
ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 13/2021 

Aika: 17.11.2021 klo 09:00 

Paikka: Etäkokous 

Läsnä: Norilo, Juho (puh.joht.)  

Ehrnrooth, Marina  

Hakala, Teppo  

Kiviranta, Tomas 

Koivula, Jutta (Sport Officen edustaja) 

Korpi, Hanna-Maria 

Ruskeeniemi, Janne  

Tuomi, Anu 

Varenti, Salla (SRL hallituksen edustaja) 

Poissa: Ehrnrooth, Henrik (HUJO) 

 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 

 

2. ESITYSLISTA 

Lajiseminaarin sisällön suunnittelu  

 

- Koulutusjärjestelmä 

Ratamestarit 

- Koulutusjärjestelmän suunnittelu ratamestareiden kesken. Työryhmä heti vuoden vaihteen jälkeen, 

kun komitea on vahvistettu. 

- Hakala käynyt materiaaleja läpi. Materiaalia on paljon, mutta kaipaa päivitystä. Samoin vakioradat 

käytävä läpi ja suunniteltava erikokoisille kentille sekä maneeseihin sopiviksi. 

- Lisäkoulutusta järjestettävä pitkin vuotta esimerkiksi verkkokoulutukset sekä kilpailuissa tapahtuva. 

 

- Kouluttamisvastaava herätettävä henkiin jokaiselle ”ryhmälle”. Kirjattiin ylös ensi vuoden alun 

tehtäviin.  

Koulutuskomitea kokoontuu joulukuussa  

- Stepit valmiina, aikataulu 

- Uusi koulutusalusta 

o Mahdollisuus tehdä lähtötasotestit ennen koulutuksia 

- Taitotuomarikoulutus, kahden numeron arvostelupaperi?  

o 4.12. Ypäjän Hevosopistolla 90cm luokka, jossa voisi päivittää linsenssin. 12.12. Ilmajoella 

kolme taitoarvosteluluokkaa, joissa voi myös päivittää lisenssin. 

o Taitotuomarikouluttajia lähdössä Ruotsiin 



o Työryhmä kehittämään taitoarvostelua. Ehdotetaan: Raija Jensen, Tytteli Rantanen, Piude 

Myrskog, Teppo Hakala, Hanna-Maria Korpi. EK yhteydessä. 

Sallitut arvostelut 

- Mikäli ei sallittuja arvosteluja käytetään, estekomitea lähettää ”paimenkirjeen” väärin toimineille. 

Ensimmäisellä kerralla kirje, toisella kovemmat toimenpiteet. 

Nuoret hevoset arvostelu 

- Hanna-Maria Korpi ja Salla Varenti kääntävät Markus Scharmanille arvosteluohjeet.  

 

Sarjakilpailut 

 

Hallisarja 140 

- Muutos, finaalin pisteet ja yhteenlaskettavat osakilpailut + finaali 

 

Pohjola-sarjat 

- Karsintaluokat. 30 parasta ilmoittavat tiettyyn aikaan mennessä osallistumisestaan kategorian 

osakilpailuluokkaan. Tämän jälkeen jäljelle jääneet paikat täytetään karsintaluokan tulosten 

perusteella. 

- Finnhorse, osallistujille tarjottava oma verryttelyluokka kilpailun yhteydessä tasolla 95cm.  

 

Junioricup 

- Rajataan osakilpailumäärä 10-12kpl + finaali 

- Laskettavat pisteet 5+finaali. 

- Taitoarvostelu 115cm ja jaetaan maantieteellisesti.  

- Korkeudet 115-120cm 

- Taitoarvostelu samana päivänä sarjakilpailuissa 

 

Mini GP 

- Kiinnitettävä huomiota mihin ja milloin osakilpailut jaetaan, sillä tällä kaudella yksi osakilpailu 

jouduttiin perumaan, kun PM-kilpailut olivat viikkoa ennen 

- Sarja alkaa myöhemmin kuin pp- ja ponicup 

- Pyritään järjestämään käsikädessä pp-, poni- ja junioricup 

 

Ponicup, Pikkuponicup 

- 10-12kpl + finaali 

- huomioidaan 5+finaali 

- ponicup taitoarvostelu 100cm tasolla, pikkuponi 90cm tasolla 

- poistetaan eriarvoiset pisteet osakilpailuista. 



 

Uudistetaan teksti radanrakennuksesta ja otetaan kolmoissarja mukaan. Sama teksti junioricupiin. 

 

Taitoarvostelu kaikissa sarjoissa myös loppukaudesta. 

 

Amatöörisarja 

- osakilpailumäärä 10-12kpl + finaali 

- lasketaan 5 + finaali 

- tasolla 115-120cm  

- arvostelut AM5, AM5.2., 367.4 finaali AM5 

- pisteet samat kuin junioricupissa 

 

5-6- vuotiaat hevoset 

- osakilpailumäärät 10 kilpailua 20 luokkaa jaettuna tasaisemmin pitkin kautta. 

- alkukaudesta myös yksipäiväisiä 

- Racing Trophy -luokat 5- ja 6v hevosille: 

- Siirrytään ensimmäisen päivän osalta A. 1.0 arvioinnista suoritusarviointiin, joten nollaratojen sijaan 

parhaan numeron suorituksesta saanut ratsukko voittaa. Toisena päivänä ratsastetaan arvostelulla 

367.4. (jolloin saadaan hevoset rennommiksi ja enemmän ratarutiinia).  

- Finaaliin kvaalautuu 2x nollatuloksella (tai suorituksesta numeron 8 tai enemmän saaneet ratsukot).  

- Finaalissa ensimmäisenä päivänä ratsastetaan suoritusarvostelulla ja toisena päivänä AM5.  

o Finaalissa pisteet: ensimmäisen päivän sijaluku jaettuna kahdella, toisena päivänä 

ensimmäisen kierroksen virhepiste ja tasatilanteessa mahdollinen uusinta. 

- Sarjassa eniten pisteitä kerännyt ratsukko saa esim rehulavan. 

- Finaaliin voittanut ratsukko saa loimen ja kolme parasta pokaalit.  

- Finaaliin parhaan fwb-hevosen kasvattaja saa kunnialautasen.  

 

Noviisisarja 

- varsoneet tammat voivat osallistua vuotta nuorempien kanssa. 

- Tämän vuoden uudistus on hyvä: 90cm ja 100cm-luokkia koko kisakauden ajan.  

- Ensi vuonna suoritusarvostelu, finaaliin kvaalaudutaan yhä nollaradalla. Finaali vain suoritusarvostelu 

 

Radanrakennus kommentti 

- Suositellaan maalinjan käyttöä esteissä koko sarjan ajan.  

 

Racing masters Hankkija 7-8v  

- Racing finaalien yhteydessä 130-135 + 135-140cm 
3. SEURAAVA KOKOUS 



Seuraavan kerran komitea kokoontuu 30.11.2021 11:00 alkaen. 

4. TIEDOTTAMINEN 

Päätettiin, että kaikesta voi tiedottaa. 

 

5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:40 

 

Vakuudeksi, 

Juho Norilo 


