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ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 02/2018 

Aika: 13.3.2018 klo 12.00 

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

Läsnä: Backlund, Markus (puh.joht.) (2/2) 

 Ehrnrooth, Marina (valmennus, maajoukkueet p/j/n/U25) (2/2) 

 Hakala, Teppo (2/2) 

 Myrskog, Pia (siht.) (2/2) 

 Norilo, Juho (etänä) (2/2) 

 Stenius, Thomas (SRL:n hallitus) (2/2) 

 Tuomi, Anu (etänä) (2/2) 

 Ylänne, Aki (Sports Office) (0/2) 

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 pöytäkirja on hyväksytty sähköpostilla ja on julkaistu SRL nettisivuilla. 

 

3. JÄRJESTÄYTYMISASIAT 

a. Työskentelytavat 

HHT:n osalta kuultiin Thomas Steniukselta tilannekatsaus.  

b. Vastuualueet 

Ei käsiteltävää. 

 

4. TOIMINNAN VUOSISUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 

Tälle vuodelle laadittu esteratsastuksen toimintasuunnitelma on edelleen ajankohtainen ja 

sen mukaan  toimitaan.   

 

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. 
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Todettiin, että SRS:n GP-osakilpailun kanssa päällekkäin kalenterissa olevalle SRC:n 

kilpailulle on neuvotteluteitse etsitty uutta ajankohtaa. Kuultiin MB:n raportti. Todettiin, että 

SRC siirtää kilpailut juhannukseksi. Neuvottelun tulokseen päästiin hyvässä yhteistyössä. 

Kilpailuissa järjestetään ylimääräiset Amatöörisarjan, Junioricupin, Noviisisarjan, 

Pikkuponicupin sekä Ponicupin osakilpailut. 

 

Merkittiin tiedoksi, että LoR:n 3-tason kilpailu 7.-8.7.2018 oli erehdyksessä mennyt Kipaan 

1-tason kilpailuna. Korjattu 3-tasoksi. Kilpailuissa järjestetään SRL:n sarjakilpailuja. 

 

Niinikään todettiin, että SRS luopuu järjestämisoikeudesta kilpailuille 28.6.-1.7. ja 

Amatöörisarjan osakilpailu päätettiin siirtää Tampereelle samana ajankohtana. 

 

Kilpailukalenteri 2019- 

Keskusteltiin Tähtikilpailuihin anomisen 2019 deadlinesta. Deadline ollut yleensä jo 

toukokuussa, mutta tiettävästi mm. yhteistyökumppaneiden kannalta tällä ei ole merkitystä. 

Ensi vuodelle suunnitellaan muutosta hakutapaan, jossa 1. hakuvaiheessa haetaan 

tähtikilpailut, 2. hakuvaiheessa muut kilpailut. Jatketaan työstämistä seuraavissa 

kokouksissa. Tähtikilpailun hakemuslomaketta työstetään vielä käytännöllisempään 

muotoon pienryhmässä TH, JN ja MB. 

 

Keskusteltiin Racing-sarjan finaalin säännöistä.  

Finaaliin pisteiden perusteella, ei x kpl nollaradoilla  loppukauden RT-järjestäjillekin riittää 

lähtöjä. Tämä samoin kuin muut RT säännöt sekä luokkakorkeuksien mahdollinen 

korotustarve tarkastellaan vuodelle 2019 ensi syksynä.  

 

Sport Officen pyynnöstä otettiin käsittelyyn mahdollinen Nations Cup-kisan järjestäminen 

Suomessa 2019-2020. Sovittiin seuraavista toimenpiteistä 

- MB koordinoi HUJO:n kanssa sekä ottaa yhteyttä tässä vaiheessa tunnistettuihin 

potentiaalisiin järjestäjäehdokkaisiin (Ypäjä, Aino, Power Park). 

- TS ottaa taloudellisen puolen esille hallituksessa. 

- EK lähettää CSIO kisan edellyttämät velvoitteet ehdokkaille (jos näitä on). 

- NC kisalle etsitään päivämäärä 2019 (+2020) kalenteriin ennen muita kansallisia 

(GP, SM) kisoja yhteistyössä HUJO:n ja Sport Officen kanssa. 

- FEI:lle on tässä vaiheessa alustavasti ilmoitettu, että olemme mukana 2019 

(johon saadaan FEI:n alustavan lupauksen mukaan mennä 2019 2* 

palkintotasolla ja 2020 alkaen vaaditaan täysi palkintosumma). 

 

6. KOTIMAAN KILPAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

a. Kansalliset kilpailut 

Käsiteltiin karsintajärjestelmä HIHS:n eri tour:ien osalta. 4- v hevoset kohta 2. 

muutetaan: ”2. Noviisisarjan voittajista (4-v) suoritusarvostelutuomarin valinnalla 1 

kpl.” Estekomitea vahvistaa karsintajärjestelmän 2018 muilta osin. 

