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Suomen Melonta- ja Soutuliiton koulutusjärjestelmä
Hyväksytty Koulutus- ja olosuhdevaliokunnan kokouksessa 11.11.2013
Kouluttajaoikeuden myöntää Melonta- ja soutuliiton koulutus- ja olosuhdevaliokunta. Oikeus on määräaikainen ja
voimassa kolme vuotta. Valiokunta arvioi kouluttajan tilanteen ja päättää kouluttajaoikeuden jatkamisesta aina kolmen
vuoden välein.
Kouluttajaoikeus myönnetään laji- ja olosuhdekohtaisesti:
1) Avovesimelontaan
2) Koskimelontaan
3) Avokanoottimelontaan
Kouluttajaksi voi pätevöityä halutessaan kaikissa kolmessa lajissa.

Kouluttajaoikeus myönnetään suoritetun taitokokeen, koulutuksen ja osaamisen mukaan seuraavasti:
1)Ohjaajakouluttajaoikeus
2)Opaskouluttajaoikeus
3) Kouluttajien kouluttaja

Kouluttajanimikkeet ovat:
Avovesimelonnan ohjaajakouluttaja
Avovesimelonnan opaskouluttaja
Koskimelonnan ohjaajakouluttaja
Koskimelonnan opaskouluttaja
Avokanoottimelonnan ohjaajakouluttaja
Avokanoottimelonnan opaskouluttaja

Kouluttajaoikeuden saamiseksi hakijan on täytettävä seuraavat ehdot:
Ohjaajakouluttaja
1) Soveltuva laji / olosuhdekohtainen (avovesi, koski, avokanootti) koulutus. Vähintään Melonta- ja soutuliiton
opaskoulutus tai vastaava.
2) Vähintään 3 –tason soveltuva laji / olosuhdekohtainen (avovesi, koski, avokanootti) taitonäyttö (EPP3). Sekä lisäksi
näyttö kansallisista lisävaatimuksista (eteenpäin melonnan tahokkuus ja navigointitaidot). Taitonäyttö ei saa olla
kolmea vuotta vanhempi.
3) Soveltuva laji / olosuhdekohtainen (avovesi, koski, avokanootti) kouluttajakoulutus tai kouluttajapätevyysnäyttö:
Melonta- ja soutuliiton kouluttajan näyttökoe tai vastaava muu näyttö.
4) Kouluttajakokelaan on osallistuttava Melonta- ja soutuliiton kouluttajatapaamiseen.
5) Kouluttajakokelaan on osallistuttava Melonta- ja soutuliiton tai EPP yhteisön EPP –tapaamiseen tai työpajaan.
6) Kouluttajakokelaan on osoitettava toimineensa aktiivisesti koulutustoiminnassa.
7) On toiminut vastuullisesti, turvallisuutta edistäen, kanssamelojia ja luontoarvoja kunnioittaen sekä kouluttajana
että melojana.
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Opaskouluttaja
1) Soveltuva laji / olosuhdekohtainen (avovesi, koski, avokanootti) koulutus. Vähintään Melonta- ja soutuliiton
opaskoulutus tai vastaava.
2) Vähintään 4 –tason soveltuva laji / olosuhdekohtainen (avovesi, koski, avokanootti) taitonäyttö (EPP4). Sekä lisäksi
näyttö kansallisista lisävaatimuksista (eteenpäin melonnan tahokkuus ja navigointitaidot). Taitonäyttö ei saa olla
kolmea vuotta vanhempi.
3) Soveltuva laji / olosuhdekohtainen (avovesi, koski, avokanootti) kouluttajakoulutus tai kouluttajapätevyysnäyttö:
Melonta- ja soutuliiton kouluttajan näyttökoe tai vastaava muu näyttö.
4) Kouluttajakokelaan on osallistuttava Melonta- ja soutuliiton kouluttajatapaamiseen.
5) Kouluttajakokelaan on osallistuttava Melonta- ja soutuliiton tai EPP yhteisön EPP –tapaamiseen tai työpajaan.
6) Kouluttajakokelaan on osoitettava toimineensa aktiivisesti koulutustoiminnassa.
7) On toiminut vastuullisesti, turvallisuutta edistäen, kanssamelojia ja luontoarvoja kunnioittaen sekä kouluttajana
että melojana.

