
 

Tehtävä 1.  PORTAAT A YLÖS KENTÄLTÄ  

  JA KOIVUESTE LAUKASSA  
 

Ratsukko kiipeää portaiden tasot I ja II käynnissä, kääntyy ja palaa käynnissä kentälle 

(A). Ratsukko hyppää portaat ylös kentältä laukassa ja kiertää töntsän (B) ja hyppää 

koivuesteen laukassa ja siirtyy käyntiin (C). 

 

Arvosteltavat asiat: 

1. Ratsastajan asento, tasapaino ja apujen käyttö. 

2. Lähestymisen ja hyppyjen tasaisuus ja askellaji 

3. Hevosen kuuliaisuus ja rentous 

 

Tehokkuus E: 

 

7 = ei tottelemattomuus tai askellajivirheitä 

4 = 1 tottelemattomuus tai askelalivirheitä tai este jää väliin 

1 = 2 tottelemattomuutta tai askellajivirheitä tai 2 estettä jää väliin 

0 = 3 tottelemattomuutta tai ratsastajan putoaminen tai kumoonratsastus 

 

Ohjeita: 

Askellajivirheestä/pysähtymisestä tai niskuroinnista merkitään 

tottelemattomuusvirhe, esteen eteen pysähtyminen ja paikaltaan hyppääminen ei 

aiheuta tottelemattomuusvirheittä, mutta huomioidaan tyyliarvosanassa. 

 

Tyyli S 

 

ratsastajan istunta ja apujen käyttö, ohjien pituus, hevosen kuuliaisuus ja 

luottavaisuus 

 

erittäin hyvä  +3 

hyvä  +2 

kohtalaisen hyvä +1 

keskinkertainen   0 

heikko  -1 

erittäin huono -2 

 

 

Virhepisteet P 

 

Ratsukko saa kolme virhepistettä (-3), jos esteen ylittäminen tapahtuu väkivaltaisesti 

tai vaaralliseksi katsottavalla tavalla. 

 



 

 

Tehtävä 4. RANTAMETSIKÖN LÄPI   
 

Tehtävä suoritetaan käynnissä. Ratsukko kulkee rantametsikön läpi lähdöstä maaliin.  

 

 
 

Arvosteltavat asiat 

Ratsastajan asento, tasapaino ja apujen käyttö 

Hevosen kuuliaisuus ja luottavaisuus 

                     Askellajin ja tahdin säilyminen 

 

Tehokkuus E: 

7 = ei mitään ongelmia 

4 = 1 tottelemattomuus /pysähdys 

1 = 2 tottelemattomuutta tai pysähdystä 

0 = vaikeuksia löytää reitti tai ratsastajan putoaminen tai kumoonratsastus 

 

Ohjeita: 

Kuva: Kaija Borup 



Askellajin vaihtuminen ei ole tottelemattomuusvirhe, mutta tahdin muutokset 

huomioidaan tyylin kohdalla. 

Tottelemattomuusvirheitä ovat myös pysähtyminen, niskurointi ja oikealta uralta 

poikkeaminen. 

 

Tyyli S 

 

Ratsastajan istunta ja apujen käyttö, ohjien pituus, hevosen kuuliaisuus ja 

luottavaisuus 

 

erittäin hyvä  +3 

hyvä  +2 

kohtalaisen hyvä +1 

keskinkertainen   0 

heikko  -1 

erittäin huono -2 

 

 

Virhepisteet P 

 

Ratsukko saa kolme virhepistettä (-3), jos tehtävän suorittaminen tapahtuu 

väkivaltaisesti tai vaaralliseksi katsottavalla tavalla. 



Tehtävä  3.  MÖYKYT RAVISSA  
 

Möykyt ratsastetaan ravissa ensin yhteen suuntaan ja käännytään takaisin ja tullaan 

möykyt uudestaan vapaassa askelajissa. 

 

Arvosteltavat asiat: 

Ratsastajan asento, tasapaino ja apujen käyttö 

Ratsukon pitää ylittää möykyt tasapainossa ja hyvässä 

yhteisymmärryksessä. 

Hevosen pitää pyrkiä eteenpäin, mutta silti pysyä rauhallisena. 

