
ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 03/2021 

Aika: 12.3.2021 klo 11:30 

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)  

Ehrnrooth, Henrik (HUJO)  

Kutsuttuna:  Ulla Nurmi (Pohjola sarjat) 

Poissa: Koivula, Jutta (Sport Officen edustaja)  

 

 

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 

Vuoden 2020 vuosikertomus on palautettu SRL Minttu Kuusistolle. 

 

5. KANSALLINEN KILPAILUKALENTERI JA SARJAKILPAILUT 

- Todettiin kilpailukalenterin viimeisin tilanne. Kilpailuiden järjestäminen kielletty SRL päätöksellä EHV-1 
viruksen takia 28.3. saakka. Estekomitea pitää kevään hallikauden järjestämistä epätodennäköisenä ottaen 
huomioon, sekä Covid-19 että EHV-1 virukset ja keskittyy ulkokauden mahdollisimman onnistuneeseen 
toteutukseen. Estekomitea seuraa tiiviisti SRL:n ja valtiovallan määräyksiä ja ohjeita. 
 



- Estekomitea aikoo reagoida kilpailukauden toteuttamiseen ja muutosten tekoon etupainoisesti. 
Viimeistään huhtikuun alussa selkeä suunnitelma sarjakilpailuiden toteutuksesta. 

 

- Todettiin, että tahtotila kilpailuiden järjestämiselle ja kilpailemiselle on suuri. SV kertoi, että 
Valmennuskeskus pystyy nopallakin aikataululla saamaan kilpailut ulkokaudella järjestettyä, jos tarve 
vaatii. Estekomitea painottaa kilpailutapahtuman turvallisuutta niin ratsastajille, kuin hevosille. 
 

- Pohjola sarjat. UIla Nurmi kertoi työryhmän kuulumiset. Ensimmäisen osakilpailun (Ypäjä 11.-13.6.) 
järjestäjän kanssa on kokoustettu ja sovittu käytännön järjestelyistä. Toukokuun alussa tehdään sen 
hetkisten valtiovallan määräyksiin perustuen päätös koskien yleisön ottamisesta kilpailuun. Ulla Nurmi 
kertoi markkinointi- ja mainossuunnitelmista sarjan osalta. Todettiin yhdessä Estekomitean keskittyvän 
sarjojen urheilulliseen puoleen. JN ja AT viimeitelevät sarjojen palkintorahabudjetit sekä 
sarjakilpailusäännöt kuntoon ja ne toimitetaan seuraavaan SRL Hallituksen kokoukseen, joka on 18.3.2021. 
 

- Hallimestaruudet 2021. Hakuajan sisällä Estekomitealle ei ole tullut yhtään hakemusta hallimestaruuksien 
järjestämisestä. Komitea on suoraan yhteydessä kisajärjestäjiin asian tiimoilta. 

 

- CSI2* Järvenpää Aino Masters 24.-26.9.2021 peruttu. Aino ei järjestä hallikilpailuja syksyllä 2021. 
 

 

6. KOTIMAAN KILPAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

- Nuorten hevosten kilpailuluokat. Käytiin läpi SV ansiokkaasti toteuttama Kilpailujärjestäjien ohjeistus läpi. 

SV kokoaa myös listan mahdollisista arvioijista helpottamaan kilpailujärjestäjiä. Listalla huomioidaan koko 

Suomi ja kaikki kilpailujärjestäjät. JN selvittää palkintoruusukkeet. 

- Käytiin läpi JN toteuttama kehitysidea kategorioihin poni-, lapsi-, junioriratsastajat. JN lähtee viemään 

eteenpäin hanketta yhdessä urheilujohtajan kanssa. 

- FEI World Challenge. Käydään neuvotteluja kilpailun järjestämisestä Ratsastuskeskus Ainossa 16.-
18.7.2021  
 

- SRL estekalusto ja -kontit. TK kertoi, että Aki Ylänne on inventoinut Ypäjällä sijainneen Saksa-kontin. Koko 
SRL estekalusto on nyt inventoitu ja monet mainosesteet menevät kunnostukseen. Ulla Nurmi hoitaa 
uudet yhteistyösopimukset ja niiden mukana tulevat mainosesteet. Kaikki puomit uusitaan ja lisää 
kannattimia tilataan. Kontit tullaan pakkaamaan niin, että tällä kisakaudella käytössä on kaksi konttia, 
joista kilpailujärjestäjä voi tilata joko molemmat tai vain yhden. Lisäksi kontteihin tehdään tarkat 
pakkausohjeet sekä sisältöluettelot. Painotetaan kilpailujärjestäjien velvollisuutta vastaanottaa, käyttää ja 
pakata kalusto, niin että se pysyy ehjänä ja siistinä sekä koko kalusto tallessa.  
 
