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ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 06/2018
Aika:

18.9.2018 klo 12.00

Paikka:

Suomen Ratsastajainliitto ry., Valimotie 10, Helsinki

Läsnä:

Backlund, Markus (puh.joht.) (6/6)
Ehrnrooth, Marina (valmennus, maajoukkueet p/j/n/U25) (5/6)
Hakala, Teppo (6/6)
Luhtala, Mikko (HUJO) (3/6)
Myrskog, Pia (siht.) (5/6)
Norilo, Juho (6/6)
Stenius, Thomas (SRL:n hallitus) (4/6)
Tuomi, Anu (etänä) (6/6)
Ylänne, Aki (Sports Office) (0/6)
lisäksi kutsuttuna paikalla Pekka Törmälä, SRL:n toimitusjohtaja

Poissa:

-

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
Päätettiin, että puheenjohtaja pitää kirjaa sihteerin ollessa Tryonissa steward-tehtävissä.
2. ESITYSLISTA, EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Vahvistettiin etukäteen toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. JÄRJESTÄYTYMISASIAT
a. Työskentelytavat
Ei käsitelty.
b. Vastuualueet
Ei käsitelty.

4. TOIMINNAN VUOSISUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
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Kuultiin Törmälän tilannekatsaus liiton taloudellisesta tilanteesta samoin kuin
budjetointiprosessista toimintakaudelle 2019. Budjetointi on vielä ylätasolla eikä
yksityiskohtia ole lyöty lukkoon. Hallitus jatkaa budjetointityöskentelyä seuraavan kerran
1.10.2018 kokouksessaan.
5. KANSALLINEN KILPAILUKALENTERI JA SARJAKILPAILUT
Porrastettu 3-vuotinen aiesopimus tähtikilpailujärjestäjien kanssa on edelleen työn alla
Backlundilla ja Steniuksella. Ei ole edennyt työkiireistä johtuen, yritetään edistää syksyn
aikana.
Käytiin läpi kilpailukalenterin tilanne. Todettiin, että ainakin tähtikilpailujen osalta pyrkimys
on saada kalenteri lukkoon melko pian ja kaikilta toivotaan aktiivista osanottoa
suunnitteluun. MB tekee uuden työversion excel-pohjaan heti kokouksen jälkeen ja lähettää
komitean jäsenille. Kalenterin työstöä jatkavat sen jälkeen Anu Tuomi ja Markus Backlund.
Muiden kuin tähtikilpailuiden osalta ei hakuaika ole vielä päättynyt.
LähiTapiola Grand Prix-sarjan yhteistyöneuvottelut sponsorin kanssa ovat vielä kesken.
Paikkakunnaksi on kuitenkin varmistumassa Laakson ratsastusstadion.
Tähtikilpailujärjestäjien kanssa järjestetään yhteispalaveri, kun sarjakilpailusäännöt ovat 2019
osalta valmiit. Tässä palaverissa käydään läpi kuluneen kauden toteutumat sekä ohjeistukset
tulevalle kaudelle samoin kuin mahdolliset muutokset sarjoissa.
Kuultiin tilannekatsaus NC 2019-2021 -hankkeesta.
6. KOTIMAAN KILPAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
a. Kansalliset kilpailut
Kokousmateriaalin mukana toimitettiin avoin kirje joukolta esteratsastajia samoin
kuin Lasse Paakkolan kirje nuorten hevosten radoista ja radanrakentamisesta
yleensä. Keskusteltiin näistä yleisesti sekä otettiin huomioon mm. ratamestareiden
koulutuskysymyksessä samoin kuin sarjakilpailusääntöjä koskeneessa keskustelussa.
b. Aluekilpailut
Merkittiin tiedoksi viikonloppuna Solbackassa järjestetyt 2-tason kilpailut ja niiden
yhteydessä pidetyt aluemestaruusluokat mm. lapsiratsastajille. Kilpailu oli hyvin
järjestetty ja aluetta on kehitetty esimerkillisesti vielä tämän kauden aikanakin.
c. Seurakilpailut
Ei käsiteltäviä asioita.
d. Olosuhdeasiat, ohjeistukset
Viitaten mm. kohtaan 6.a. käsiteltiin Laakson Ratsastusstadionin nykytilaa yhdessä
SRL:n toimitusjohtajan kanssa. Laakson turvaamiseksi olisi ensiarvoisen tärkeää
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löytää siitä vastaava henkilö tai taho, joka kokisi alueen ja sen hoidon omaksi
asiakseen.
Merkittiin tiedoksi, että ohjeistukset ja toivomukset vesihaudan sekä –esteiden
käytöstä on viety Sports Officen tietoon ja sieltä ne viedään eteenpäin
ratamestarikoulutukseen.
e. Sarjakilpailut
Käsiteltiin kokousmateriaalin liitteenä ollutta MB:n laatimaa esitystä. Todettiin
vilkkaan keskustelun jälkeen, että kaudelle 2018 tehty muutos estekorkeuksiin Grand
Prix-sarjassa on syytä jättää voimaan kunnes muutoksen vaikutukset voidaan todeta.
Muut tarkennukset sarjakilpailusääntöihin liitteessä, joka toimitetaan komitean
jäsenille kokousmateriaalin mukana sekä tiedoksi Törmälälle ja Forsténille.
Sarjakilpailusääntöihin palataan seuraavassa kokouksessa, jossa käsitellään
laajemmin ensi vuoden sääntöasioita.
f.

