomitea vahvistaa hinnan vuosittain. Vuonna 2020 hin-
ta on 30 euroa. Koearvostelun vastaanottaja kerää arvosteluun osal-
listuneiden nimet ja yhteystiedot (väh. seura) ja toimittaa ne Suomen 
Ratsastajainliittoon, joka laskuttaa koearvostelumaksun jälkikäteen. 
Koearvostelumaksu sisältyy IVK-kurssin hintaan, muilla tasoilla tuo-
mari vastaa itse koearvostelumaksusta. 
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Koulutus Nuorten hevosten arvostelukurssi 

Kenelle Nuorten hevosten arvostelukurssista kiinnostuneille.  

Pääsyvaatimukset IVK-koulutuomari, oikeudet voidaan myöntää IV-koulutuomarioikeudesta 
ylöspäin.  

Sisältö Teoriaopiskelu, nuorten hevosten arvostelun erityispiirteet, askellajien ar-
vostelu.  

Kesto 1 päivä  

Määrätavoite Tarpeen mukaan.  

Kurssimateriaalit  KS2, kouluttajan omat materiaalit, FEI Dressage Handbook.  

Kurssille pääsyn valinta-
perusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat 
tarvittaessa  

Oikeuden myöntäminen 
ja käytännön harjoittelut 

Hyväksytty suoritettu kurssi ja koearvostelu kouluttajan ohjeen mukaisesti.  

Oikeuden ylläpitäminen Edellytetään toimimista alue- ja kansallisissa kilpailuissa.  

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla. 
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Koulutus Koulutuomareiden lisenssikoulutus "skaalantarkistus" 

Kenelle Toimihenkilöoikeuksien ylläpitäminen edellyttää osallistumista oman tasonsa mukai-
seen lisenssikoulutukseen (skaalantarkistukseen) vähintään kahden vuoden  
periodein. Lisenssi, joka päivittyy muun lajin kuin kouluratsastuksen lisenssikoulutuk-
sen perusteella, ei oikeuta koulutuomarilisenssin ylläpitoon. Skaalantarkistukseen on 
suositeltavaa osallistua useamminkin. Mikäli tuomarin lisenssi pääsee vanhentu-
maan, tulee tällaisen henkilön tuomarioikeutensa palauttaakseen osallistua tasonsa 
mukaiseen skaalantarkastukseen (tai peruskurssiin) ja tämän jälkeen suorittaa tason-
sa mukainen koearvostelu hyväksytysti kansallisessa kilpailussa. 

Sisältö Sääntömuutokset, käytännön harjoittelua maneesissa sisältäen askellajit, yksittäis-
ten liikkeiden, sekä kokonaisten kouluratsastusohjelmien arvostelua ja arvostelujen 
purkua luokassa videoita apuna käyttäen. 

Kesto n. 6 h 

Määrätavoite IVK-IV tasolla 3-4 kurssia/vuosi 
IIIK-tasoille 1-2 kurssia/vuosi 

Kurssimateriaalit  Sääntövihko KSII. Kouluttajien omaa materiaalia, FEI Dressage Handbook. 

Kurssille pääsyn valin-
taperusteet 

Ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla henkilöt joiden oikeus on vanhentumassa. 
Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut 
todistukset ja oikeu-
det 

- 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  

Fast track Kokeneiden ratsastajien poikkeussäännös 

 Kouluratsastuskomitea voi harkintansa mukaan myöntää kokeneelle ratsastajalle 
hakemuksesta oikeuden päästä nk. Fast Track – koulutukseen. Minimivaatimuksena 
on vähintään viisi yli 65 % kokonaistulosta Inter I-tasolla. Suoritukset tulee olla vä-
hintään kahdelta eri vuodelta ja vähintään 3– tason kilpailuista. 
FFast Track – koulutukseen hyväksytty tuomarikokelas saa osallistua III K-luokan 
koearvosteluun koulutuomarin uraputkessa tarkemmin kuvatulla tavalla (ks. Sivu 
42). 
Fast Track -koulutukseen halukkaiden ratsastajien tulee tehdä kirjallinen hakemus 
koulujaokselle. Hakemuksessa tulee esittää tarvittavat tulokset sekä mahdollinen 
muu pätevöityminen sekä perustelut. Hakemus on vapaamuotoinen. 
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Koulutus Lännenratsastuksen C-tuomari 

Kenelle Kurssi on tarkoitettu kaikille lännenratsastuksen tuomaritehtävistä kiin-
nostuneille. 