 

 

Tehokkuus E: 

 

7= ei tottelemattomuusvirheitä tai askellajivirhettä 

4= 1 tottelemattomuus tai askellajivirhe 

1= 2 tottelemattomuutta tai askellajivirhe 

0= 3 tottelemattomuutta tai ratsastajan putoaminen tai kumoonratsastus 

Ohjeita: 

 

Pysähtymisestä tai niskuroinnista merkitään tottelemattomuusvirhe samoin radalta 

poikkeamisesta tai möykyn kiertämisestä.  

Tyyli S 

 

Ratsastajan istunta ja apujen käyttö, ohjien pituus, hevosen kuuliaisuus ja 

luottavaisuus, muutokset askellajissa (myös tahdissa) 

 

erittäin hyvä  +3 

hyvä  +2 

kohtalaisen hyvä +1 

keskinkertainen 0 

heikko  -1 

erittäin huono -2 

 

 

Virhepisteet P 

 

Ratsukko saa kolme virhepistettä (-3), jos tehtävän suorittaminen tapahtuu 

väkivaltaisesti tai vaaralliseksi katsottavalla tavalla. 

 

 

 

 



Tehtävä 2. VETEEN, KIERRÄ SAARI JA NOUSE RANNALLE 

 
 

Ratsukko hyppää/astuu veteen A, kiertää saaren (B) ja nousee vedestä (C). 

 

 

 

Arvosteltavat asiat 

1. Ratsastajan asento, tasapaino ja apujen käyttö 

2. Hevosen rauhallisuus, rentous, kuuliaisuus ja eteenpäinpyrkimys 

3. Askellaji on vapaa 

 

Tehokkuus E: 

 

7 = ei virheitä  

4 = 1 tottelemattomuusvirhe/pysähdys  

1 = 2 tottelemattomuutta  

0 = 3 tottelemattomuutta tai ratsastajan putoaminen tai kumoonratsastus 

 

Ohjeita: 

Tottelemattomuusvirhe on hevosen pysähtyminen kesken tehtävän tai niskurointi.  

 

Tyyli S 

 

Ratsastajan istunta ja apujen käyttö, ohjien pituus 

Hevosen pitää hypätä/astua veteen ja edetä vedessä rauhallisesti ja luottavaisesti. 

 

 

erittäin hyvä  +3 

hyvä  +2 

kohtalaisen hyvä +1 

keskinkertainen 0 

heikko  -1 

erittäin huono -2 

 

 

Virhepisteet P 

 

Ratsukko saa kolme virhepistettä (-3), jos esteen ylittäminen tapahtuu väkivaltaisesti 

tai vaaralliseksi katsottavalla tavalla. 



Tehtävä 12.  HYPPÄÄ MAASTOESTEET  
 

Ratsukko hyppää esteet A B C vapaassa askellajissa. Kieltäytymisen yhteydessä ei 

tarvitse hypätä edellisiä uudestaan, vaan ratsukko jatkaa, siitä missä virhe tapahtui. 

Ratsukko jatkaa koivupujotteluun ja nappaa puusta lakun. 

 

 

Arvosteltavat asiat: 

1. Ratsastajan asento, tasapaino ja apujen käyttö. 

2. Lähestymisen ja hypyn tasaisuus 

3. Hevosen kuuliaisuus ja rentous 

 

Tehokkuus E: 

 

7 = ei tottelemattomuusvirheitä 

4 = 1 tottelemattomuus tai este jää väliin 

1 = 2 tottelemattomuutta tai 2 estettä jää väliin 

0 = 3 tottelemattomuutta tai ratsastajan putoaminen tai kumoonratsastus 

tai 3 estettä jää väliin 

 

Ohjeita: 

Pysähtymisestä ja niskuroinnista merkitään tottelemattomuusvirhe, esteen eteen 

pysähtyminen ja paikaltaan hyppääminen ei aiheuta tottelemattomuusvirheittä, mutta 

huomioidaan tyyliarvosanassa. 

