
KOULURATSASTUSKOMITEA   2/2022 
 
 
Esityslista 4.10.2022 klo 17:00 
 

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

• Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 

 

• Edellisen kokouksen muistio ja sähköpostipäätökset  

 

• SM ja joukkue SM tuomaristot hyväksytty kesän aikana sähköpostilla  

 

• Talous / Jutta  

 

• osa järjestäjille maksettavista tuista on laskuttamatta 

• Tähtikilpailuavustuksia yms. laskutettu – vuosi vaikuttaa olevan tosi kesken  
 

• Kilpailuasiat 

• Ensi vuoden kilpailujen tilanne – kalenteri / Osku  

• SM 2023 päätettiin pitää Woikoskella 11-13.8.2023 

• mahdollinen kilpailunjärjestäjien tapaaminen / Teams – asia esille kouluseminaarissa  

• Kuluneen vuoden sarjat ja ensi vuoden näkymä: kommentteja? ajatuksia?  

• kysely ratsastajille sarjoista ja kehitysideoista – linkki mahd. kipaan ja info liiton 
sivuilla  

• Dressage Future Cup jatko – jatkossa pyritään muuttamaan pakolliseksi katsastukseksi 

• NH-sarjat pitkälti ennallaan, ainakin yhden osakilpailun vähentäminen sarjasta ja 

mahdollisesti nh -osakilpailuiden yhdistäminen korkeampiin luokkiin esim. Pohjola-sarjaan 

• sarjojen finaalit 2023 – toive HIHS 

 

• Koulutus / tuomariasiat 

• Marjo Moilanen korotus IVK tasolta IV-tasolle  

• IV- kurssin siirretty syksylle, aika 3-4.12.2022 

• IIIK kurssi tulee pitää ensi talven aikana - yhdistetään skaalantarkastukseen, pyydetty 

Ypäjältä päivää  

• IVK -IV -skaalantarkastukset keväälle - selvitellään liiton oppimisalustan hyödyntämistä 

ainakin sääntöjen osalta -> aletaan työstämään ja valmistelemaan kysymyksiä. Toive 

viimeistään 2024 alusta 

• Koulutuomareiden lisä- / täsmäkoulutukset:  

• Kür -kurssi; kysytään Mascha – keväälle  

• GP-kurssi; kuten edellä  

• Horse Show arvostelu ja purku Teamsillä – kutsu 

• Dressage Going On / Ypäjä 21.1.2023 

• Amsterdam 25-29.1.2023- lentokentän toimimattomuus ja useiden tuntien jonot 

paluussa poistaa tässä vaiheessa Amsterdamin vaihtoehtojen joukosta 

• 23-26.2.2023 Göteborg / 24.11-27.11.2022 Tukholma  

• NH -kurssi; tarpeen kesällä  

• tuomareiden kvartaalitapaamiset – ainakin kilpailukauden aikana; 

ongelmatilanteet yms. – ajatus esille kouluseminaarissa 

• Tuomareiden ratsastuskokemus – poikkeusluvat -> ratsastajien edustajan nimeäminen -

> muutetaan sääntöjä tämän osalta ja jatkossa komitea päättää hakijan tulosten 



perusteella ja Anna ja Stella toimivat ratsastajien edustajana komitean sisällä ja ylimmän 

tason poikkeusluvan saaneille perustetaan jatkossa IK- tuomariryhmä 

 

• Sääntöasiat 

• ei sääntöasioita – FEI muutokset hyväksyttyjen muutosten mukaan niiden vahvistuttua  

 

• Muut asiat 

• Kouluseminaarin ajankohta ja sisältö 1.12.2022 klo 18:00 – kilpailukalenteri, sarjat, 

ikäluokkien katsastukset ja sääntömuutokset sekä muut etukäteen keskusteltavaksi 

toimitetut asiat. Komitean kokoonpano ja ehdotukset uusista jäsenistä.  

• Kyra K -palkinnon saajat 2022 – onko ajatuksia vai odotetaanko kauden päättymistä?  

(2021: Peppi Kokko (lapset), Lotta Luomajärvi (U25) sekä Louise Jönsson (nuoret) – jo 

jaettu) 

• Vaativa A S3 käännettynä Saksasta – otetaanko mukaan ohjelmiin. Ratsastajien 

edustajien näkemyksen perusteella ei tarvetta ainakaan tässä vaiheessa.  

 

• Seuraava kokous: päätetään tilanteen mukaan 

• Kokouksen päättyminen klo 19:00 