Pääsyvaatimukset - 22 vuoden ikä ja hyväksytyt tulokset kansalliselta tasolta vähintään kol-
mesta lajista 
- Kehäsihteerinä (tai kehäsihteerin rinnalla) toimiminen vähintään yhdessä 
kilpailuissa 
- Osallistuminen ulkomaisiin tuomarikoulutuksiin katsotaan eduksi 

Sisältö - tuomarin tehtävät ja vastuut 
- käytännön toiminta tuomarina 
- hevosen kunto ja liike, vaikutus eri alalajeissa 
- ratsastajan istunta, avut ja ulkoasu, vaikutus eri alalajeissa 
- ratojen suunnittelu ja valinta 
- viiden päälajin arvosteluperusteet ja luokkien toteutus     
- Kirjallinen sääntökoe KSI ja KSVI 
- Virhepistetesti videolta 
- Videotuomarointi, viisi päälajia 
- Livetuomarointi: seuratason kilpailun tuomarointi (koearvostelut) 
- Lisäksi stewardikoulutus 

Kesto Noin 20 tuntia (2-3 pv) + stewardkoulutus 14 h (1,5 pv) 

Määrätavoite Koulutus järjestetään joka 2. vuosi. Osallistujamäärä 8-12/ kurssi. 

Kurssimateriaalit  KSI, KSVI, kouluttajan oma materiaali 
Stewardkoulutuksen materiaali 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Etusijalla oikeutta hakevat. 
Kouluttaja tekee valinnat tarvittaessa.  

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Kurssin hyväksytysti suorittaneella on oikeus toimia seura- ja aluetasoilla 
lännenratsastustuomarina. Lisäksi hän voi toimia tpj:nä sellaisissa kansalli-
sissa kilpailuissa, joissa arvostelevana tuomarina toimii ulkomainen tuoma-
ri. 

Lännenratsastus 
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Koulutus Lännenratsastuksen B-tuomari 

Kenelle Jatkokurssi lännenratsastuksen C-tuomareille ja muille tuomaritehtävistä 
kiinnostuneille. 

Pääsyvaatimukset - On toiminut C-tuomarina vähintään vuoden 
- Tuomarikokemus aluetasolla 4 kilpailusta 
- Stewardina toimiminen 2 lännenratsastuskilpailussa 
- Osallistuminen ulkomaisiin tuomarikoulutuksiin katsotaan eduksi 

Sisältö - syventyminen lajien arvosteluperusteisiin ja sääntöjen soveltamiseen 
- ratojen suunnittelu ja valinta kansalliselle tasolle              
- Kirjallinen sääntökoe KSI ja KSVI 
- Videoarvostelu 
- Stewardkoulutus; lajin oma koulutus 

Kesto 8 h ( 1 pv) + stewardkoulutus  8h (1 pv) 

Määrätavoite Koulutus järjestetään joka 2. vuosi. 
Osallistujamäärä 5-10/ kurssi 

Kurssimateriaalit  KSI 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Etusijalla oikeutta hakevat. 
Kouluttaja tekee valinnat tarvittaessa.  

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Oikeuden myöntämisen perusteena on hyväksytysti suoritettu kirjallinen 
sääntökoe 80%  ja muut osiot yhteensä 75%. 
Hyväksytysti suoritettu stewardkoulutus + vaaditut harjoittelut, jolloin voi 
hakea myös stewardin oikeuksia. 

Oikeuden ylläpitäminen Osallistuminen lisenssikoulutukseen joka toinen vuosi. Toimiminen tuoma-
rina seura- ja aluetasolla kahdesti lisenssikauden aikana. Toimiminen tuo-
mariston jäsenenä kansallisella tasolla voi korvata osan edellisestä. Varjo-
tuomarointi voi korvata tuomarina toimimisen, jos siihen ei ole ollut mah-
dollisuutta. 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla sekä ulkomaiset kouluttajat. 
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Nimitys Lännenratsastuksen A-tuomari 

Kenelle Korotus lännenratsastuksen B-tuomareille. 

