
ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 01/2021 

Aika: 22.1.2021 klo 11:30 

Paikka: Etäkokous 

Läsnä: Norilo, Juho (puh.joht.) (1/1) 

 Ehrnrooth, Marina (1/1)  

Hakala, Teppo (1/1) 

Kiviranta, Tomas (1/1)  

 Korpi, Hanna-Maria (1/1)  

Ruskeeniemi, Janne (1/1)  

Tuomi, Anu (1/1)  

Varenti, Salla (SRL hallituksen edustaja) (1/1) 

Poissa: Koivula, Jutta (Sport Officen edustaja) (0/1) 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 

 

2. ESITYSLISTA 

Vahvistettiin etukäteen toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

3. JÄRJESTÄYTYMISASIAT 

a. Työskentelytavat  

Komiteoiden kokoonpanot vahvistetaan vuosittain. Estekomitean kokoonpano vuodelle 2021 

vahvistettiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa vuoden alussa.  

 

b. Komitean 2021 kokoonpano ja vastuualueet  

Juho Norilo, puheenjohtaja, kilpailutoiminta, kilpailukalenteri 

Marina Ehrnrooth, maajoukkuetoiminta, ratsastajien edustaja 

Teppo Hakala, ratamestarit, esteradat, alueet 

Tomas Kiviranta, esteradat, SRL estekalusto 

Hanna-Maria Korpi, viestintä, nuoret hevoset 

Janne Ruskeeniemi, kilpailujärjestäjät 

Anu Tuomi, säännöt, koulutus, toimihenkilöt, sarjakilpailut 

 

Komitean ulkopuolinen edustus: 

Salla Varenti, SRL hallituksen edustaja  

Jutta Koivula, Urheilujohtaja, Sport Office 

Henrik Ehrnrooth, HUJO 

 

 

4. TOIMINNAN VUOSISUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 



Toimintakertomuksen ja vuosisuunnitelman tilanteet käsiteltiin kokouksessa. Molemmat työstetään valmiiksi 

ennen seuraavaa kokousta. 

 

5. KANSALLINEN KILPAILUKALENTERI JA SARJAKILPAILUT 

Todettiin kilpailukalenterin viimeisin tilanne. Kilpailukauden aloitus lykkääntyy COVID19 pandemian takia. 

Helmikuun kilpailuista tällä hetkellä Aino peruttu. Estekomitea suosittelee SRL hallitukselle, ettei kilpailuita 

järjestetä perustuen AVI-määräyksiin. Estekomitea seuraa tilannetta tarkasti ja on yhteydessä niin Hallitukseen 

kuin kilpailujärjestäjiin. Estekomitea päivitti esteratsastuksen osalta korona-ohjeistusta. 

- Suunniteltiin rataharjoitusmahdollisuudesta kilpailuiden järjestämisen sijaan. Ohjattu rataharjoitus niin, 
että olisi tietyt korkeudet tietyssä paikassa tiettynä aikana. Ei kaikki samaan aikaan samassa paikassa.  
 

- Pohjola Sarjan tilannekatsaus. Käytiin myös läpi uutta Pohjola Sarjaa ja listattiin kohdat, joista tarvitaan 

lisätietoa Liiton puolelta. Sarjan finaali Helsinki Horse Showssa ei mahdollinen 2021. Pohjolan tahtoo 

sponsorina se, että sarja olisi avoin kaikille. Suunniteltiin karsintaluokkia edellisenä päivänä pienempiin 

korkeuksiin. AT tekee keskustelun pohjalta esityksen.  

 

- SRL muut sarjat. JN ja AT työstävät järjestäjät ja paikkakunnat sähköpostitse ennen seuraavaa kokousta. 
Kaikki sarjakilpailut alkavat ulkokaudella – ei hallikaudella. Tämä on ilmoitettu järjestäjille.  

 

- Hanna Renlund anoo Kokkolan Ratsastajien kansallisten kilpailuiden siirtoa ajankohdalta 12.-13.6.2021. 
Uusi toive 10.-11.7.2021. Ensimmäisessä samaan aikaan Ypäjän GP ja toisessa Salo, Savonlinna, Lahti. 
Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että uusi vaihtoehto sopii, eikä haasta muita järjestäjiä osallistujien 
suhteen. 