 

Tyyli S 

 

ratsastajan istunta ja apujen käyttö, ohjien pituus, hevosen kuuliaisuus ja 

luottavaisuus 

 

erittäin hyvä  +3 

hyvä  +2 

kohtalaisen hyvä +1 

keskinkertainen  0 

heikko  -1 

erittäin huono -2 

 

 

Virhepisteet P 

 

Ratsukko saa kolme virhepistettä (-3), jos esteen ylittäminen tapahtuu väkivaltaisesti 

tai vaaralliseksi katsottavalla 

 



Tehtävä 13.  VILLI JOKI 

 

Ratsukko astuu puroon, kääntyy vasemmalle puroa pitkin ja nousee pellolle. 

 

Arvosteltavat asiat 

1. Ratsastajan asento, tasapaino ja apujen käyttö 

2. Hevosen rauhallisuus, rentous, kuuliaisuus ja eteenpäinpyrkimys 

3. Askellaji on vapaa, mutta sen pitää säilyä samana koko tehtävän ajan 

 

Tehokkuus E: 

 

7 = ei tottelemattomuusvirheitä  

4 = 1 tottelemattomuus  

1 = 2 tottelemattomuutta  

0 = 3 tottelemattomuutta tai ratsastajan putoaminen tai kumoonratsastus 

 

Ohjeita: 

Tottelemattomuusvirhe on hevosen pysähtyminen kesken tehtävän tai niskurointi. 

Hevosen pitää mennä veteen rauhallisesti ja luottavaisesti. 

 

Tyyli S 

 

ratsastajan istunta ja apujen käyttö, ohjien pituus, hevosen kuuliaisuus ja 

luottavaisuus 

 

erittäin hyvä  +3 

hyvä  +2 

kohtalaisen hyvä +1 

keskinkertainen 0 

heikko  -1 

erittäin huono -2 

 

 

Virhepisteet P 

 

Ratsukko saa kolme virhepistettä (-3), jos puron ylittäminen tapahtuu väkivaltaisesti 

tai vaaralliseksi katsottavalla tavalla. 

 

 
 

 

 

 

 



Tehtävä 8 NOUSE RATSAILTA, (tehtävä 9) JA NOUSE 

RATSASILLE 
 

Ratsastaja nousee ratsailta, suorittaa tehtävän no 9 ja nousee takaisin selkään. 

 

Arvosteltavat asiat 

1. Ratsastajan asento, tasapaino ja apujen käyttö 

2. Hevosen kuuliaisuus ja rauhallisuus 

3. Raippa vasemmassa kädessä 

 

Tehokkuus E: 

 

7 = kaikki sujuu helposti 

4 = vähän apua tarvitaan 

1 = tuomarin avustuksella homma hoituu 

0 = raippa oikeassa kädessä ja/tai homma ei onnistu 

 

Ohjeita: 

 

Tehokkuus on 0 jos ratsastaja ei pääse takaisin selkään tai hevonen karkaa. 

 

Tyyli S 

 

Ratsastajan istunta ja apujen käyttö, ohjien pituus, hevosen kuuliaisuus ja 

luottavaisuus 

  

 

erittäin hyvä  +3 

hyvä  +2 

kohtalaisen hyvä +1 

keskinkertainen   0 

heikko  -1 

erittäin huono -2 

 

 

Virhepisteet P 

 

Ratsukko saa kolme virhepistettä (-3), jos tehtävän suorittaminen tapahtuu 

väkivaltaisesti tai vaaralliseksi katsottavalla tavalla. 

 
 

 
 



Tehtävä 9.  PUHDISTA KAVIOKOUKULLA HEVOSESI 

ETUKAVIO TURVALLISESTI 

 

Ratsastaja pitää kiinni hevosestaan ja puhdistaa etukavion 

 

 

Arvosteltavat asiat: 

1Ratsastajan asento, rauhallisuus, asenne  

2 Tekninen suoritus 

Tehokkuus E: 

7= homma sujuu tyylikkäästi ilman ongelmia 

4= vähän ongelmia 

1 = hyvä yritys 

0 = ei onnistu ollenkaan 

Tyyli S 

 

Ratsastajan istunta, tekninen suoritus, hyvä asenne 

erittäin hyvä  +3 

hyvä  +2 

kohtalaisen hyvä +1 

keskinkertainen   0 

heikko  -1 

erittäin huono -2 

 

 

Virhepisteet P 

Ratsukko saa kolme virhepistettä (-3), jos tehtävän suorittaminen tapahtuu 

vaaralliseksi katsottavalla tavalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kuva: Kaija Borup 



Tehtävä 14  KAVALETIT   

 

Ratsukko ravaa kavalettisarjojen yli kaarevalla uralla, kevyt istunta kavaleteilla. 