Pääsyvaatimukset - On toiminut B-tuomarina vähintään 3 vuotta 
- Tuomarikokemus kansallisella tasolla 4 kilpailusta 
- Stewardina toimiminen 2 lännenratsastuskilpailussa 
- Osallistuminen ulkomaisiin tuomarikoulutuksiin katsotaan eduksi 

Sisältö - Syventyminen lajien arvosteluperusteisiin ja sääntöjen soveltamiseen 
- Ratojen suunnittelu ja valinta kansalliselle tasolle              
- Kirjallinen sääntökoe KSI ja KSVI 
- Videoarvostelu 

Kesto  

Määrätavoite 1-2 henkilöä samanaikaisesti toimihenkilölistoilla. 

Kurssimateriaalit  KSI, KSVI 

Oikeudet ja todistukset A-tuomarilla on oikeus toimia tuomarina seura-, alue- kansallisissa kilpai-
luissa, mukaan lukien SM:t. Toimihenkilöoikeuden myöntää SRL:n hallitus 
lännenratsastuskomitean, koulutusvastaavan, KVK:n pj:n ja koulutusvastaa-
van esityksestä yllä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 
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Matkaratsastus 

Koulutus Matkaratsastustuomari 

Kenelle Kaikille matkaratsastustuomarin tehtävistä kiinnostuneille. 

Pääsyvaatimukset Vähintään 18 vuoden ikä, lajikokemusta vähintään 5 vuotta kilpailijana, val-
mentajana tai toimihenkilönä. 

Sisältö KS1, lajisäännöt, järjestämismääräykset  ja -ohjeet, hevosten lääkintäohje, 
yhteistyösopimukset ja mainonta 

Kesto Vähintään 7 tuntia (1-2 päivää) 

Määrätavoite Vähintään 1 kurssi/vuosi 
Kurssilaisia 5-10/kurssi 

Kurssimateriaalit  KS1 
Lajisäännöt 
Järjestämismääräykset ja ohjeet 
hevosten lääkintäohje 
yhteistyö ja mainonta 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat 
tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut todis-
tukset ja oikeudet 

Kurssin hyväksytysti suorittaneella on oikeus toimia seura- ja aluetasolla 
matkaratsastustuomarina. Kaikki hyväksytysti kurssin käyneet saavat todis-
tuksen. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Oikeuden myöntämisen perusteena on hyväksytysti suoritettu kurssi ja käy-
tännön harjoittelut. 
  
Käytännön harjoittelut: vähintään 4 harjoittelua kokeneen matkaratsastus-
tuomarin alaisena vähintään kahdelle (2) eri tuomarille. 
  
Toimihenkilöoikeutta haetaan SRL:lta toimihenkilöoikeuslomakkeella, jonka 
mukaan liitetään kopiot kurssitodistuksesta sekä käytännön harjoitteluista. 

Oikeuden ylläpitäminen Osallistuminen lisenssikoulutukseen joka toinen vuosi 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Valjakkoajo 

Koulutus C-valjakkotuomari 

Kenelle Avoin kaikille 

Pääsyvaatimukset Ikä vähintään 22 v. Vähintään 2 vuotta kokemusta valjakkoajon kilpailutoi-
minnasta (kilpailijana, toimihenkilönä, hevosenhoitajana, opettajana, val-
mentajana tms.), tai jonkun muun ratsastuksen lajin kokenut tuomari. 

Sisältö KS I, ja KS IX (Valjakkoajo), tuomarin tehtävät, stewarditoiminta, toiminta 
kilpailuissa. 

Kesto 2-3 vrk 

Määrätavoite 1 kurssi joka kolmas vuosi. 

Kurssimateriaalit  KS I, KS IX, kouluttajan materiaali. 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Ennakkotehtävä kurssille (sääntöihin perehtyminen) ja/tai alkutesti 
(perusasiat hallussa). Kouluttaja tekee valinnat tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut todis-
tukset ja oikeudet 

Oikeus toimia kaikissa valjakkoajokilpailuissa tuomariston jäsenenä  
tarkkuus- ja kestävyyskokeessa, seuratasolla myös tuomariston puheenjoh-
tajana.  

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Suorittanut C-valjakkotuomarikurssin hyväksytysti. Suorittanut harjoittelut 
hyväksytysti: valjakkoajokilpailuissa estetuomarina, koulu- ja tarkkuustuo-
marin sihteerinä sekä ajanottajana, avustanut kilpailujärjestäjää, ratamesta-
ria, stewardia, tuomariston puheenjohtajaa, tulospalvelua, kansliaa. Suo-
rittanut stewardikurssin.  

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus vähintään joka toinen vuosi.  

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Koulutus B-valjakkotuomari 

Kenelle Jatkokoulutus valjakkoajon C-tuomareille. 