 

- ABC Ratsastajat anoivat kansallisia esteratsastuskilpailuja 4.7.2021. Komitea totesi, että kyseinen päivä ja 
kilpailuntaso kilpailee Lupiksen kanssa. Lupis on toimittanut hakemuksensa aikarajoissa. ABC Ratsastajat 
voivat pitää kyseisenä päivänä kilpailunsa aluetasolla. 

 
.  

 

6. KOTIMAAN KILPAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

- Nuorten hevosten kilpailuluokat. Kuultiin Salla Varentin tilannekatsaus. Keskusteltiin arvostelu-

uudistuksen toteuttamisesta ja ohjeistuksesta kilpailujärjestäjille. 

 

- FEI World Challenge. Keskusteltiin kyseisestä kilpailusta ja kirjattiin muutamat lisäkysymykset 

urheilujohtajalle kyseisestä kilpailusta. Käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa. 

 

7. SÄÄNTÖASIAT 

- Esteratojen tarkastaminen. Alueet valitsevat itse oman alueena ratoja tarkastavan ratamestarin. Kyseisellä 
henkilöllä tulee olla A- tai FEI-ratamestarioikeudet. Esteratojen tarkastus asiaa tuotiin myös laajemmin 
esille. Sitä tapahtuu liian vähän ja liian myöhään ennen kilpailua. TH selvittää ja ideoi yhdessä muiden 
ratamestareiden kanssa, miten voitaisi kehittää ja linjata tätä asiaa. AT kertoi mm. ratsastusseurojen 
toiveen uusista vakioradoista, etenkin 20x40m tiloihin. 
 

- SRL estekalusto ja -kontit. TK on arvioinut konttien tilannetta, missä kunnossa esteet ja puomit ovat tällä 
hetkellä. Puomeja tarvittaisiin lisää ja oli laskettu, että uusien ostaminen olisi edullisempaa kuin vanhojen 
korjaaminen. Jukka Koiviston kanssa on asiasta keskusteltu. Kahdesta kontista on tehty inventaario, 
kolmas on inventoimatta ja sijaitsee Ypäjällä.  

 



- Koulutusvaliokuntaan valittiin henkilö lajikomitean sisältä, Anu Tuomi. 

 

8. KOULUTUSASIAT 

- Lisenssikoulutukset järjestetään etänä. Taitotuomareiden lisenssejä jatketaan automaattisesti vuodella 

eteenpäin. Ratamestareiden lisenssikoulutuksen tulee pitää kouluttaja, jolla vähintään B-

ratamestarioikeudet. Estekomitea katsoo, että pelkkä sääntökoulutus ei riitä ratamestareille. 

 

9. HALLITUKSEN KUULUMISET 

 

- SV kertoi Hallituksen suorittaneen järjestäytymiskokouksen tammikuussa. 

 

10. MAAJOUKKUEET P/L/J/N/U25 

- ME kertoi, että tammikuun ensimmäiset valmennuksen Hevosopistolla jouduttiin pandemian takia 
perumaan. Maajoukkueet ovat järjestäytyneet Teams palavereissa. Tammikuun loppuun sovittu yhden 
päivän valmennukset Hevosopistolle. Suunnitelmissa yhteisiä ulkomaan kilpailumatkoja, jos tautitilanne 
sallii. 

 

 

11. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT 

 

- AT toi esille huolen koskien KIPA2 tukea. Toiveena, jos tukipiste siirtyy pois Virosta, ettei tuen saanti siirry 

virastoaikoihin. Haluttiin kirjata kiitokset, sillä tukea on nyt saatu viikonloppuisin kilpailuiden aikana 

sujuvasti. 

 

- AT kertoi terveiset Hevosopistolta. Hevosopisto toivoo tiiviimpää dialogia Estekomitean kanssa 

kilpailujärjestämisestä. 

 

12. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraavan kerran komitea kokoontuu 5.2.2020 klo 11:30 alkaen  

 

13. TIEDOTTAMINEN 

Päätettiin, että kaikesta voi tiedottaa. 

 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30. 

 

Vakuudeksi, 

 

Juho Norilo 

puheenjohtaja 

 


