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SRL/Kenttäkomitean kokous PÖYTÄKIRJA 1 / 2021 
  

       
Aika 25.01.2021 
 
Paikka Teams-palaveri 
 
Läsnä Elmo Jankari (pj) 
 Virve Kaartoluoma (siht) 
 Minna Leppälä-Pirtilä  
 Kalle Nykänen  
 Susanne Orelma-Törmänen 
 Perttu Puranen 
 Kristina Purdy 
 
 Seija Hacklin  (FEI Safety Officer) 
 Aki Karhapää (SRL hallituksen edustaja) 
 Johanna Soiluva Säännöt 
  
Poissa Jutta Koivula (SRL toimiston edustaja) 
  
 
1. Kokouksen avaus   
  Avattiin kokous klo 19.37. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Elmo Jankari ja sihteeriksi Virve 
Kaartoluoma. 

   
 
2. Esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja   
  Hyväksyttiin esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
 
3.       Komitean jäsenten vastuualueet 

. 
Elmo Jankari  puheenjohtaja, talous, siirrettävät maastoesteet 

  
Virve Kaartoluoma sihteeri, talousseuranta 
  
Minna Leppälä-Pirtilä  varapuheenjohtaja, tiedotus, valmennus, kansallisen 

kilpailutoiminnan johtoryhmän jäsen KUJO 
 
Kalle Nykänen maastoradat, kalustovastaava ja turvakannakkeet 
Susanne Orelma-Törmänen koulutus, sarjakilpailujen markkinointi,  
   ratsastajien yhteyshenkilö 
Perttu Puranen koulutus, maastoradat, kalustovastaava  
Kristiina Purdy kilpailujärjestäjien yhteyshenkilö, kilpailukalenteri 
 
Komitean ulkopuolella lisäksi:  
Seija Hacklin  turvallisuusvastaava, FEI Safety Officer 

 Aki Karhapää  SRL:n hallituksen edustaja 
Jutta Koivula  SRL:n edustaja  

 Johanna Soiluva Säännöt, Sääntövaliokunnan edustaja, 
    Hyvinvoiva hevonen some -projektivastaava  
 

Kenttäkomitea on SRL:n hallituksen alainen asiantuntijaelin, joka toimii lajin edun 
mukaisesti. Komitean jäsenet vakuuttivat toimivansa tavoittelematta omaa etuaan.  

 Komitean jäsenten jääviydet:  
 
Elmo Jankari: Turun Ratsastajat ry:n jäsen. SRL:n liittovalmentaja 
kenttäratsastuksen Etelä- ja Kaakkois-Suomen alueella. Hevosalan yrittäjä. 
Sisältäen mm. kansallisen kilpailutoimen piiriin kuuluvien ratsukoiden 
valmentamisen. Ypäjän valmennuskeskuksen kenttäratsastuksen lajiasiantuntija. 
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Kilpailija kaikilla tasoilla. Puoliso hevosalan yrittäjä ja SRL:n liittovalmentaja A-
renkaille; ponit, juniorit, nuoret, seniori ja nuoret hevoset, joiden kaikkien ryhmien 
päävalmennus- ja kilpailusuunnitelmat sekä toteutus FEI:n alaisessa 
kilpailutoiminnassa. 
 
Virve Kaartoluoma: Husaariratsastajat ry:n jäsen 
 
Minna Leppälä-Pirtilä: Helsingin Ratsastajat ry:n jäsen. Hevosalan yrittäjä. 
Kilparatsastaja eri tasoilla. Valmennettavia liittojohtoisissa valmennusrenkaissa. 
Kilpahevosten omistaminen. Kotimaisten kilpailuiden sponsorointi. Kotimaisten 
kilparatsukoiden sponsorointi 

Kalle Nykänen: Niinisalon Ratsastajat Ry:n jäsen. Hevosalan yrittäjä (valmentaja 
ja kengittäjä). Toimihenkilö: TA, MS, TPJ ja Steward.  

Susanna Orelma-Törmänen: Oulun Ratsastajat ry:n jäsen. Kilpailija eri tasoilla. 
Kenttästewardi. Seuran lajivalmentaja. Osakkaana Perheyrityksessä joka 
sponsoroi lajia ja kilpailuja sekä myy ratsastusalan tuotteita. 

Perttu Puranen: Keravan Ratsastusseura Ry:n jäsen. MS ja TA. Kilpailujen 
järjestäjä. Tytär kilpailee kansainvälisellä tasolla. Talliyrittäjä. 

Kristiina Purdy: Suonenjoen Vasama Riders:n jäsen. Liittovalmentaja kolmella 
alueella. Kilparatsastaja eri lajeissa, eri tasoilla. Useita valmennettavia, eri lajeissa. 
Hevosalan yrittäjä. Kilpailun järjestäminen eri lajeissa. Kilparatsastuksen 
sponsoroinnin järjestäminen. Taitotuomari, re.  

 

4. Talous 
Virve käy budjettiasiat Jutta Koivulan kanssa läpi. 
Käsitellään kokonaisuutena seuraavassa kokouksessa. 
 
 

5. Kotimaan kilpailutoiminta 
 

 Päätettiin järjestää seuraavat sarjakilpailut. Big tour, Medium tour ja Small tour. 
 