Pääsyvaatimukset Valjakkoajon C-tuomari.  

Sisältö KS I, KS IX (Valjakkoajo), tuomarin tehtävät, stewarditoiminta, toiminta kil-
pailuissa.  

Kesto 2-3 vrk 

Määrätavoite 1 kurssi joka kolmas vuosi. 

Kurssimateriaalit  KS I, KS IX, kouluttajan materiaali.  

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Ennakkotehtävä kurssille ja/tai alkutesti. Kouluttaja tekee valinnat tarvitta-
essa.  

Kurssin kautta saadut todis-
tukset ja oikeudet 

Oikeus toimia kaikissa valjakkoajokilpailuissa tuomariston jäsenenä tarkkuus
- ja kestävyyskokeessa, sekä SM-kilpailua lukuun ottamatta myös tuomaris-
ton puheenjohtajana.  

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Suorittanut B-valjakkotuomarikurssin hyväksytysti. Osoittanut C-
valjakkotuomarina soveltuvansa valjakkotuomariksi.  

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus joka toinen vuosi. 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Koulutus A-valjakkotuomari 

Kenelle Ei erillistä kurssia, SRL nimittää tarpeen mukaan B-valjakkotuomarien joukosta.  

Pääsyvaatimukset  

Sisältö  

Kesto  

Määrätavoite  

Kurssimateriaali  

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

. 

Kurssin kautta saadut todis-
tukset ja oikeudet 

 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

• Ikä vähintään 25 v.  
• B-valjakkotuomarioikeus ollut voimassa vähintään 5 vuotta, aktiivinen 

toiminta tuomarina. 
• Voimassa oleva valjakkostewardioikeus ja/tai B-valjakkoratamestari 

ja/tai valjakkokoulutuomari; kokemusta toimimisesta tässä tehtäväs-
sä. 

• Lajikomitean puoltava kannanotto. 
• Tuntee FEI:n säännöt pääpiirteittäin.  

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus joka toinen vuosi. 

Kouluttajat  
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Koulutus Valjakkokoulutuomari 

Kenelle Avoin kaikille.  

Pääsyvaatimukset Ikä vähintään 22 v. Vähintään 2 vuotta kokemusta valjakkoajon kilpailutoi-
minnasta (kilpailijana, toimihenkilönä, hevosenhoitajana, opettajana, val-
mentajana tms.), tai kouluratsastustuomari.  

Sisältö KS I ja KS IX (Valjakkoajo), valjakkoajon koulukoe, valjakkokoulutuomarin 
tehtävät, toiminta kilpailuissa. Käytännön harjoittelua.  

Kesto 2-3 vrk.  

Määrätavoite 1 kurssi joka kolmas vuosi.  

Kurssimateriaali KS I, KS IX, kouluttajan materiaali.  

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Ennakkotehtävä kurssille (sääntöihin perehtyminen) ja/tai alkutesti 
(perusasiat hallussa). Kouluttaja tekee valinnat tarvittaessa.  

Kurssin kautta saadut todis-
tukset ja oikeudet 

Oikeus toimia kaikissa valjakkoajokilpailuissa tuomariston jäsenenä kouluko-
keessa.  

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Suorittanut valjakkokoulutuomarikurssin hyväksytysti. Suorittanut harjoitte-
lut hyväksytysti: valjakkoajokilpailuissa koulutuomarin sihteerinä sekä tulos-
palvelussa. Suorittanut koearvostelut hyväksytysti. Suoritettuna hyväksytty 
tulos valjakkoajon koulukokeesta vähintään helposta luokasta tai suoritta-
nut valjakkomerkin.  

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus vähintään joka toinen vuosi.  

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  



55 

 

Koulutus C-valjakkoratamestari 

Kenelle Avoin kaikille.  

Pääsyvaatimukset Ikä vähintään 22 v. Vähintään 2 vuotta kokemusta valjakkoajon kilpailutoi-
minnasta (kilpailijana, toimihenkilönä, hevosenhoitajana, opettajana, val-
mentajana tms.), tai jonkun muun ratsastuksen lajin kansallinen tuomari tai 
ratamestari.  

Sisältö KS IX (Valjakkoajo), radan suunnittelun perusteet.  

Kesto 1-2 vrk.  

Määrätavoite 1 kurssi joka kolmas vuosi.  

