
KOULURATSASTUSKOMITEA   3/2022 
 
 
Esityslista 28.11.2022 klo 14:00 
 

• Läsnäolijat: Paula Nysten pj, Osmo Metsälä, Marko Björs, Lilli Luoma, Mari Oila, Hanna 
Anttonen, Stella Hagelstam 
Poissa: Anna von Wendt 
 

• Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 

 

• Edellisen kokouksen muistio ja sähköpostipäätökset  

• ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen 

 

• Talous  

• Komitealle ei ole toimitettu tietoa  
 

• Kilpailuasiat 

• Ensi vuoden kilpailujen tilanne – kalenteri / Osku  

huhtikuun alussa hallimestaruus Ypäjällä – päivä avoin  

• Future 2 pv paikat –6-7.5 Nova / Hanna Anttonen  - pakollinen katsastus 

Muita vaihtoehtoja Tampere (pääsiäinen) Paula kysyy mahdollisuutta  

Porvoo 20-21.5. – Osku selvittelee mahdollisuutta  

• NH – sarjat – osakilpailujen vähentäminen mahdollisesti neljään  

• Pohjolalle on neljä halukasta järjestäjää, DTT, Ypäjä, Kangasala ja Helsinki  

• sarjojen finaalit 2023 – toive HIHS 

• Grand Tour Horse Showhun mahdollisesti – muut jonnekin muualle  

• viikkoa ennen Ainossa – estekisan yhteydessä; Hanna kysyy  

 

• Koulutus / tuomariasiat 

• tuomarioikeudet Satu Eronen IIIK-> III, Mari Salin IIIK-> III, Anne Porevirta IVK->IV  

• IV- kurssin peruutettu vähäisen osallistujamäärän johdosta ja yhdistetään 15.1.2023 IIIK-

koulutukseen edellyttäen, että osallistujamäärä säilyy ennallaan  

• IVK-kurssille (2 viikonloppua) ei ole saatu vielä päivämäärää Ypäjältä  

• IVK -IV -skaalantarkastukset keväälle; alueet hoitavat  

• Koulutuomareiden lisä- / täsmäkoulutukset:  

• Kür -kurssi Dressage Going Strong yhteydessä 21.1.2023  

• Mariette Sanders 18.2.2023 IIIK ja siitä ylöspäin olevat tuomarit  

• Nuorten hevosten kurssi; alustavasti Hyvinkää 14.5.2023   

• GP-kurssi; mahdollisesti syksyllä 

• Horse Show arvostelu ja purku Teamsillä pidettiin – positiivinen palaute -> 

vastaavia kannattaa järjestää jatkossakin  

• Tukholman kurssi IIIK ja siitä ylöspäin pidetty 26-27.11.2022 – Teams 29.11.2022  

• Minna Reinon kanssa keskusteltu liiton oppimisalustan hyödyntämistä ainakin sääntöjen 
osalta -> aletaan työstämään ja valmistelemaan kysymyksiä 

 

• Sääntöasiat 

• Kotimaisten sääntömuutosten läpikäynti  

 

• Muut asiat 

• Hanna ja Mari ottavat koppia koulutuksen vuosikellon järjestämisestä  

• Kouluseminaari tällä viikolla torstai 1.12.2022 klo 18 



 

• Seuraava kokous: päätetään tilanteen mukaan 

• Kokouksen päättyminen klo 15:30  