Kouluttajien kouluttaja
1) Kouluttajien kouluttajana voi toimia Melonta- ja soutuliiton nimeämä asioitunut melonnan kouluttaja.
2) Koulutajien kouluttajat valitaan soveltuvuusperusteilla tapauskohtaisesti. Muodollisia tutkinto ym. vaatimuksia ei
ole. Valinnan tekee Koulutus- ja olosuhdevaliokunta.
3) Kouluttajien kouluttajaoikeus on uusittava kolmen vuoden välein.

Kouluttajan oikeudet ja velvollisuudet
Kouluttajan oikeudet
- Kouluttajalla on oikeus käyttää ”Suomen melonta- ja soutuliiton melontakouluttaja” –nimikettä ja tunnuksia.
Ohjaajakouluttaja
- Ohjaajakouluttajalla on oikeus järjestää Suomen melonta- ja soutuliiton ohjaajakursseja sekä kirjoittaa näistä
todistuksia.
- Ohjaajakouluttajalla on oikeus vastaanottaa 2 –tason taitokokeita (EPP2) sekä kirjoittaa näistä todistuksia.
Opaskouluttaja
- Opaskouluttajalla on oikeus järjestää Suomen melonta- ja soutuliito opaskursseja sekä kirjoittaa näistä todistuksia.
- Opaskouluttajalla on oikeus vastaanottaa 3 -tason taitokokeita (EPP3) sekä kirjoittaa näistä todistuksia.

Kouluttajan velvollisuudet
1) Kouluttajan on toimittava vastuullisesti, melontaturvallisuutta edistäen, kanssamelojia ja luontoarvoja kunnioittaen
sekä kouluttajana että melojana.
2) Kouluttajan on noudatettava Melonta- ja soutuliiton koulutuksille ja taitokokeille annettuja sisältö- ja
laatukriteerejä.
3) Kouluttajan on raportoitava Melonta- ja soutuliitolle kaikista havaitsemistaan onnettomuus- ja läheltä piti tilanteista.
4) Kouluttajan on osallistuttava vuosittain Melonta- ja soutuliiton omiin tai liiton nimeämiin yhteistyökumppaneiden
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kouluttajatapaamisiin.
5) Kouluttajan on osallistuttava vähintään kolmen vuoden välein Melonta- ja soutuliiton tai EPP yhteisön
taitokoetyöpajaan / koulutukseen.
6) Kouluttajan on tehtävä Melonta- ja soutuliitolle kolmen vuoden välein kirjallinen toimintaselvitys.
7) Opaskouluttajan on suoritettava kolmen vuoden välein 4 –tasoinen taitotesti (EPP4).
8) Ohjaajakouluttajan on suoritettava kolmen vuoden välein 3 –tasoinen taitotesti. (EPP3).

Kouluttajaoikeuden jatkaminen
Koulutusoikeus on voimassa 3 vuotta. Kouluttajaoikeus pysyy voimassa ilman erillistä hakuprosessia jos kouluttaja on
huolehtinut edellä lueteltujen kouluttajan velvollisuuksien noudattamisesta. Vanhentunutta kouluttajaoikeutta voi
hakea uudelleen.

Taitokokeiden vastaanotto-oikeudet
Melonta- ja soutuliitto on EPP (Euro Paddle Pass) yhteisön jäsen. Melonta- ja soutuliiton melonnan taitokoejärjestelmä
noudattaa EPP (Euro Paddle Pass) yhteisön määrittelemää taitokokeiden porrastusta sekä minimisuorituksen tasoja.
EPP yhteisö velvoittaa jäsenmaita järjestämään taitokokeiden vastaanottajien kansallisen koulutuksen ja kokeiden
vastaanottajien toiminnan valvomisen jäsenmaiden yhtenäisen linjan ja kokeiden laadun varmistamiseksi.
Melonta- ja soutuliiton melonnan taitokokeet
Melonnan 1 –tason taitokoe. Vastaa melonnan peruskurssin sisältöä. Vastaa EPP1 tasoa.
Kajakkimelonnan 2 –tason taitokoe. Vastaa EPP2 kayak tasoa.
Avokanoottimelonnan 2 –tason taitokoe. Vastaa EPP2 open canoe tasoa.
Avovesimelonnan 3 –tason taitokoe. Vastaa EPP3 seakayak tasoa.
Avokanoottimelonnan 3-tason taitokoe. Vastaa EPP3 open canoe tasoa.
Koskimelonnan 3 –tason taitokoe otetaan käyttöön 2015-2016 aikana. Vastaa EPP3 kayak tasoa.
Taitokokeiden järjestäjän yleiset ohjeet
- Kokeen järjestäjän on oltava seura, oppilaitos, yritys tai muu yhteisö. Yksityishenkilönä koetta ei voi järjestää.
- Kokeen vastaanottajalla on oltava voimassa oleva vastaanotto-oikeus
- Kokeeseen osallistuneella on valitusoikeus, mikäli hän havaitsee kokeen vastaanottamisessa puutteita tai
laiminlyöntejä. Valitukset osoitetaan Koulutus ja olosuhdevaliokunnalle. Valiokunta päättää tarvittaessa toimenpiteistä.
- Liiton tai EPP –yhteisön edustajalla on oikeus osallistua kokeeseen tarkkailijana ja puuttua tarvittaessa havaitsemiinsa
epäkohtiin.