Kurssimateriaalit  KS IX (Valjakkoajo), kouluttajan materiaali. 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttyvät. Kouluttaja tekee valinnat tarvittaessa.  

Kurssin kautta saadut todis-
tukset ja oikeudet 

Oikeus toimia kaikissa seuratason valjakkoajokilpailuissa ratamestarina, se-
kä ratamestarin apulaisena ja valvonnan alla rakentaa ratoja ylemmän tason 
kilpailuihin.  

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Suorittanut C-ratamestarikurssin hyväksytysti. Toiminut vähintään B-
ratamestarin apulaisena 2 kilpailua (sis. kaikki osakokeet) ja toteuttanut hy-
väksytysti 2 kilpailua vähintään B-ratamestarin valvonnassa.  

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus vähintään joka toinen vuosi.  

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Koulutus B-valjakkoratamestari 

Kenelle Jatkokoulutus valjakkoajon C-ratamestareille. 

Pääsyvaatimukset Valjakkoajon C-ratamestari.  

Sisältö Valjakkoajokilpailujen ratojen suunnittelu ja toteutus.  

Kesto 1-2 vrk.  

Määrätavoite 1 kurssi joka kolmas vuosi.  

Kurssimateriaalit  KS IX (Valjakkoajo), kouluttajan materiaali.  

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttyvät. Kouluttaja tekee valinnat tarvittaessa.  

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Oikeus toimia ratamestarina kaikissa valjakkoajokilpailuissa lukuun otta-
matta SM-kilpailuja.  

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelu  

Suorittanut B-ratamestarikurssin hyväksytysti. Osoittanut C-ratamestarina 
soveltuvansa valjakkoratamestariksi.  

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus vähintään joka toinen vuosi.  

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  

Koulutus A-ratamestari 

Kenelle 
Ei erillistä kurssia, SRL nimittää tarpeen mukaan B-valjakkoratamestarien joukos-
ta.  

Saadut oikeudet  Voi toimia ratamestarina kaikissa valjakkoajokilpailuissa.  

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut  

Ikä vähintään 25 v.  
B-valjakkoratamestarioikeus ollut voimassa vähintään 5 vuotta, aktiivinen 
toiminta ratamestarina. 
Lajikomitean puoltava kannanotto 
Tuntee FEI-säännöt pääpiirteittäin.  

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus vähintään joka toinen vuosi.  
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Koulutus Valjakkoajon tekninen asiantuntija 

Kenelle 
Ei erillistä kurssia. Nimetään jo toimivien valjakkotoimihenkilöiden joukosta 
ja/tai koulutetaan ulkomailla.  

Saadut oikeudet  Oikeus toimia teknisenä asiantuntijana kaikissa valjakkoajokilpailuissa.  

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut  

Ikä vähintään 25 v.  
Vähintään 2 vuotta kokemusta valjakkoajon kilpailutoiminnasta valjakkotuo-
marina ja/tai valjakkoratamestarina; tai muun ratsastuslajin tekninen asian-
tuntija, jolla vähintään 2 vuotta kokemusta valjakkoajon kilpailutoiminnasta 
(kilpailijana, toimihenkilönä, hevosenhoitajana, opettajana, valmentajana 
tms.). 
 
Lajikomitean puoltava kannanotto. 
 
Tuntee FEI-säännöt pääpiirteittäin.  

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus vähintään joka toinen vuosi.  

Koulutus Valjakkotoimihenkilöiden lisenssikoulutus 

Kenelle Avoin valjakkoajon lisenssitoimihenkilöille.  

Pääsyvaatimukset Valjakkoajon tuomari, ratamestari, stewardi, tekninen asiantuntija  

Sisältö Sääntömuutokset (KS I, KS IX), edellisen kauden tapahtumat, tulevan kauden 
linjaukset, toiminta kilpailuissa ym.  

Kesto 4-8 h 

Määrätavoite 1/vuosi 

Kurssimateriaalit  KS I, KS IX, kouluttajan materiaali.  

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttyvät 

Kurssin kautta saadut todis-
tukset ja oikeudet 

Toimihenkilöoikeus aktivoituu seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.  

Kouluttajat Tuomari-, ratamestari- ja stewardikouluttajat 
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Koulutus Valjakkoestetuomari 

Kenelle Avoin kaikille. 

Pääsyvaatimukset Kiinnostus valjakkoajoon 

Sisältö Valjakkoajon kestävyyskokeen estesäännöt, toimiminen estetuomarina. 
Käytännön toiminta. 