Tietojärjestelmät
Kuultiin Törmälältä raportti projektin vaiheesta. Sopimus IPR:stä on tehty, sovellusta
kehitetään osa-alueittain ja viedään testiin sitä mukaa. Tavoite on saada kaikki ne
toiminnot, jotka koskevat aikaa ennen itse kilpailua vähintään testikäyttöön
maaliskuuhun 2019 mennessä. On vielä epävarmaa, tuleeko järjestelmä kaikilta
osiltaan valmistumaan kauden 2019 aikana.

7. SÄÄNTÖASIAT
Sääntöjen työstäminen saatava käyntiin lokakuun aikana. SRL pyytänyt jäsenistöltä
30.9.2018 mennessä sääntömuutosehdotuksia. Myös komitean ehdotukset Anu Tuomelle
tuohon päivään mennessä.
Päätettiin, että jaetut luokat (esim. 120/130 cm, valitse oma tasosi) ovat sallittuja vain 1tasolla ensi kaudesta alkaen.
Arvostelumenetelmän 367.4 (Special) käyttöä suositellaan. Tavoitteena on antaa ratsukoille
enemmän vastinetta lähtömaksulleen sekä lisää kilpailuharjoitusta.

Päätettiin, että 3-tasolta alkaen tulee kaikissa kilpailuissa olla vähintään yksi luokka, jonka
arvostelumenetelmänä on AM5 tai AM5.2.
8. KOULUTUSASIAT
Keskusteltiin mm. ratamestareiden koulutuksesta. Nyt ratamestareilla ja pj-tuomareilla on
yhteinen koulutuspäivä kerran vuodessa mutta komitea kokee, että atamestareiden
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linjauskysymyksiä ja päivitystä tulisi kehittää. Tästä käydään lisäkeskusteluja johtavien
ratamestareiden kanssa. Asiaa hoitaa Teppo Hakala.
Edellisessä kokouksessa sovittiin, että MB käy läpi AY:n kanssa ratojen
ennakkotarkastuskäytännöt. Käytäntö on tällä hetkellä se, että osa radoista tulee joko
Ylänteelle tai Mikkolalle lausunnolle, mutta eivät läheskään kaikki. Luultavasti kaikkia ei
lukumäärästä johtuen edes ole mahdollista ennakkotarkastaa.
Päätettiin ensi kaudelle tuoda koeluontoisesti Tekninen asiantuntija (TA) takaisin
tähtikilpailuihin. Nämä nimetään yhdessä tpj:n ja ratamestareiden kanssa. Tehtävänä on
valvoa urheilullisia asioita ja suoritusolosuhteita kilpailupaikalla yhteistyössä tpj:n, kilpailun
johtajan sekä ratamestarin kanssa, erityisesti pääluokkien osalta. Tehtävästä ei kaudella 2019
makseta mitään toimihenkilökorvauksia.
9. SRL:N HALLITUS
Erillistä hallitusraporttia ei kuultu Törmälän vierailusta johtuen.
10. SPORT OFFICE
Asiat käsitelty muissa kohdissa.
11. MAAJOUKKUEET P/L/J/N/U25
Pohjoismaiden liitot ovat pitäneet yhteiskokouksen, jossa on suunniteltu PM-konseptin
muutosta enemmän EM/MM-kaavaan junioreista alkaen. Kokouksen muistiot liitteenä.
Komitea piti suunnitelmia hyvänä ajatellen joukkuetoiminnan kehittämistä.
12. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
Edellisen kokouksen päätös kokeilla FEI:n palkintorahataulukkoa (25%:n jako) Ainon kvkisojen yhteydessä olevissa 3- ja 2-tason luokissa ei onnistu, näissä luokissa on suunniteltu
käytettäväksi esinepalkintoja. Sopiva testikilpailu löytynee mm. Hyvinkään loppukauden
kilpailuista.
Käytiin läpi HIHS:n kansallisen kutsun sisältö. Hyväksyttiin tällä sisällöllä.

Lajiseminaari toteutuu Helsingissä. Komitea valmistelee seuraavasta kokouksesta alkaen
materiaalia seminaaria varten mm. tässä kokouksessa käsiteltyjen esitysten ja ehdotusten
pohjalta.
Kutsujen tarkistamisprosessia tarkistettiin.
13. SEURAAVA KOKOUS
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Esteratsastuskomitea kokoontuu seuraavaan varsinaiseen kokoukseensa tiistaina 9.10.2018
kello 10.00 EmCen toimitiloissa Helsingin Pasilassa.
14. TIEDOTTAMINEN
Päätettiin, että kaikesta voi tiedottaa.
15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.43.
Vakuudeksi,
Markus Backlund
puheenjohtaja
Liitteet:
TEHTÄVÄLISTA (PÄIVITETÄÄN KOKOUKSESSA)
Tehtävä

Vastuuhenkilö

Valmis, mennessä
periaatepäätös ja
päivämäärä tiedossa
toukokuun loppuun
mennessä
mahd. pian

tähtikilpailun
hakemuslomake
tähtikilpailuiden
olosuhdelomake,
palautelomake
koulutustarpeet

MB, TS, JN

PM

jatkuva

joukkuekilp. pohdinta

ME

seuraava kokous

MB

Tila
vaihe valmis

aloitettu
aloitettu