Keskusteltiin uuden lyhyen, mutta leveämmän (2m x 4m) vesihaudan sekä sen oman ponnistuselementin 
tarpeellisuudesta. Lisäksi Estekomitea toivoo vesihauta kalustoon uusi pitkiä vesihautapuomeja, rajanauha 
tarvikkeita sekä asianmukaiset esteliput vesihaudalle. JN kokoaa ja toimittaa listan SRL hallitukselle. 
 

 

7. SÄÄNTÖASIAT 

- Ratamestareiden terveiset. TH kertoi työryhmän jäsenten pitäneen yhteyttä ja projekteja on hyvin saatu 
alulleen. Uudet vakioradat ovat työnalla. 
 

- Käytiin läpi Laura Patrikaisen sähköposti koskien ratamestareiden mahdollista oikeuksien ”Fast Track” 
suorittamista. Estekomitea tunnistaa maantieteellisen epätasapainon kansallisten estekilpailuiden osalta 
Suomessa. Estekomitea haluaa kuitenkin painottaa käytännön harjoittelun tärkeyttä, kun toimihenkilöt 
etenevät urallaan, eikä siksi hyväksy oikeuksien myöntämistä ilman riittävää käytännön kokemusta. 
 

 



8. KOULUTUSASIAT 

- SRL / Anu Tuomi järjestää 27.3. porinapiirin esteratsastuksen toimihenkilöille. Tapahtumassa käydään 

läpi ajankohtaisia asioita koskien mm. sääntöjä ja keskustellaan esille tulevista tapauksista. Tapahtumalle 

kaavaillaan jatkoa. 

 

- Nuorten hevosten suoritusarvostelu. Päätettiin, että tuomareiden oikeuksia jatketaan vuodella samoin, 

kuin tehtiin mm. taitotuomareiden kohdalla. 

 

- TH muistutti Equestrian Trainers Finlandin laadukkaista ja laaja-alaisista verkkokoulutuksista. 

 

- Show Jumping Going Strong. SV ja H-MK kertoivat tapahtuneen onnistuneen hyvin ja saaneet positiivista 

palautetta. Tapahtumasta tehdään perinne ja seuraavan kertaan on kehitysideoita jo listattu. 

 

9. HALLITUKSEN KUULUMISET 

- Ei erityisiä terveisiä Estekomitealle. Covid-19 ja Hevosopisto puhututtavat hallituksessa.  

 

- Estekomitea kokosi omat terveisensä hallitukselle, jotka JN toimittaa eteenpäin. JR ehdotti kysyttävän 

Hallituksen kannanottoa koskien EHV-1 viruksen tartuntariskiä. 

 

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

- SRL maajoukkue- ja liittovalmennukset jäissä EHV-1 viruksen vuoksi 8.-21.3. Suunnitelmia kevään 

ulkomaan reissusta tehdään. 

 

11. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT 

- FWB yhdistyksen terveiset. H-MK kertoi FWB yhdistyksen peruneen kevään Kyvyt Esiin- tapahtumat. Muut 

kesän kilpailut ja niiden sponsorit alkavat olla selvillä.  

- Estekomitean viestintäsuunnitelma. JN ja H-MK suunnittelevat estekomitean viestintäsuunnitelmaa ja 

mitä voisimme tarjota yhteistyökumppaneille sitä kautta. Tämä tulee entistä tärkeämmäksi, mikäli 

kilpailukauden jatkaminen siirtyy entisestään ja mikäli yleisöä ei saada ottaa kilpailuihin kesällä. 

 

12. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraavan kerran komitea kokoontuu 6.4.2021 klo 14:00 alkaen. 

 

13. TIEDOTTAMINEN 

Päätettiin, että kaikesta voi tiedottaa. 

 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:30 

 

Vakuudeksi, 

 

Juho Norilo 

puheenjohtaja 

 

 