Kesto 4-8 h 

Määrätavoite Vähintään 1/vuosi 

Kurssimateriaalit  
 

KS IX (Valjakkoajo) sekä Kouluttajien omat materiaalit  

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät. 

Kurssin kautta saadut todis-
tukset ja oikeudet 

Ei toimihenkilölisenssiin johtava koulutus.  

Oikeuden ylläpitäminen - 

Kouluttajat Avoin 
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Koulutus Pararatsastajan avustajakurssi 

Kenelle Avoin kaikille pararatsastuksesta kiinnostuneille, pararatsastuksessa 
avustajina/taluttajina toimiville ja pararatsastuksen ohjaajiksi haluaville. 

Tavoite Tavoitteena on kouluttaa avustajia ja taluttajia pararatsastustunneille. 
Avustajakurssi on myös pararatsastusohjaajakoulutuksen ensimmäinen 
osa (voimassa 10 vuotta). 

Pääsyvaatimukset Ratsastuksen ja hevostaitojen perustaidot hallinnassa. Suositusikäraja 16 
vuotta. 

Sisältö Perustietoa taluttajana ja avustajana toimimisesta, vammatietoutta. 

Kesto Viikonloppukurssi, n. 20 h 

Määrätavoite 16/kurssi, 1-2 kurssia/vuosi. 

Kurssimateriaalit  Kouluttajien omat materiaalit 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä.  

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Kurssitodistus. 

Oikeuden ylläpitäminen Voimassa toistaiseksi. 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  

Pararatsastus 
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Koulutus Pararatsastuksenohjaajakurssi 

Kenelle SRL:n vammaisratsastuksen peruskurssin tai pararatsastajan avustaja-
kurssin käyneille, jotka toimivat tai aikovat toimia pararatsastuksen al-
keisohjaustehtävissä.   

Tavoite Tavoitteena on kouluttaa ohjaajia, jotka itsenäisesti osaavat antaa alkeis-
opetusta ratsastuksessa ja hevostaidoissa erityisryhmiin kuuluville ratsas-
tajille. Ohjaajat pystyvät itsenäisesti kokoamaan ratsastusryhmän ja kou-
luttamaan tarvitsemansa apuhenkilöstön.   

Pääsyvaatimukset Käytynä SRL:n vammaisratsastuksen peruskurssi tai pararatsastajan avus-
tajakurssi (alle 10 vuotta sitten) ja EA1-kurssi. Käytännön kokemus avusta-
jana, taluttajana ja/tai ohjaajana toimimisesta vähintään 120 tuntia tai 3 
vuotta, joista vähintään 40 tuntia tai 1 vuosi ohjaustehtävistä. Harrasterat-
sastajan polun B-tason tiedot ja taidot, Harrasteratsastajan polku 
(mahdolliset kilpailutulokset ja ratsastuksenopettajan/-ohjaajan lausunto)   

Sisältö Teoriaa ja käytännönharjoituksia, välityöt, päättötyö, loppukoe  

Kesto 4 viikonloppua (n. 24 h/vkl). Lisäksi noin 60 tuntia omatoimista opiskelua: 
välityö, lopputyö sekä loppukokeeseen valmistautuminen.  

Määrätavoite SRL järjestää joka toinen vuosi. Enintään 16 osallistujaa/kurssi. 

Kurssimateriaalit  Kouluttajien omat materiaalit 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt valitaan kurssille kokemuksen sekä 
hakemuksessa kerrottujen ratsastus- ja hevostaitojen perusteella. Lisäksi 
huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja(t) tekee valinnat.  

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Koulutus tulee suorittaa kokonaisuudessaan neljän vuoden kuluessa kou-
lutuksen alkamisesta. Kurssitodistus.  

Oikeuden ylläpitäminen Voimassa toistaiseksi. 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internetsivuilla. Lisäksi kouluttajina käytetään he-
vosalan oppilaitosten opettajia.  
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Koulutus 
Koulutuomareiden täydennyskoulutus  
pararatsastuksen arvosteluun 

Kenelle Pararatsastuskilpailun tuomaritoiminnasta kiinnostuneille.  

Pääsyvaatimukset Vähintään IIIk-tason tuomareille. 

Sisältö Teoriaa ja käytännönharjoituksia  

Kesto 4-6h 

Määrätavoite 1 kurssi joka toinen vuosi 

Kurssimateriaalit  Kouluttajien omat materiaalit 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat 
tarvittaessa. 

