
KOULURATSASTUSKOMITEA   2/2021 
 
 
Esityslista 11.5.2021 klo 16:00 
 

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

• Poissa: Anna von Wendt 
 

• Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 

 

• Edellisen kokouksen muistio ja sähköpostipäätökset – ei sähköpostipäätöksiä  

 

• Talous; ei päivitettyjä tietoja käytössä 

 

• Kilpailuasiat 

• NBCH kutsu julkaistu  

• Vaikeat luokat kansallisissa kilpailuissa; positiivista että on kisoja, joista voi valita, mutta 

pohjat 1. prioriteetti. Jos liian lähekkäin ei riitä osallistujia.  

• SM-kisojen majoitus / Hyvinkää; tulee olla jonkinlainen majoitus tarjolla SM-kisoihin 

osallistuville ratsukoille.  

• Kokeneet ratsastajat; ilmoitettava kvaalituloksensa liittoon, koska vanhan kipan tulokset 

eivät siirry uuteen ja siten uusi järjestelmä ilmoittaa ratsastajan kvaalin puuttuvan, paitsi 

jos tulos on vuodelta 2020. Ilmoituksen perustella toimisto vie kvaalin kipaan.  

• Pohjola-sarjan ja DFC:n finaalit; DTT/ Stable Nova, Hyvinkää 25-26.9.2021 

• Katsastuskilpailuiden tuomaristo: Hyvinkään toukokuun kisa (I-FEI), Ypäjä Pohjola -kisa. 

Saatu tuomaristo ja ilmoitettu järjestäjille tarvittavat ohjeet.  

• muutama peruuntunut sarjakilpailujen osakilpailu löytämässä uuden kilpailupaikan 

 

• Koulutus / tuomariasiat 

• IVK- kurssin siirretty kokonaan syksylle 1. jakso 9-10.10.2021 

• III-kurssin siirretty syksylle – ajankohtaa ei vielä vahvistettu 

• Niiden V- IV -tasojen tuomareiden, joiden lisenssi oli päättymässä 3/2021 ja jotka eivät 

päässeet skaalantarkastukseen, oikeudet on päätetty automaattisesti jatkaa vuodeksi.  

• IVK -IV -skaalantarkastuksista osa on pidetty etänä; Esra, Pohjanmaa sekä Tampere.    

• kouluttajalista ja koearvostelujen vastaanotto; käydään viime vuonna muokattu lista läpi 

ja lisätään koearvostelujen vastaanottajiksi 

• II-tasolle pitää saada lisää koearvostelujen vastaanottajia – Paula lähetti kyselyn. Maisa 

Torkkola, Jorma Kainulainen, Inkeri Kostiainen sekä Osmo Metsälä ovat ilmoittaneet 

olevansa käytettävissä, joten heidät voidaan lisätä koulutusjärjestelmän IIK- ja II-tason 

Inter I) koearvostelujen vastaanottajiin.  

• IIIK-tasolle saakka koearvosteluja vastaanottavat henkilöt on vahvistettu ja lista 

vastaanottajista on koulutusjärjestelmässä sivulla 44.  

• päätettiin, että liitolle hankitaan ClipMy Horse – oikeus, jolla pystyy lataamaan 

materiaalia koulutustarpeisiin  

 

 

• Sääntöasiat 

• Pohjola-osakilpailun luokkien jakaminen, jos osallistujia on yli 40 – Paula tekee 

ehdotuksen asiasta hallitukselle hyväksyttäväksi.  

 



• Lajien koordinaatiokokous 25.5.2022 

• mitä asioita ja budjettitarpeita ensi vuodelle – pitkälti vanhat tarpeet on turvattava  

 

• Muut asiat  

• ELL Kristiina Nyholm on kiinnostunut tutkimaan kouluhevosten lihaksistoa 

lämpökamerakuvauksella. Mahdolliset tulossa olevat ongelmat voidaan havaita jo 

merkittävästi aikaisemmin (2-4 viikkoa ennen), kuin ne ilmenevät. Halukkaat voivat olla 

yhteydessä. Paulalla numero.  

• Käytiin keskustelua arvostelusta ja arvosteluperusteista 

 

• Seuraava kokous: päätetään tilanteen mukaan 

• Kokouksen päättyminen klo 17.30.  

 

 