Taitokoe 1 (EPP1)
Melonta- ja soutuliiton melonnan peruskurssin sisältö vastaa EPP1 taitokokeen sisältöä. EPP –yhtenäisen linjan
varmistamiseksi riittää, kun seurat noudattavat melonnan peruskurssin sisältösuositusta. Taitotesti 1 (EPP1) todistusten
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myöntämisoikeudet voidaan myöntää seuralle, oppilaitokselle, yritykselle tai muulle yhteisölle.

1 –tason taitotodistusten myöntämisoikeudet
1) Yhteisön edustaja on osallistunut EPP –järjestelmän perehdytystilaisuuteen. Tilaisuus voidaan järjestää esim.
seurakäyntinä.
2) Yhteisö sitoutuu noudattamaan melonnan peruskurssin sisältösuositusta

Taitokoe 2 (EPP2)
Taitokoe 2 vastaanotto-oikeudet ovat henkilökohtaisia.
Kokeen vastaanotto-oikeuden ehdot
1) Voimassa oleva (ei kolmea vuotta vanhempi) taitokoe 3 –tason todistus
2) Opastason koulutus
3) Taitokoe 2 (EPP2) vastaanottokoulutus
Taitokoe 2 todistusten myöntämisoikeus on voimassa 3 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen vastaanotto-oikeus on
uusittava.

Taitokoe 3 (EPP3)
Taitokoe 3 vastaanotto-oikeudet ovat henkilökohtaisia. Kokeen järjestäjän on oltava yhteisö: seura, oppilaitos tai yritys.
Yksityishenkilönä taitokokeita ei voi järjestää
Kokeen vastaanotto-oikeuden ehdot
1) Voimassa oleva (ei kolmea vuotta vanhempi) taitokoe 4 –tason todistus
2) Kouluttajatason koulutus
3) Taitokoe 3 (EPP3) vastaanottokoulutus
4) Kisällityö, eli osallistuminen työparina todellisen 3 –tason taitokokeen vastaanottamiseen
Taitokoe 3 todistusten myöntämisoikeus on voimassa 3 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen vastaanotto-oikeus on
uusittava.
Taitokokeiden vastaanottajien kouluttajat
1) 1 –tason taitokokeiden vastaanottokoulutuksia voivat järjestää Melonta- ja soutuliiton ohjaajakouluttajat.
Koulutuksista on aina ilmoitettava liiton toimistoon.
2) 2 –tason taitokokeiden vastaanottokoulutuksia voivat järjestää Melonta- ja soutuliiton opaskouluttajat.
Koulutuksista on aina ilmoitettava liiton toimistoon.
3) 3 –tason vastaanottajien koulutuksia voivat järjestää Koulutus- ja olosuhdevaliokunnan nimeämät kouluttajat.
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Valitusoikeus
Kokeeseen osallistuneilla on valitusoikeus, mikäli hän havaitsee kokeen vastaanottamisessa puutteita tai
laiminlyöntejä. Valitukset osoitetaan Koulutus ja olosuhdevaliokunnalle. Valiokunta päättää tarvittaessa toimenpiteistä.
Taitokoejärjestelmää sekä vastaanottajia valvoo Koulutus- ja olosuhdevaliokunta, joka myös nimeää järjestelmän
ylläpitäjät.

Helsingissä 11.11.2013
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