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ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 01/2018 

Aika: 8.2.2018 klo 16.30 

Paikka: EmCe, Jämsänkatu 2, Helsinki (7.krs) 

Läsnä: Backlund, Markus (puh.joht.) (1/1) 

 Ehrnrooth, Marina (valmennus, maajoukkueet p/j/n/U25) (1/1) 

 Hakala, Teppo (etänä) (1/1) 

 Myrskog, Pia (siht.) (1/1) 

 Norilo, Juho (1/1) 

 Stenius, Thomas (SRL:n hallitus) (1/1) 

 Tuomi, Anu (etänä) (1/1) 

 Ylänne, Aki (Sports Office) (0/1) 

Poissa: - 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 

Valittiin Pia Myrskog kokouksen sihteeriksi. 

 

2. ESITYSLISTA, EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

Vahvistettiin etukäteen toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Edellisen 

kokouksen pöytäkirjaa ei käsitelty, tämä on komitean ensimmäinen kokous. 

 

3. JÄRJESTÄYTYMISASIAT 

a. Työskentelytavat 

Komitea kuuli MB:n esityksen työskentelytavoista. Päätettiin toimia esityksen 

mukaisesti, HHT, kokouskuri. 

b. Vastuualueet 

Komitea keskusteli SRL:n esityksen pohjalta vastuualuejaosta. Päätettiin 

vastuunjaoista: 

Markus Backlund; pj, kilpailutoiminta 

Pia Myrskog; sihteeri, koulutus 

Teppo Hakala; 1-2-tason toiminta 

Anu Tuomi; säännöt 

Thomas Stenius; SRL:n hallituksen edustaja 

Marina Ehrnrooth; mj-asiat 

Juho Norilo; ratsastajien edustaja 

Aki Ylänne; Sport Office  
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4. TOIMINNAN VUOSISUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 

Ei käsitelty erikseen. Toimintasuunnitelma ensi kokouksessa. Talousarvio 

kokousmateriaalissa tiedoksi komitean jäsenille. 

 

5. KANSALLINEN KILPAILUKALENTERI JA SARJAKILPAILUT 

Keskusteltiin kilpailukalenterin linjaamistehtävästä ja todettiin, että jatketaan pidemmän 

aikajakson suunnitelmalla. Tällä tarkoitetaan sitä, että kalenterin suunnittelussa käytetään 

2-3 vuoden tarkastelujaksoa. 

Sarjakilpailuiden osalta todettiin, että GP-sarjojen sääntöihin ei ole kirjattu junioreiden 

osallistumisoikeutta alle 16 vuotiaille. Keskusteltiin asiasta ja päätettiin, että ei ole tarvetta 

avata nuoremmille, GP-sarja on avoin jo vahvistettujen sarjakilpailusääntöjen mukaan. 

GP-sarjojen 5. osakilpailun järjestämisoikeus on hallituksen toimesta palautettu uudestaan 

Esteratsastuskomiteaan päätettäväksi. Hakijoita oli 2 kpl, SRC ja SRS. Kokousmateriaalin 

liitteenä ko. seurojen hakemukset.  

SRC:n hakemuksessa oli virheellisesti päästewardina Pia Myrskog, hän on ilmoittanut että ei 

ole käytettävissä. Näin ollen ei tarvetta jääväämiselle. SRS:n hakemuksessa mainittu 

Markus Backlund virheellisesti kuuluttajana, hän ei kuitenkaan tule toimimaan ko. kilpailun 

toimihenkilönä. Näin ollen ei tarvetta jääväämiselle. Tomas Stenius ei osallistunut 

päätöksen tekoon. 

 

Päätettiin, että 5. GP-osakilpailu myönnetään SRS:lle, yksimielisesti. 

 

Tiedottamisvastuu päätöksestä SRL:n tiedottajalla. MB on kokouksen jälkeen yhteydessä 

Forsten/Holma. 

 

Päätöksen perusteena olivat kilpailupaikan infrastruktuuri sekä urheilulliset perusteet.  

 

Päätöksestä johtuen SRC:n kilpailupäivämäärä tulee muuttumaan, neuvotteluvastuu 

komitean puheenjohtajalla.  

 

Sarjakilpailusääntöjen valmistelu 2019 

Kotimaisten arvokilpailuiden ja tähtikilpailuiden osalta muutostarpeet kerätään ja kehitystyö 

etenee kauden aikana.  

 

Vahvistettiin sähköpostipäätös järjestämisluvan myöntämisestä 3-tason kilpailuille Ruukissa. 

Järjestäjänä toimii ORK. 

 

Kilpailukalenteri 2019- 

Keskusteltiin Tähtikilpailuihin anomisen 2019 deadlinesta. TS selvittää tilannetta 

yhteistyökumppaneiden kannalta. Jatketaan työstämistä seuraavissa kokouksissa.  

