
ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 02/2021 

Aika: 5.2.2021 klo 11:30 

Paikka: Etäkokous 

Läsnä: Norilo, Juho (puh.joht.)  

Hakala, Teppo  

Kiviranta, Tomas  

 Korpi, Hanna-Maria  

Tuomi, Anu  

Varenti, Salla (SRL hallituksen edustaja)  

Koivula, Jutta (Sport Officen edustaja)  

Kutsuttuna:  Petri Pesonen (Pohjola sarjat) 

Poissa: Ehrnrooth, Marina  

Ruskeeniemi, Janne  

 

 

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  

Anu Tuomi nimettiin varapuheenjohtajaksi 

 

4. TOIMINNAN VUOSISUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 

Vuosisuunnitelma käsiteltiin kokouksessa ja se julkaistaan liiton sivuilla. Suunnitelma on suuntaa antava ja sitä 

päivitetään vuoden aikana. Pandemia tilannetta seurataan tiiviisti ja ohjeistuksia päivitetään saatujen 

määräysten ja suositusten mukaan. 

 

5. KANSALLINEN KILPAILUKALENTERI JA SARJAKILPAILUT 

- Todettiin kilpailukalenterin viimeisin tilanne.  

- Pohjola sarjat. Petri Pesonen mukana kokouksessa tämän osalta ja vastasi komitean kysymyksiin. Sarjan 

tiimoilta järjestetään kokous yhdessä liiton edustajien kanssa. Päätettiin, että JN ja AT edustavat komiteaa 

tässä kokouksessa. 

 



- SRL muut sarjat. Käsiteltiin sarjakilpailupaikat ja lista toimitetaan Minttu Kuuselle.  

 

- Mini GP. Komitea käsitteli ja hyväksyi osakilpailun siirron Seinäjoelta Ypäjälle. Maajoukkuevalmentaja ME 

välitti ennen kokousta oman toiveensa tästä, jotta sarjan ikäryhmät saisivat siirron myötä 

valmistelukilpailun Ypäjän Derbykentälle ennen PM-kilpailua. 

 

- Junioricup, Poni- ja Pikkuponicup. Muutamia osakilpailuja päällekkäin samana viikonloppuna. Komitea 

ohjeistaa saman viikonlopun eri kilpailujärjestäjiä järjestämään Junioricup-osakilpailut eripäivänä, kuin 

Poni- ja pikkuponicupit. Koskee viikonloppuja 14.-16.5. Porvoo Poni sarjat/Korpikylä Junioricup, 4.-6.6. 

PunRa Poni sarjat/Stable Nova Junioricup. 

 

- Myönnettiin Stable Novalle ja Ratsastuskeskus Lupikselle mahdollisuus järjestää SRL Nuorten hevosten 

sarjakilpailuja samaan aikaan, kuin Finnderby. Muita sarjoja ei myönnetä, sillä halutaan rauhoittaa PM 

viikonloppu. 

 

- Tuire Suvanto/Metsämäki Horse Show 2021 anoo kilpailun siirtoa seuraavalle viikonlopulle, koska 

alkuperäisenä viikonloppuna Metsämäessä ravit. Uusi päivämäärä 23.-25.7.2021. Päätös hyväksyttiin. 

 

 

- Ratsastuskeskus Aino hakee siirto kilpailulleen 13.-15.8. Uusi päivämäärä 6.-8.8. Estekomitea on 

yhteydessä järjestäjään ja suosittelee alkuperäisen päivämäärän säilyttämistä, sillä se istuu paremmin 

kilpailukalenteriin. 

 

- Hallimestaruudet 2021 loppuvuodelle asetetaan julkiseen hakuun. Estekomitea (JN) laatii tiedotteen 

julkaistavaksi liiton sivuilla. Hakuaika helmikuun loppuun. Hakemukset osoitetaan estekomitean 

puheenjohtajalle. 

 

 

6. KOTIMAAN KILPAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

- Nuorten hevosten kilpailuluokat. SV ja H-MK työstävät kilpailujärjestäjille ohjeistuksen mm. arvostelijasta.  

 

- Racing Trophyn järjestäjällä mahdollisuus järjestää viikonloppuna kaksi erillistä luokkaa. Keskusteltiin 

tämän mahdollisuuden tärkeydestä nuorten hevosten kehitykseen ja kilpailukokemukseen nojaten.  

 

 

- JN kertoi terveiset kentältä ja painavan toiveen kehittää avoimia luokkia kategorioihin juniori-, lapsi- ja 

poniratsastajat. Tähän mietittiin keinoja ja JN valmistelee esityksen seuraavaan kokoukseen, joka 

lähetetään kilpailujärjestäjille. 

 

- FEI World Challenge. Käsiteltiin JN ja JK. JK valmistelee seuraavaan kokoukseen esityksen aiheesta ja 

mietitään kilpailulle paikkaa ja järjestäjää. 

 

7. SÄÄNTÖASIAT 

- Esteratojen tarkastaminen. Alueet valitsevat itse oman alueensa 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. Työryhmä estekomitean puolesta TK ja liiton puolelta Jutta 
Koivula sekä Jukka Koivisto. 

 

8. KOULUTUSASIAT 

- Ratamestarikoulutuksesta puuttuu ratamestareiden lisenssikoulutuksen sisältö. Ratamestareiden 

lisenssikoulutus, vaatimustaso kouluttajalta. Sääntökoulutus ei riitä, myös ratojen piirtäminen tarvitaan. 

2022 ratamestarikouluttaja pitää lisenssikoulutukset. TH kertoi ratamestareiden työryhmän tilanteen. 

Johanna Mikkola nimetty koordinaattoriksi. Työryhmä työstää koulutusmateriaalia. 

 

9. HALLITUKSEN KUULUMISET 

 

- Ei erityistä terveistä estekomitealle. 

 

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

- MJ valmennuksia ja rataharjoituksia suunnitteilla. 

 

11. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT 

 

- Käsiteltiin KIPA2 tukea ja tukipistettä. Janne Ruskeeniemi kertoi, että tuki pyritään säilyttämään ja, että 

KIPA2 sivulle on halukkaita mainostajia. 

 

- AT kertoi terveiset Hevosopistolta. Hevosopisto kysyy estekomitean kantaa maaliskuun kilpailuiden 

järjestämisestä.  Estekomitea neuvoo seuraavaan AVI-määräyksiä. 

 

- Estekomitea kehoittaa kilpailujärjestäjiä harkitsemaan vakavasti kilpailukauden aloituksen lykkäämistä. 

Mikäli kilpailuja järjestetään, on järjestäjä velvoitettu noudattamaan AVI-määräyksiin. Ratsastaja on 

urheilija eli tukijoukkojen määrää on minimoitava. Estekomitea kehoittaa kaikkia seuraamaan SRL:n 

suosituksia. 

 

- Showjumping Going Strong 2.3.2021 Ypäjän Hevosopistolla. SV esitteli tapahtuman komitealle. Tullaan 

järjestämään etäyhteydellä ja tallenne saatava jälkikäteen. 

 

 

12. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraavan kerran komitea kokoontuu 12.3.2021 klo 11:30 alkaen  

 

13. TIEDOTTAMINEN 

Päätettiin, että kaikesta voi tiedottaa. 

 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:00. 

 

Vakuudeksi, 

 

Juho Norilo 

puheenjohtaja 