Oikeuden myöntäminen Pararatsastustuomarioikeudet voidaan myöntää, kun seuraavat ehdot 
täyttyvät:  
- Osallistunut paratuomarikoulutukseen. 
- Seurannut paraluokkien arvostelua (min. 3 luokkaa min. aluetasolta). 
- Läpäissyt koearvostelun kansallisella tasolla luokassa, jossa vähintään viisi 
ratsukkoa. Koearvostelun voi ottaa vastaan FEI:n pararatsastustuomari 
sekä vähintään I-tason tuomarit, joilla myös  
pararatsastustuomarioikeudet sekä riittävä kokemus para-arvostelusta. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Kurssitodistus. 

Oikeuden ylläpitäminen Skaalantarkistus koulutuomareiden tapaan. 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla.  
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Koulutus Pararatsastuksen luokittelija (kansallinen) 

Kenelle Pararatsastuksesta ja paraurheilun luokittelusta kiinnostuneille  

Pääsyvaatimukset Fysioterapeutin tai lääkärin tutkinto. Englanninkielentaito, koska käytettävä 
materiaali on englanninkielistä. Hyvä ratsastustaito (vähintään Helppo A -
taso), jotta pystyy arvioimaan ratsastajan toimintakyvyn vaikutusta lajisuo-
ritukseen. Kokemus kilpaurheilusta katsotaan eduksi. 

Sisältö Teoria ja käytäntöä 
Harjoittelutehtävät 

Kesto Osallistuminen paralympiakomitean luokittelijatapaamiseen  
Viikonloppu (la-su)  
Luokittelupäivään osallistumista kokeneen luokittelijan kanssa  

Määrätavoite Tarvittaessa  

Kurssimateriaalit  FEI ParaDressage Rules 
FEI Para Equestrian manual for classifiers 
 
SRL:n kansallisia pararatsastuskilpailusääntöjä sekä käytännönasioita kos-
keva osuus.  

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksen ja hakemusten perusteella. Valinnoissa huomioidaan myös maan-
tieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat tarvittaessa.  

Oikeuden myöntäminen Pararatsastusluokitusoikeudet voidaan myöntää, kun seuraavat ehdot 
täyttyvät:  
- Osallistunut pararatsastuksen luokituskoulutukseen ja palauttanut har-
joittelutehtävät määräajassa. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Kurssitodistus. Mahdollisuus edetä koulutuksessa kansainväliselle tasolle.  

Oikeuden ylläpitäminen Paralympiakomitean sopimuksen mukaan osallistuminen sopimuskauden 
(4 vuotta) aikana kahteen koulutukseen. 10 luokitusta kahden vuoden aika-
na. Osallistuminen vuosittain yhteen luokittelupäivään tai Paralympiakomi-
tean järjestämään luokittelijatapaamiseen. 

Kouluttajat Suomen Paralympiakomitea 
FEI luokittelija Patricia Hirn  

https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI_Para%20Dressage%20Rules%202021_FINAL_clean.pdf
https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI%20Manual%20for%20Classifiers%202020_update11.02.2021.pdf
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Koulutus C-vikellystuomarikurssi (tuomarikokelas) 

Kenelle Kaikille kiinnostuneille 

Pääsyvaatimukset Väh. 20v. Ikä, vähintään kahden vuoden kokemus vikeltäjänä, vikellyksen 
valmentajana tai juoksuttajana.  

Sisältö Vikellyksen säännöt ja arvosteleminen, tuomarin tehtävät 

Kesto Väh. 20 tuntia 

Määrätavoite Kurssi järjestetään tarpeen mukaan, kun väh. 8 ilmoittautunutta, kuitenkin 
korkeintaan kerran vuodessa 
Kurssilaisia 8-15/kurssi 

Kurssimateriaalit  FEI:n Level 1 -materiaali (FEI) ja Suomen vikellyssäännöt 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat 
tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Kurssin hyväksytysti suorittaneella on oikeus toimia seura-, alue- ja kansal-
lisissa kilpailuissa vikellystuomarina. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Oikeuden myöntämisen perusteena on hyväksytysti suoritettu kurssi ja 
käytännön harjoittelut. 
Käytännön harjoittelut: varjotuomarina väh. kahdessa kilpailussa sekä ko-
kelastuomarina väh. Kahdessa kilpailussa. Käytännön harjoittelun valvoja-
na voi toimia A-tason tai FEI-tuomari. 

