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ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 08/2018
Aika:

21.11.2018 klo 12.00

Paikka:

EmCe Solution Partner Oy, Jämsänkatu 2, Helsinki

Läsnä:

Backlund, Markus (puh.joht.) (8/8)
Ehrnrooth, Marina (valmennus, maajoukkueet p/j/n/U25) (6/8)
Hakala, Teppo (8/8) (etänä)
Norilo, Juho (8/8)
Stenius, Thomas (SRL:n hallitus) (6/8)
Tuomi, Anu (etänä) (7/8)

Poissa:

Luhtala, Mikko (HUJO) (3/8)
Myrskog, Pia (siht.) (5/8)
Ylänne, Aki (Sports Office) (0/8)

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
Päätettiin, että puheenjohtaja pitää kirjaa sihteerin ollessa estynyt.
2. ESITYSLISTA, EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Vahvistettiin etukäteen toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. JÄRJESTÄYTYMISASIAT
a. Työskentelytavat
Ei käsiteltävää.
b. Vastuualueet
Ei käsiteltävää.
4. TOIMINNAN VUOSISUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
Esteratsastuksen toimintasuunnitelmatekstit syyskokousta varten on toimitettu komitean
jäsenille sekä maajoukkuejohdolle ja HUJO:lle edellisen kokouksen jälkeen.
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Porrastettu 3-vuotinen aiesopimus tähtikilpailujärjestäjien kanssa on edelleen työn alla
Backlundilla ja Steniuksella. Kuullaan lajiseminaarin kommentit kilpailujen järjestämisestä
yleisesti tueksi tähän hankkeeseen ennen työn jatkamista.
Käytiin läpi kilpailukalenterin tilanne. Kalenteriversio 10 toimitettu kokousmateriaalin
mukana komitealle, kokouksessa työstettiin versio 12 lajiseminaarille esitettävään asuun.
Sponsorineuvottelut ovat edenneet mutta kesken. Kuultiin tilannekatsaus. Pääsarjojen
rahoitus on jokseenkin turvattu mutta palkintorahatasot vahvistetaan vasta sarjakilpailujen
sääntöihin, kun syyskokouksen talousarvio on vahvistettu.
Kuultiin tilannekatsaus NC 2019-2021 -hankkeesta. Kutsun luonnos on tällä hetkellä työn
alla, kun ensimmäinen versio on jaeltavissa, otetaan komitealta siihen lausunnot.
6. KOTIMAAN KILPAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
a. Kansalliset kilpailut
KS1:n muutokset esitettävä sääntövaliokunnalle kesäkuun alkuun mennessä.
KS3:n muutokset koottu pitkin vuotta, Anu Tuomi kerännyt suoraan sääntöihin sitä
mukaa kun niitä on tullut ja esittelee olennaiset muutokset lajiseminaarille.
FEI:n General assembly oli viime viikonloppuna, mahdolliset sääntömuutokset
huomioidaan vasta 2020 sääntöihin koskien Fit to compete-muutoksia. Nämä
vaativat ensin huolellisen valmistelun. Sen sijaan jo 2019 sääntöihin voidaan ottaa
mukaan muut muutokset, koskien mm. ponien kuolainpykäliä.
b. Aluekilpailut
Ei käsiteltävää.
c. Seurakilpailut
Stewardipakko 1-tasolla, keskusteltiin aiheesta. Päätettiin kuulla seminaarin
mielipide asiassa.
d. Olosuhdeasiat, ohjeistukset
Tähtikilpailuohjeet lajiseminaaria varten, MB tiedustelee AY:ltä onko valmista
esitettävää.

e. Sarjakilpailut

Esteratsastuskomitea
Sivu 3 / 4
Sarjakilpailusäännöt täytyy vielä kirjoittaa sääntömuotoon helmikuuhun mennessä,
vastuu Anu Tuomella. Esitellään lajiseminaarissa pääpiirteittäin powerpointesityksenä.
f.

Tietojärjestelmät
KIPA:n uudistamisprojekti etenee tällä hetkellä budjetissa ja aikataulussa,
lajiseminaarissa ensimmäistä kertaa livedemo. Tuotantokäyttöön kuitenkin vielä
vuosi matkaa.

7. SÄÄNTÖASIAT
Sääntöjen työstäminen kts yllä.
NBCH rules –muutokset on toimitettu ennen kokousta komitealle. Muutoksiin ei ollut
mitään huomautettavaa.
8. KOULUTUSASIAT
Ratamestareiden koulutusta on järjestetty ja lajiseminaariin tulossa oma aihekokonaisuus.
Teppo Hakala valmistelee.
9. SRL:N HALLITUS
Kuultiin TS:n tilannekatsaus hallituksen työskentelystä ja budjetista.
10. SPORT OFFICE
Asiat käsitelty muissa kohdissa.
11. MAAJOUKKUEET P/L/J/N/U25
Kuultiin tilanneraportti kokouksessa (ME). Ensi kevään maajoukkuetoimintaa valmistellaan
parhaillaan.
12. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
Lajiseminaariin valmistautuminen. Esitysmateriaalin tämänhetkinen luonnos on
kokousmateriaalin liitteenä toimitettuna komitealle. Materiaalia työstetään vielä loppuviikon
ajan, viimeinen versio tulee komitealle perjantaina.
Suomen Voimisteluliiton valmentajacasesta keskusteltiin. TS kertoi, että hallituksessa on
muutenkin kiinnitetty erityistä huomiota viestinnän tarpeisiin ja viestintäpolicy on tekeillä.

Työryhmä (Hippos + SRL) valmistelee lausuntoa uudistuvaan eläinsuojelulakiin. Jotta se
huomioisi ratsastuksen kilpailutoiminnan ”sopivassa laajuudessa”, on lajikomiteoilta
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pyydetty lausuntoa. Vastausaika on 28.11.2018 mennessä, joten päätettiin tiedustella
lajiseminaarin mielipidettä asiassa ennen vastausta.
13. SEURAAVA KOKOUS
Seuraavan kerran komitea kokoontuu lajiseminaariin Grand Marinassa 24.11.2018.
Suunnitteilla on yksi kokous ennen vuoden vaihdetta, tämän ajankohta sovitaan
sähköpostilla lajiseminaarin jälkeen.
14. TIEDOTTAMINEN
Päätettiin, että kaikesta voi tiedottaa.
15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20.
Vakuudeksi,
Markus Backlund
puheenjohtaja