 

6. KOTIMAAN KILPAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

a. Kansalliset kilpailut 
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Käsiteltiin lausuntopyyntö koskien HIHS kansallisten luokkien suunnitelmaa. Kts. 

liite. Vahvistettiin Amateur tour-säännöt sisällöltään. Anu Tuomi korjaa muutaman 

muotoseikan ja on yhteydessä TG. 

b. Aluekilpailut;  

Kentältä on tullut pyyntö lapsiratsastajien aluemestaruudesta sekä pp erikseen 

myös ESRAn alueella. Komiteassa nähdään tärkeänä järjestää eri ikäryhmien 

mestaruuksia. TH laatii kirjelmän alueiden puheenjohtajistolle komitean toiveesta. 

TH on yhteydessä aluepuheenjohtajiston puheenjohtajaan. 

c. Seurakilpailut 

d. Olosuhdeasiat, ohjeistukset 

e. Uudet kilpailupaikat, uudet järjestäjät 

f. Kilpailutoimihenkilöt GP kilpailuihin; Komitea vahvistaa tähtikilpailuiden tpj ja 

ratamestarit. Kerätään yhteen GP osakilpailuista sekä SM tpj, ratamestarit 

vahvistamista varten. Nyt tiedossa: TuuR; Tuusulan Derby/GP1 Tpj AT, ratamestari 

TH. 

g. Tietojärjestelmät 

Kipan korvaavaa järjestelmää on alettu työstämään. Käyttöön mahdollisesti jo 2019 

alusta. 

 

7. SÄÄNTÖASIAT 

Keskusteltiin tehtävästä. Päätettiin esittää hallitukselle lajin sääntövastaavaksi 

sääntövaliokuntaan Anu Tuomi. 

 

Päätettiin esittää sääntövaliokunnalle seuraavia sääntömuutostarpeita, AT hoitaa 

jatkokäsittelyn: 

- hivutusrengas takajaloissa nh luokissa FEI mukaan sallituksi 

- rikesakko pois 

- väärät viitaukset KS I:seen pois 

- liite 3 korjataan. 

 

Lajisäännöt 2019 valmistelu; Kauden aikana kerätään. Komitea ehdottaa 

sääntövaliokunnalle/hallitukselle, että lajisäännöt otetaan voimaan jatkossa 1.2. alkaen, 

johtuen FEI:n vuosisyklistä. Tammikuussa kilpaillaan edellisen vuoden säännöillä. Ei estä 

lisenssikoulutusten järjestämistä.  

 

8. KOULUTUSASIAT 

Keskusteltiin tehtävästä. Todettiin, että komitealla on koordinointivastuu Kujon kanssa. PM 

kerää koulutustarpeita lisenssikoulutuksista. 

 

9. VUOSIKERTOMUS 

Vuosikertomuksesta toimintavuodelta 2017 keskusteltiin. Toimitus AY:lle helmikuun 

loppuun mennessä. Todettiin, että urheilufoorumissa esiteltiin joku versio. TS ottaa 

haltuun. 

 

10. SRL:N HALLITUS 
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Kuultiin TS:n katsaus, hallituksella on ollut vuoden ensimmäinen kokous, 

järjestäytymiskokous. 

 

11. SPORT OFFICE 

Merkittiin tiedoksi Sport Officen/AY toivomus toimintatavasta. Pj on yhteydessä SO:een 

kokousten välissä. Viestintä lähinnä sähköpostina komitea-asioissa molempiin suuntiin.  

 

12. MAAJOUKKUEET P/J/N/U25 

Kuultiin ME:n raportti. Valintakriteerit ja katsastuskilpailut: SB ei halua nimetä erillisiä 

kotimaisia katsastuskilpailuita omalle ryhmälleen. Moni kilpailee ulkomailla yms.  

 

ME on nimennyt katsastuskilpailut omille ikäryhmilleen. ME ikäryhmät suunnittelevat 

kevätretkeä Drammeniin. Valmentajien toive on olla nimeämättä PM-kilpailuihin ratsukoita, 

jotka eivät ole kilpailleet ulkomailla. 

 

Joukkuekilpailuita on liian vähän. Kehitetään joukkuekilpailumahdollisuuksia. 

 

13. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT 

AT jatkaa 3-4 tason kilpailukutsujen tarkistajana ja julkaisijana. Ne kilpailut, joissa AT on 

tpj, kutsut tarkistaa ja julkaisee Matti Kuusi.  

 

Päätettiin, että myöhässä julkaistuista kilpailukutsuista johtuvat sakkomaksut määrätään 

vain painavista syistä. 

 

14. SEURAAVA KOKOUS 

Esteratsastuskomitea kokoontuu seuraavaan varsinaiseen kokoukseensa tiistaina, 13. 

maaliskuuta 2018 kello 12.00 EmCen toimistolla osoitteessa Jämsänkatu 2, Helsinki. 

 

15. TIEDOTTAMINEN 

Päätettiin, että kaikista kohdista saa tiedottaa. Kohdan 5. päätöstä kommentoi komitean 

puolesta puheenjohtaja. Muilta osin kokouksen kulku on julkaisuvapaa. 

 

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00. 

 

Vakuudeksi, 

 

 

Pia Myrskog    Markus Backlund 

sihteeri    puheenjohtaja 

 