 



 Esteratsastuskomitea  Sivu 3 / 4  
Todettiin myös HIHS:n tourien estekorkeuksien joiltakin osin olevan hieman liian 

pientä ollakseen hallikauden päätapahtuma. MB toimittaa tästä sähköpostilla 

näkökannan järjestäjälle mietittäväksi.  

b. Aluekilpailut;  

Todettiin, että TH on laatinut viime kokouksessa sovitun kirjelmän alueiden 

puheenjohtajistolle lapsiratsastajien aluemestaruudesta sekä pp erikseen myös 

ESRAn alueella. Komiteassa nähdään tärkeänä järjestää eri ikäryhmien 

mestaruuksia. TH on saanut vastauksen jokaiselta alueelta ja työstää näistä 

koosteen.  

c. Seurakilpailut 

d. Olosuhdeasiat, ohjeistukset 

ks. Tähtikilpailut 

e. Uudet kilpailupaikat, uudet järjestäjät 

Käsiteltiin Finnderbyn luokista tullut lausuntopyyntö: estekomitean ehdotus: Pe 

luokka 4. 140 cm karsintaluokkana, luokka 11 lauantailta pois. Päätettiin lisätä GP 

sarjakilpailusääntöihin: Karsintaluokka voidaan järjestää pe/la. AT vastaa 

Hevosopistolle. 

f. Kilpailutoimihenkilöt GP kilpailuihin; vahvistetut toimihenkilöt liitteessä. AT ei 

osallistunut tpj vahvistamiseen, TH ei osallistunut ratamestareiden vahvistamiseen, 

PM ei osallistunut  stewardien vahvistamiseen. 

g. Tietojärjestelmät 

Kuultiin TS:n raportti projektin vaiheesta. Etenee, Sundvall vetovastuussa. 

 

7. SÄÄNTÖASIAT 

Käsiteltiin kysymys esteiden korottamisesta uusintaan. Nyt säännöissä, että ei saa ylittää 

luokan enimmäiskorkeutta. FEI:n säännöt ovat tältä osin kansallisista säännöistä 

poikkeavat, mutta komitea päätti, ettei toistaiseksi esitetä sääntömuutosta. 

 

KS III muutokset:  

- sarjan rakentaminen verryttelyssä muutetaan FEI:n mukaiseksi, AT vastuussa 

 

8. KOULUTUSASIAT 

Lisenssikouluttajalista on päivitetty 2017 komitean toimesta mutta sitä ei ole kaikilta osin 

noudatettu koulutuksien toteutuksessa. MB ottaa asian esille KUJO:n seuraavassa  

kokouksessa 19.3.2018. 

 

9. VUOSIKERTOMUS 

Vuosikertomuksesta toimintavuodelta 2017 keskusteltiin kohdassa 4. komitean 2017 

toimintasuunnitelman yhteydessä. Toimintakertomuksesta todettiin, että AY työstää vuoden 

2017 estekomitean muistiinpanojen pohjalta kevätkokousmateriaaliin. 

 

10. SRL:N HALLITUS 

Kuultiin TS:n katsaus, hallituksella on ollut vuoden toinen kokous.  

 

11. SPORT OFFICE 
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Asiat käsitelty muissa kohdissa.  

 

12. MAAJOUKKUEET P/J/N/U25 

Kuultiin ME:n raportti. 

Viime kokouksessa kuultiin, että joukkuekilpailuita on liian vähän ja kehitetään uusia  

joukkuekilpailumahdollisuuksia. 

SB:n ryhmästä koottu porukka lähdössä Belgiaan ja Tsekkeihin huhtikuussa, ME:n porukka 

lähdössä Drammeniin huhtikuun lopulla yhdeksi viikonlopuksi (suunnitelma oli kahdeksi).  

SB pitänyt kevään viimeisen leirin. ME:llä rataharjoitus vielä ennen Drammenia. 

 

13. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT 

- Sähköpostikokouksella päätetty seurata FEI:n ikärajoja, lapsiratsastajat 14 v. ja hallitus 

on vahvistanut tämän sääntömuutoksen omassa kokouksessaan. 

- Keskusteltiin kilpailujärjestelmän kehittämisestä. Merkittiin ylös mm. seuraavat seikat: 

o 5 tasoa on liikaa, 3 riittäisi. Seura, alue, kansallinen ja kansainvälinen 

kilpailunimike kertoisi jo itse kilpailusta. 

o Luultavasti myös lisenssijärjestelmä on liian monitahoinen ja tulisi 

yksinkertaistaa. 

o Aloittelevilla kilpailijoilla yhä vähemmän tietotaitoa. Alemman tason tukemiseen; 

valmentaja-apuun, stewarditoimintaan jne. kohdistettava enemmän resursseja. 

o TS: 2016-2017 kilpailuiden määrä on lisääntynyt, jolloin kilpailukohtaiset 

lähtijämäärät ovat hieman laskeneet. Kokonaistasolla lähtöjen määrä on jopa 

noussut. Tilastojen mukaan 3-5- tasolla lähtojen määrä hieman vähentynyt, 2- 

tasolla lisääntynyt saman verran.  

o Yksittäisessä kilpailussa lähtijämäärä on pudonnut, mutta tämän on nähtävästi 

ruuhka-Suomen ongelma, ei välttämättä valtakunnallinen ongelma. 

 

14. SEURAAVA KOKOUS 

Esteratsastuskomitea kokoontuu seuraavaan varsinaiseen kokoukseensa, 24. huhtikuuta 

2018 kello 12.00 EmCen toimistolla osoitteessa Jämsänkatu 2, Helsinki. 

 

15. TIEDOTTAMINEN 

Päätettiin, että muista asioista saa tiedottaa paitsi kohdan 13. havainnoista koskien 

kilpailujärjestelmää. Nämä asiat viedään KUJO:on ja sitä kautta hallitukselle 

strategiatyöskentelyn tueksi. 

 

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10. 

 

Vakuudeksi, 

 

 

Pia Myrskog    Markus Backlund 

sihteeri    puheenjohtaja 

 


