
ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 10/2021 

Aika: 17.8.2021 klo 14:00 

Paikka: Etäkokous 

Läsnä: Norilo, Juho (puh.joht.)  

Ehrnrooth, Marina  

Hakala, Teppo  

Kiviranta, Tomas,  

 Korpi, Hanna-Maria,  

Ruskeeniemi, Janne  

Tuomi, Anu 

Varenti, Salla (SRL hallituksen edustaja)  

Koivula, Jutta (Sport Officen edustaja) 

Ehrnrooth, Henrik (HUJO) 

Poissa:  

 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 

 

2. ESITYSLISTA 

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

3. JÄRJESTÄYTYMISASIAT 

a. Työskentelytavat  

Ei käsiteltävää tällä kertaa 

 

b. Vastuualueet 

Ei käsiteltävää tällä kertaa 

 

4. TOIMINNAN VUOSISUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 

Ei käsiteltävää 

 

5. KANSALLINEN KILPAILUKALENTERI JA SARJAKILPAILUT 

 

- II Pohjola GP Aino 

o Kilpailukutsun laadinnassa huolehdittava verryttelyluokat ja karsintaluokat.  

o Tietyn aikarajan sisällä täytetään karsintaluokasta ratsukot, jotta saadaan osakilpailu täyteen. 

o Ravintolapalvelut eivät täyttäneet odotuksia 



- Solbacka, Mini GP finaali, pikkuponicup, ponicup, junioricup, amatöörisarja, noviisi, racing 5- ja 6v 

o Toimivat kilpailut, hyvä fiilis 

o Hyvät rahapalkinnot, mutta kilpailun ajoitus söi osallistujia. Keskusteltiin kilpailukalenterin 

muodostamisesta ja ohjaamisesta. 

o Cup osakilpailuja lukumäärällisesti liikaa.  

- Metsämäki 

o Toimiva, pieni kilpailu 

- Korpilahti, pikkuponicup, ponicup, noviisi, junioricup, amatöörisarja 

- Aino, pikkuponicup, ponicup, junioricup, amatöörisarja 

o Kanttiini puuttui 

- Tampere, joukkue SM, junioricup, amatöörisarja 

o Osa luokista hypättiin hallissa vesisateen takia.  

o Kilpailukutsun laadinta ei ollut onnistunut, sillä luokat söivät osallistujia. 

- Oulu, juniorcup, amatöörisarja 

- SM Seinäjoki, Racing finaali 

o Kisa- ja verryttelykentät eivät kestäneet vesimääriä. Verryttely etenkin meni liejuiseksi. Torstaina 

kenttä oli kova, perjantai ja lauantai ok ja sunnuntaina liukas/märkä. 

▪ Järjestäjä keskustelee kaupungin kanssa kentän kohtalosta 

o Ensimmäisenä päivänä junioreiden osakilpailun, ponien SM-luokkien välissä liian lyhyt aika 

o Korkeat karsinamaksut ja alhaiset palkinnot. 

o Tallialueella purut loppuivat ensimmäisenä päivänä, kun suurin osa kilpailijoista saapui 

o Ruokailutarjonta oli suppea 

o Kilpailujärjestäjällä liian vähän osaavaa ratahenkilökuntaa 

o Racing finaalit jäivät SM luokkien varjoon. 

▪ Finaaliluokan ja sarjan palkintojenjako sekava 

▪ Racing sarjakilpailusääntöihin tarkennus, jos sarjanvoitossa ratsukkoja tasapisteitä. 

o Keskusteltiin senioreiden kolmannessa osakilpailussa tapahtuneesta onnettomuudesta. 

Kilpailujärjestäjiä ohjeistetaan tarvikkeista, toimintatavoista ja valmiudesta vastaavien 

tapahtumien varalle.  

 

- Korona ohjeistus: 

▪ Pääkaupunkiseudulla kiristyneet 

▪ Maskin käytön suhteen kilpailujärjestä ilmoittaa omassa kilpailijatiedotteessaan maskin 

käytön suosituksesta.  