 

Arvosteltavat asiat: 

Ratsastajan asento, tasapaino ja apujen käyttö 

Ratsukon pitää ylittää kavaletit tasapainossa ja hyvässä 

yhteisymmärryksessä. Ratsastaja säilyttää kevyen istunnan. 

 Hevosen pitää pyrkiä eteenpäin, mutta silti pysyä rauhallisena. 

 

 

Tehokkuus E: 

 

7 = ei tottelemattomuusvirheitä/ puomin ohitusta/kompastumista 

4 = 1 tottelemattomuus 

1 = 2 tottelemattomuutta 

2 = 3 tottelemattomuutta tai ratsastajan putoaminen tai kumoonratsastus 

Ohjeita: 

 

Pysähtymisestä tai niskuroinnista merkitään tottelemattomuusvirhe, askellajin 

vaihtumisesta rangaistaan vain tyylin kohdalla. 

 

Tyyli S 

 

ratsastajan istunta ja apujen käyttö, ohjien pituus, hevosen kuuliaisuus ja 

luottavaisuus, muutokset askellajissa (myös tahdissa) 

 

erittäin hyvä  +3 

hyvä  +2 

kohtalaisen hyvä +1 

keskinkertainen 0 

heikko  -1 

erittäin huono -2 

 

 

Virhepisteet P 

 

Ratsukko saa kolme virhepistettä (-3), jos tehtävän suorittaminen tapahtuu 

väkivaltaisesti tai vaaralliseksi katsottavalla tavalla. 

 

 

 

 



Tehtävä 10.  PERUUTUS PUOMIEN VÄLISSÄ 

 
 

 

Ratsastaja ratsastaa käynnissä puomien välistä, pysähtyy ja peruuttaa suoraan takaisin 

astumatta puomien yli 

 

 

Arvosteltavat asiat: 

1Ratsastajan asento, tasapaino ja apujen käyttö. 

2 Tekninen suoritus 

Tehokkuus E: 

7= peruutus sujuu, istunta on oikein ja tasapainossa 

4= vähän ongelmia 

1 = hyvä yritys 

0 = ei onnistu ollenkaan 

Tyyli S 

 

Ratsastajan istunta, tekninen suoritus, hyvä asenne 

erittäin hyvä  +3 

hyvä  +2 

kohtalaisen hyvä +1 

keskinkertainen   0 

heikko  -1 

erittäin huono -2 

 

 

Virhepisteet P 

Ratsukko saa kolme virhepistettä (-3), jos tehtävän suorittaminen tapahtuu 

vaaralliseksi katsottavalla tavalla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tehtävä 15.  SÄILYTÄ KEVYTISTUNTA HARJOITUS- 

RAVISSA 

 
 

 

Ratsastaja ravaa pätkän kevyessä istunnassa keventämättä 

 

 

Arvosteltavat asiat: 

1Ratsastajan asento, tasapaino ja apujen käyttö. 

2 Tekninen suoritus 

Tehokkuus E: 

7= ravi sujuu tyylikkäästi ja istunta on oikein ja tasapainossa 

4= vähän ongelmia 

1 = hyvä yritys 

0 = ei onnistu ollenkaan 

Tyyli S 

 

Ratsastajan istunta, tekninen suoritus, hyvä asenne 

erittäin hyvä  +3 

hyvä  +2 

kohtalaisen hyvä +1 

keskinkertainen   0 

heikko  -1 

erittäin huono -2 

 

 

Virhepisteet P 

Ratsukko saa kolme virhepistettä (-3), jos tehtävän suorittaminen tapahtuu 

vaaralliseksi katsottavalla tavalla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tehtävä 7. ARVIOI ETÄISYYS VIHREÄÄN TÖNTSÄÄN   

 
 

 

Ratsastaja arvioi etäisyyden metreissä vihreään töntsään. 

