
KOULURATSASTUSKOMITEA   1/2021 
 
 
Esityslista 16.2.2020 klo 17:00 
 

• Läsnäolijat: Paula Nysten pj. Osmo Metsälä, Lilli Luoma, Marko Björs, Stella Hagelstam, Anna 
von Wendt 

• Poissa: Mari Oila (sihteeri) 
 

• Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 

 

• Kouluratsastuskomitean järjestäytyminen ja vastuualueet:  

 

• Paula Nysten, puheenjohtaja 

• Osmo Metsälä, hallituksen edustaja 

 

• Edellisen kokouksen muistio ja sähköpostipäätökset  

• päätetty mestaruuskvaalien poistamisesta koskien kevään 2021 hallimestaruuskilpailua.  

 

• Talous; ei päivitettyjä tietoja käytössä 

 

• SM-luokkien vahvistaminen: 

• Halli SM: ikäluokkakohtaiset henkilökohtaiset ohjelmat, seniorit GP 

• Suomen Mestaruus: ikäluokkakohtaiset joukkueohjelmat + kür, U25: Inter II + U25 kür, 

seniorit GP+GP Kür 

• Joukkue SM: He A Challenge Test, Va B FEI Junioreiden Joukkueohjelma, PSG 

 

• Kilpailuasiat 

• Woikosken peruutus koskien SM-kilpailuja; Keskusteltiin vaihtoehdoista ja päädyttiin 

kysymään mahdollisuutta muuttaa Hyvinkään joukkueSM varsinaiseksi SM:ksi.  

• Ypäjän CDI3* ja ratsastajien kvaalit; 68% ikäluokittain, osin joustettu  

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

Pohjola -kisa –  

-komitealla mahdollisuus ehdottaa 3-4 tuomaria?  

• keskusteltiin alkaneen vuoden kvaaleista – ainakaan toistaiseksi ei ole syytä poistaa 

kvaaleja pl. hallimestaruus, jonka kvaaleista on jo aikeisemmin luovuttu.  

 

• Koulutus / tuomariasiat 

• IVK- kurssin siirretyt päivämäärät 8-9.5.2021 ja toinen osa myöhempään ajankohtaan 

• III-kurssin siirretty päivämäärä 14.3.2021 

• IIIK ja sitä ylempien skaalantarkastus oli 23.1.2021 Ypäjän tapahtuman yhteydessä 

• Niiden IIIK- ja sitä ylempien luokkien tuomarit, joiden lisenssi oli päättymässä 3/2021 ja 

jotka eivät päässeet skaalantarkastukseen, oikeudet jatkettiin automaattisesti vuodeksi.  

• IVK -IV -skaalantarkastukset alueittain; pyritään tarvittaessa järjestämään etänä 

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

II-tasolle pitää saada lisää koearvostelujen vastaanottajia.  

 

• Kyra-palkinto 2019/20  

• 2019 päätetty; Janna Pursiainen, Pinja Salmela ja Erika Hakala. 2019 palkintoa ei ole 

jaettu vielä, koska lajiseminaari oli syksyllä etänä.   

• 2020: Mea Packalen, Venla Lahtinen, Roosa Salo ja/ tai Pinja Pohjoismäki  

 



• Muut asiat  

• keskusteltiin vuoden 2021 poikkeussäännöstä koskien tuomarioikeuksien korotusta  

• FEI ohjelmat läpikäyty; ei muutoksia pl. ratsastajan arvosana muuttunut 

yleisvaikutelmaksi.  

 

• Seuraava kokous: päätetään tilanteen mukaan 


