
KOULURATSASTUSKOMITEA   4/2021 
 
 
Esityslista 11.11.2021 klo 16:00 
 

• Läsnäolijat: Paula Nysten pj, Osmo Metsälä, Marko Björs, Stella Hagelstam, Lilli Luoma, Mari 
Oila, Anna von Wendt sekä Jutta Koivula/ Sport Office  
 

• Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 

 

• Edellisen kokouksen muistio ja sähköpostipäätökset  

 

• Talous; ei päivitettyjä tietoja käytössä 

• Kalustotyöryhmä; siirtotallit ja estekalustot, koulu; onko tarpeita  

 

• Kilpailuasiat 

• SM-kilpailu 2022; Hallitus on hyväksynyt kouluratsastuksen SM-kilpailu Tahkon 

Maneesit Oy:lle. Koulu 26-28.8.2022.  

• FEI kalenterin mukaan samaan aikaan on U25 ja lasten EM-kilpailu Unkarissa, tulee 

näille ikäryhmille löytää toinen paikka SM-kisalle – voidaanko mahdollisesti yhdistää 

johonkin Pohjola -kisaan  

• Bastioni 11-12.6.2021 kansallinen kisa  

• Muut kv-kisat alustavasti: 

• 26-30.6.2022 NBCH Flyinge- kilpailu alkuviikosta  

• 25-30.7.2022 Hartbury, GBR nuoret+juniorit 

• 3-7.8.2022 Strzegom, POL ponit 

• 6-14.8.2022 Herning, DEN MM seniorit 

• 24-28.8.2022 Budapest, HUN U25+lapset 

• 8-11.9.2022 Ermelo, NED MM nuoret hevoset; kvaaliluokista on huolehdittava 

• Kotimainen kilpailukalenteri -> Osku esitteli. Koetettiin miettiä vaihtoehtoja täysien 

viikonloppujen tasapuoliseksi jakamiseksi. Stella muistutti nuorten hevosten MM-

kilpailujen kvaalikilpailujen tarpeellisuudesta hyvillä pohjilla. Tarve sekä esi- että 

finaaliohjelmalle.  

• Pohjola-sarjan koulufinaalit, mahdollisesti Ypäjä? 

 

• Koulutus / tuomariasiat 

• IVK- kurssin molemmat jaksot pidetty kuluvana syksynä  

• III-kurssin vahvistettu ajankohta 19.12.2021 – lisätään mahdollisuus tähän myös 

skaalantarkatukseen IIIK ja siitä ylöspäin tasoille  

• ensi vuoden skaalantarkastukset – päätetty IIIK ja ylöspäin Ypäjän Dressage Going 

Strong 22.1.2022. Muut pyritään selvittämään alueiden kanssa joulukuun aikana.  

• palautetta Varsan aluekilpailuista 9/2021 – mahdollisissa keskusteluissa ratsastajien ja 

valmentajien kesken tulee käyttää asianmukaista ratsastuskieltä ja tästä muistutetaan 

taas koulutuksissa  

• Katja Törrönen, Sari Nevalainen korotushakemus II-tasolle (K:n poisto) - hyväksyttiin 

 

• Sääntöasiat 

• FEI säännöt vielä vahvistamatta 

• kotimaisiin sääntöihin joitakin täsmennyksiä käytännön pohjalta 

  



• Muut asiat  

• skaalat etc. tapahtumat julkaistaan liiton kalenterissa. Tämän lisäksi Jutta lupasi hoitaa, 

että toimisto lähettää muistutusviestin tuomareille.  

• katsastuskilpailuiden tuomaristot – valmentajat valmistelevat esityksen 

katsastuskilpailuissa käytettävistä tuomareista ja lista toimitetaan katsastuskilpailujen 

järjestäjille.  

• uusi Helppo D kouluohjelma, saatu esitys - Osku ja Paula käyvät läpi ja vievät toimeen. 

Samalla poistetaan helppo B:5 ohjelmasta keskiravi ja muutetaan se temponlisäykseksi.  

• Lajiseminaari sovittiin pidettäväksi 11.12. klo 14. Asioina tämä vuosi, sääntömuutokset 

sekä ensi vuoden kilpailukalenteri. Lisäksi komitean jäsenten valinta / ehdotukset.  

• Koulukomitean jäsenet 2022 – nykyiset ovat valmiina jatkamaan. Täydentämistä 

harkitaan tarjokkaiden osaamisalueiden mukaan.  

• Kouluttajien lista tarpeettoman lyhyt. Lisättiin listalle suostumustensa mukaisesti Marko 

Björs ja Hanne-Mari Kiuttu. Ajatuksena aloittaa heidän kanssaan ensi vaiheessa 

koulutuksista toisen tuomarikollegan kanssa, jotta pääsevät mukaan systeemiin.  

• Koulutusaineisto – valmistellaan lista materiaaleista ja ratsukoista, joista clipit otetaan. 

 

• Seuraava kokous: päätetään tilanteen mukaan  

 

• Kokouksen päättyminen klo 18:35 