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus joka toinen vuosi 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla sekä ulkomaisia kouluttajia. 

Vikellys 
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Koulutus A-vikellystuomarikurssi 

Kenelle Jatkokoulutus C-vikellystuomareille. 

Pääsyvaatimukset • on toiminut kahden edeltävän vuoden aikana tuomariston jäsenenä 
vähintään kolmessa alue- tai kansallisessa kilpailussa Suomessa tai 
muualla, jossa vikellyssäännöt on verrattavissa SRL:n vikellyssääntöi-
hin 

• on osallistunut SRL:n tai FEI:n järjestämään vikellystuomarikurssille 
Sisältö Vikellyksen säännöt ja arvosteleminen, tuomarin tehtävät 

Kesto Väh. 20 tuntia 

Määrätavoite Kurssi järjestetään tarpeen mukaan, kun väh. 8 ilmoittautunutta, kuitenkin 
korkeintaan kerran vuodessa 
Kurssilaisia 8-15/kurssi 

Kurssimateriaalit  FEI:n Level 1 -materiaali (FEI) ja Suomen vikellyssäännöt 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat 
tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Kurssin hyväksytysti suorittaneella on oikeus toimia seura-, alue- ja kansal-
lisella tasolla vikellystuomarina. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Oikeuden myöntämisen perusteena on hyväksytysti suoritettu kurssi ja 
käytännön harjoittelut. 
Käytännön harjoittelut: varjotuomarina väh. kahdessa kilpailussa sekä ko-
kelastuomarina väh. kahdessa kilpailussa. Käytännön harjoittelun valvoja-
na voi toimia A-tason tai FEI-tuomari. 

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus joka toinen vuosi 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla sekä ulkomaisia kouluttajia. 
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Koulutus Vikellysohjaajakurssi 

Kenelle Vikellystä jo ohjaaville ja niille, jotka haluavat alkaa ohjata vikellystä 

Pääsyvaatimukset 16v. ja hyvät hevosmiestaidot 

Sisältö Vikellyksen teoriaa, käytännön opetusharjoittelua, juoksutusta, hevostie-
toa 

Kesto 40h kahtena viikonloppuna tai 5 päivänä 

Määrätavoite 
Kurssilaisia 

Vähintään 1 kurssi/vuosi 
8-15/kurssi 

Kurssimateriaalit  
 

Vikellyksen säännöt 
Vikellysohjaajamateriaalit  

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Huomioidaan maantieteellinen tarve. Kouluttaja tekee valinnat 
tarvittaessa. 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Kurssitodistus. Kurssin hyväksytysti suorittaneella on oikeus toimia vikel-
lyksen ohjaajana. 

Oikeuden myöntäminen ja 
käytännön harjoittelut 

Oikeuden myöntämisen perusteena on hyväksytysti suoritettu kurssi, käy-
tännön harjoittelut ja E1-kurssin todistus. 
Käytännön harjoittelut: käytännön opetusta ja juoksutusta kurssin aikana. 

Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus joka toinen vuosi 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet-sivuilla sekä ulkomaisia kouluttajia. 
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Koulutus Juoksuttajakurssi  

Kenelle Kaikille kiinnostuneille 

Pääsyvaatimukset Vähintään 16 vuoden ikä, hevostaitojen perustiedot hallinnassa 

Sisältö Käytännön juoksutusharjoittelua, hevostietoa 

Kesto 2 – 8 h 
Voidaan toteuttaa juoksuttajakurssina tai osana vikellysohjaajakurssia  tai 
mj- tai aluevalmennuksia. Kurssin voi järjestää myös yksityisopetuksena. 

  
Kurssimateriaalit  
 

Vikellyksen ohjeet (hevosen arvostelu) sekä kouluttajan materiaali 

Kurssille pääsyn valintape-
rusteet 

Pääsyvaatimukset täyttävät henkilöt otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä 

Kurssin kautta saadut to-
distukset ja oikeudet 

Kurssin hyväksytysti suorittaneilla on oikeus toimia juoksuttajana vikellys-
kilpailuissa 

  
Oikeuden ylläpitäminen Lisenssikoulutus joka toinen vuosi tai aktiivinen harjoittelu juoksuttajana  

vikellyskilpailuissa 

Kouluttajat Lista kouluttajista SRL:n internet sivuilla sekä ulkomaalaisia kouluttajia 
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