▪ Tampereen kilpailut (liite) 

• Estekomitea keskusteli aiheesta ja totesi, että käytössä oleva käytäntö on 

toimivin. Pidetään voimassa oleva käytäntö voimassa. Liitto tiedottaa 

mielellään kilpailuista ja odottaa kilpailujärjestäjän toimittavan materiaalia 

itselleen mitä julkaista.  

▪ Kotkan kilpailun verryttely, (liite) 

• Estekomitea keskusteli aiheesta ja totesi, että suosittelee edelleen maskien ja 

hanskojen käyttöä. Samoin yksi avustaja per ratsukko. 

 

- Todettiin kilpailukalenterin viimeisin tilanne.  
▪ Tampereen Hevosmessut siirtyy keväälle 9.-10.4.  

 
- Pohjola Sarjat 

▪ Hevosopisto vastaa finaalin järjestämisestä 
▪ Estekomitea luonnosteli kutsua (liite) 

 



- Porvoon kilpailu, palkinnon hyväksyminen (liite) 

o Estekomitea hyväksyy ja onnittelee hienoista palkinnoista 

 
- Kilpailukalenteri 2022 

o Ajatus toteuttaa muotoon, jossa kilpailuille annetaan paikat ja järjestäjät varaavat itselleen 
paikat. 

o Estekomitea keskusteli SM kilpailun asemoinnista loppukesään. Vuodelle 2022 SM kilpailuja 
suunnitellaan Hevosopistolle kahdelle areenalle. 
 

  

6. KOTIMAAN KILPAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

- Kilpailumaksut (liite) 

o Estekomitea esittää seurakilpailujen osalta maksujen tarkistusta aluejaostoille sekä kilpailun 

tuomareille. 

- Joukkue SM-kilpailu. Keskusteltiin komiteassa uuden käytännön aloittamisesta, jolloin voittanut joukkue 

vastaisi seuraavan vuoden kilpailusta.  

- Palautelomakkeen uudelleen herätys 

- SRL Estekalusto 

o Vesihaudan nauhapalat loppu 

- Nuorten hevosten luokat 

- Keskustelu Tuomisen palveluista 

o Estekomitea laatii perustellun kirjeen koskien estekaluston, tilapäiskarsinoiden ja muun SRL 

kaluston huoltoa, kuljetusta ja vastuuta. 

 

7. SÄÄNTÖASIAT 

- Estekomitea kehittää ideaa kvaalisysteemin toteutuksesta ja kehityksestä. 

- Tähtikilpailuihin lisätään ratamestarille apulaisratamestari pakolliseksi 

- junioreiden ensimmäinen SM-osakilpailu muutetaan arvosteluksi C, kuten FEI:n arvokilpailuissa 
- PonienSM 1. osakilpalu tempo korjataan 350m/m, kuten FEI:n arvokilpailuissa 
- harkintaan pikkuponien, ponien ja lapsiratsastajien SM-konseptin muuttaminen. Ensimmäinen 

osakilpailu myös A20 eli vain virhepisteet laskettaisiin mukaan (ei siis puolitettuja sijalukuja). Vastaisi 
tällöin melkein FEI:n konseptia. 

- Ponien ja lasten kilpailuissa antaa hylättyjen ratsukoiden jatkaa seuraaviin osakilpailuihin suurella 
virhepistemäärällä. 

- Junioreiden aloituskorkeus nostetaan 130cm ja nuorten 135cm 

 

8. KOULUTUSASIAT 

-   

9. HALLITUKSEN KUULUMISET 

 

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

 

11. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT 

 

12. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraavan kerran komitea kokoontuu 7.9.2021 12:00 alkaen. 

 

13. TIEDOTTAMINEN 

Päätettiin, että kaikesta voi tiedottaa. 

 



14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:30 

 

Vakuudeksi, 

Juho Norilo 

puheenjohtaja 