 SM kilpailut 2021 
12-13.6  Seniorit ja nuoret Suonenjoki ja Tervo  
23-24.7  Juniorit ja ponit Lempäälä 
29.8  Joukkue SM Kerava 

  
 Pidetään syyskuun alussa kokous kilpailujen järjestäjien kanssa seuraavan vuoden 

2022 kilpailukalenterista. Asiaa hoitaa Krisse. 
 
.  

6. Koulutus  
 Lisenssikoulutus pidetty 9.1 TPJ, TA, steward ja MS. Vastaisuudessa järjestetään 

lisenssikoulutus joka vuosi tammikuun toisen viikon lauantaina 
rataestetoimihenkilöiden koulutuksen yhteydessä 

   
 Seuraavaan kokoukseen laaditaan koulutuskalenteri, jonka pohjalta laaditaan 

koulutussuunnitelma. Perttu, Suski ja Kalle vastuuhenkilöinä. Palaveri 31.1. klo 20. 
 
 Suski tekee excel- taulukon toimihenkilöistä ja kilpailuista kaudelle 2021. 
 
 Perttu selvittää Simo Leppäsen 31.3.2021 päättyvän lisenssin jatkamista vuodella. 

Perusteena aikaisempi periaate, joka mahdollistaa koulutusstatuksen omaavan 
henkilön lisenssin jatkamisen vuodella. 

 
 



  3(3) 

Päätettiin, että mikäli henkilö, joka useiden lisenssittömien vuosien jälkeen haluaa 
uusia toimihenkilölisenssinsä vaaditaan lisenssikoulutuksen lisäksi, sääntökoe ja 
yksi kilpailu, jossa vierihoidossa vastaavalla toimihenkilöllä.  
Kilpailu, jossa henkilö on vierihoidossa kustannukset kuuluvat kokonaisuudessaan 
toimihenkilöoikeuksia hakevalle. 
Vierihoidettavan tulee sopia vastaavaan toimihenkilön kanssa päivät, jolloin on 
oltava paikalla sekä miten vierihoito suoritetaan. Vierihoidettava ilmoittaa Suskille 
kilpailun, jossa aikoo olla vierihoidossa.  

 
Anu Lahtisen TA ja MS oikeuksien myöntämisessä sovelletaan yllämainittua 
periaatetta.  

 
 Elmo hankkii Seppo Laineen laatiman sääntökokeen. Palataan asiaan 

seuraavassa kokouksessa. 
 

7. Säännöt  
 Elmo ja Johanna esittelivät sarjakilpailusäännöt. Hyväksyttiin sarjakilpailusäännöt. 
 Aki esitteli Avant- sarjakilpailujen säännöt. 
 Keskusteltiin säännöistä ja Johanna tekee tarvittavat tarkistukset. 
 
 Päivitetään SRL:n materiaalisalkussa oleva tyylituomarilista. 
 
 Saavuttaakseen osallistumisoikeuden 1* KV- kilpailuihin vaaditaan nykysääntöjen 

mukaan 2:sta kansallista 100 cm luokasta MER-tulos. 
 
 Päätettiin lisätä sääntöihin seuraava muutos: Poiketen lajisääntöjen 1 A -liitteessä 

ilmoitetuista estekorkeuksista, 100 cm luokassa voidaan käyttää rataesteosuudella 
enimmillään 110 cm estekorkeutta, mikäli tämä on erikseen kilpailukutsussa 
ilmoitettu. 

 
 
8. Muut asiat  

 Siirrettävät maastoesteet 
 Elmo listaa Ypäjällä olevat kenttäkomitean siirrettävät maastoesteet ja selvittää 

niiden kunnostustarpeen jatkotoimia varten. 
 
 Kilpailukutsujen tarkistus 
 Kilpailukutsut tarkoitus tehdä jatkossa valmiiseen lomakkeeseen, joka helpottaa 

kutsujen tarkistamista. 
 

 Viestintä 
 Käydään läpi Ratsastajainliiton ohjeet kriisiviestinnästä vakavan onnettomuuden 

sattuessa ja tehdään tarvittaessa muutosehdotukset. Minna esittää kuvitteellisen 
tapahtuman liitolle ja pyytää tapauksesta raporttia.  

. 
 Perustetaan hevosen hyvinvointia käsittelevä some tili. Johanna vastuuhenkilönä. 
  
 Kenttäkilpailujen järjestämiskustannukset 
 Aki esitti, että kenttäkilpailujen järjestämiskustannuksia tulisi karsia. 
 Pyydetään Akilta esitystä kenttäkilpailujen kevennetystä mallista, huomioiden 

hevosen ja ratsastajan turvallisuus. 
  
 Viestintä sosiaalisessa mediassa 
 SRL järjestämässä palaveria viestinnästä sosiaalisessa mediassa. Aki liittää 

kokouskutsuihin Johannan ja Suskin mukaan. 
 
  

  
9. Seuraava kokous 
  Päätettiin kokous klo 22.10 
  Seuraava kokous 
  15.02.2020 klo 19.30  Teams -kokous 


