
KOULURATSASTUSKOMITEA   1/2022 
 
 
Esityslista 4.4.2022 klo 17:00 
 

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

• Kokouksen alussa Hujon pj. Satu Väihkönen sekä kouluratsastuksen edustaja Tanja Takkula esittelivät 
ajatuksiaan ja keskusteltiin yhteistyöstä Hujon ja komitean välillä.   
 

• Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 

 

• Komitean järjestäytyminen sekä toimintatavat 

• Paula pj 

• Hanna Anttonen, kilpailunjärjestäjät, tiedotus ja alue yhteistyö  
 

• Edellisen kokouksen muistio ja sähköpostipäätökset – ei sähköpostipäätöksiä  

• Päätettiin NBCH -tuomareista Flyingeen, lähtijät Tiina Karkkolainen ja Paula Nysten 

 

• Talous; käytiin läpi Jutan toimittaman materiaalin perusteella  

 

• Kilpailuasiat 

• Lapsiratsastajien kvaalit 2022; sovittiin, että lasten osalta ei edellytetä kuluvan vuoden 

hallimestaruuksiin kvaalia. Varsinaisiin SM-kilpailuihin edellytetään kahdesti vähintään 64 % 

kansallisesta Helppo A -tasoisesta luokasta. 

• kvaaliluokkien määrä/ tarve/ kaikki tasot.  

• NH kvaaliluokkien tilannetta tulee seurata.  

• Hallimestaruus luokat 2022: seniorit GP, nuorten ratsastajien henkilökohtainen ohjelma, 

junioreiden henkilökohtainen ohjelma, ponien henkilökohtainen ohjelma, lasten henkilökohtainen 

ohjelma  

• Hyväksyttiin hallimestaruuksien tuomaristo: Osmo Metsälä, Marko Björs, Maria Colliander, Hanne-

Mari Kiuttu, Jorma Kainulainen, Sari Nevalainen, Mari Oila, Minna Reino, Irmeli Summanen, Sari 

Vekka, Eva-Maria Vint-Warmington sekä Kari Vuorio. Listaa täydennetään tarvittaessa.  

Metsälä, Björs ja Oila eivät osallistuneet asian käsittelyyn.  

 

• SM luokat 2022:  

• Seniorit: GP & GP Kür  

• U25: U25 GP & GP Kür 

• Nuoret ratsastajat: PSG & Nuorten ratsastajien Kür 

• Juniorit: joukkueohjelma & Kür 

• Ponit: joukkueohjelma & Kür 

• Lapset: joukkueohjelma & henkilökohtainen ohjelma 

• Keskusteltiin Pohjola-finaalien ajankohdasta -> jatketaan keskustelua Ypäjän kanssa 

 

• Koulutus / tuomariasiat 

• IV- kurssin siirretty syksylle  

• IIIK kurssi tulee pitää ensi talven aikana - yhdistetään skaalantarkastukseen  



• IVK -IV -skaalantarkastuksia osa on pidetty etänä; Kaakko ja Esra pidetty maaliskuun alussa, Itä-

Suomen kurssi pidettiin 2.4 ja muut aikaisemmin 

• Koulutuomareiden lisä- / täsmäkoulutukset:  

• selvitellään liiton oppimisalustan hyödyntämistä  

• Kür -kurssi; kysytään Mascha  

• Mahdollinen kouluratsastustapahtuma Ainossa, johon voisi yhdistää koulutusta. Hanna 

tekee esityksen.  

• Tukholma, Horse Show tms.  

• Tuomareiden kierto ja arvostelumahdollisuudet kilpailuissa - keskusteltiin Markon saamasta 
palautteesta.  
Tuomareiden tulee itse olla aktiivisia ja kertoa mahdollisista tarpeistaan kilpailun tuomariston 
puheenjohtajalle sekä mahdollisesti myös komitealle.  
Erityisesti tuomarioikeuksien korotusta hakevien tuomareiden kannattaa olla rohkeasti 
yhteydessä.  

• Koearvostelijoiden vastaanottajien palkkiot – keskusteltiin ja todettiin, että tehdään esitys 

koulutuskomitealle – Paula, Osmo ja Marko eivät osallistuneet tähän päätöksentekoon 

• Riitta Westerholm tuomariluokitus Suomessa – suorittamansa III-kurssin jälkeen hän voi tehdä III-

tason koearvostelun ja saada nämä oikeudet.   

• Hyväksyttiin korotushakemukset: Eeva Kaartinen IIK-tasolle ja Ulla Nurmi IV-tasolle.  

 

• Sääntöasiat 

• ei sääntöasioita 

 

• Muut asiat 

• Kyra K -palkinnon saajat 2021: palkinnon saajat nimetty 

• Yle televisioinnit/ SM: käytiin keskustelua 

 

• Seuraava kokous: päätetään tilanteen mukaan 

• Kokouksen päättyminen klo 18:55 

 

 