 

 

Arvosteltavat asiat: 

1Ratsastajan asento, tasapaino ja apujen käyttö. 

2 Tekninen suoritus 

Tehokkuus E: 

7=  50 – 60 m 

4=  45 - 49 m tai 61 - 65 m 

1 =  40 - 44 m tai 66 – 70 m 

0 =  alle 40 m tai yli 70 m 

Tyyli S 

 

Ratsastajan istunta, tekninen suoritus, hyvä asenne 

erittäin hyvä  +3 

hyvä  +2 

kohtalaisen hyvä +1 

keskinkertainen   0 

heikko  -1 

erittäin huono -2 

 

 

Virhepisteet P 

Ratsukko saa kolme virhepistettä (-3), jos tehtävän suorittaminen tapahtuu 

epäkohteliaasti 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Pikku-Rami labyrintissä 

Kuva: Noora Hämäläinen 



 

 

Tehtävä 11. TUNNISTA VIISI SIENTÄ  
 

Karhu näyttää ratsastajalle viisi sientä, jotka pitää tunnistaa. Jokaisesta oikeasta 
vastauksesta ratsastaja saa 1.5 pistettä.. 

 

 

Tehokkuus E: 

 

  5 oikein 7.5 

  4 oikein 6.0 

  3 oikein 4.5 

  2 oikein 3.0 

  1 oikein 1.5 

  0 oikein 0 

 

Tyyli S 

 

Ratsastajan asenne tehtävän suorittamiseen 

 

1. Tervehtiminen, esittäytyminen 

 

erittäin hyvä  +2.5 

hyvä  +2 

kohtalaisen hyvä +1 

keskinkertainen 0 

heikko  -1 

erittäin huono -2 

 

 

Virhepisteet P 

 

Ratsukko saa kolme virhepistettä (-3), jos tehtävän suorittaminen tapahtuu 

epäkohteliaasti/. 

 

 

 

Pyöristä pisteet kokonaisiksi, enimmäispistemäärä tästäkin on siis 10 pistettä 

 

 

 



 

 

 

Tehtävä 16. VAIHDA NUMERO JA HYPPÄÄ ESTE 
 

Ratsastaja siirtää numeron toiseen tolppaan ja hyppää esteen. 

Arvosteltavat asiat 

Ratsastajan asento, tasapaino ja apujen käyttö 

Hevosen kuuliaisuus ja rauhallisuus 

Numeron vaihdon sujuvuus 

 

Tehokkuus E: 

 

7 = ei tottelemattomuusvirheitä esteellä 

4 = 1 tottelemattomuus tai numeron pudotus 

1 = 2 tottelemattomuutta tai tottelemattomuus ja numeron pudotus 

0 = 3 tottelemattomuutta tai kaksi tottelemattomuutta ja numeron pudotus 

 

Ohjeita: 

Jos ratsastaja pudottaa numeron maahan, hänen pitää nousta ratsailta ja nostaa 

numero  

Jos ratsastaja ei saa numeroa vaihdettua, tehokkuus =0. 

Tottelemattomuusvirheitä ovat myös pysähtyminen ja niskurointi. 

 

Tyyli S 

 

hypyssä: ratsastajan istunta ja apujen käyttö, ohjien pituus, hevosen kuuliaisuus ja 

luottavaisuus 

numeroa vaihdettaessa: hevosen rauhallisuus ja ratsastettavuus  

 

erittäin hyvä  +3 

hyvä  +2 

kohtalaisen hyvä +1 

keskinkertainen   0 

heikko  -1 

erittäin huono -2 

 

 

Virhepisteet P 

 

Ratsukko saa kolme virhepistettä (-3), jos esteen ylittäminen tapahtuu väkivaltaisesti 

tai vaaralliseksi katsottavalla tavalla. 

 



 

 

Tehtävä 5.  PUJOTTELU HEINÄPELLOLLA 
 

 

Ratsukko pujottelee aitakepit edestakaisin laukassa. 

  

Arvosteltavat asiat 

1. Ratsastajan asento, tasapaino ja apujen käyttö 

2. Hevosen taipuminen kaarteen suuntaan 

3. Hevosen kuuliaisuus 

4. Askellajin säilyminen 

 

 

Tehokkuus E: 

 

7 = ei tottelemattomuusvirheitä tai virhettä askellajissa 

4 = 1 tottelemattomuus tai virhe askellajissa/keppi jää kiertämättä 

1 = 2 tottelemattomuutta tai virhettä askellajissa 

0 = 3 tottelemattomuutta tai virhettä askellajissa tai ratsastajan putoaminen 

tai kumoonratsastus 

Ohjeita: 

Askellajin vaihtuminen katsotaan tottelemattomuusvirheeksi, mutta tahdin muutokset 

huomioidaan vain tyylin kohdalla. 

Tottelemattomuusvirheitä ovat myös pysähtyminen ja niskurointi sekä kepin 

ohittaminen väärältä puolelta. 

 

Tyyli S 

 

Ratsastajan istunta ja apujen käyttö, ohjien pituus, hevosen kuuliaisuus, taipuminen ja 

luottavaisuus 

 

erittäin hyvä  +3 

hyvä  +2 

kohtalaisen hyvä +1 

keskinkertainen   0 

heikko  -1 

erittäin huono -2 

 

Virhepisteet P 

 

Ratsukko saa kolme virhepistettä (-3), jos tehtävän suorittaminen tapahtuu 

väkivaltaisesti tai vaaralliseksi katsottavalla tavalla. 



 

 

Tehtävä 6 

 LAUKKAA 300 METRIÄ NOPEUDELLA 300 M/MIN   

 

Ratsukko ylittää lähtölinjan laukassa tuomarin antaman luvan ”ratsasta” saatuaan ja 

kello käynnistetään. Ratsukko laukkaa 300 m kahdeksikon muotoisella uralla ja 

vaihtaa myötälaukan ristikolla. 

 

Arvosteltavat asiat: 

Ratsastajan asento, tasapaino ja apujen käyttö 

Ratsukko liikkuu myötälaukassa ja vaihtaa suunnan muuttuessa 

  

Tehokkuus E: 

 

7= 57 – 63 sek. 

4= 54.0 – 56.9 sek tai 63.1 –65.0 sek. 

1=51.0 – 53.9 sek. tai 65.1 – 67.0 sek. 

0= alle 51 sek. tai yli 68.1 sek. 

 

Ohjeita: 

Askellajin vaihtumisesta rangaistaan vain tyylin kohdalla. 

 

Tyyli S 

 

Ratsastajan istunta ja apujen käyttö, ohjien pituus, hevosen kuuliaisuus ja 

luottavaisuus, muutokset askellajissa  

 

erittäin hyvä  +3 

hyvä  +2 

kohtalaisen hyvä +1 

keskinkertainen 0 

heikko  -1 

erittäin huono -2 

 

Virhepisteet P 

Ratsukko saa kolme virhepistettä (-3), jos tehtävän suorittaminen tapahtuu 

väkivaltaisesti tai vaaralliseksi katsottavalla tavalla. 

 



 

 

 

 

Tuomari:    19.9.09   

  

Tehtävä no: 

 

 

MAASTOTAITORATSASTUS 

    TULOSPÖYTÄKIRJA 
 

 

Ratsukko Tehokkuus 

E 

Tyyli 

 S 

Virhepisteet 

P 

Yhteensä HUOM 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

OHJEITA: 

 

Jos tehokkuus =0, niin koko esteen tulos on 0. 

Jos yhteistulos olisi negatiivinen, tulokseksi merkitään 0. 

Kohtaan HUOM merkitään seuraavat asiat 

 Ratsukko jättää esteen vapaaehtoisesti suorittamatta 

 Ratsastaja putoaa hevosen selästä 

 Kumoonratsastus 

 Väkivaltainen tai sopimaton käytös, mm kiroilu tai hillitön raipan tai kannusten käyttö 

 Muut tuomarille tai tulospalvelulle kerrottavat asiat 


