
ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 07/2021 

Aika: 1.6.2021 klo 14:00 

Paikka: Etäkokous 

Läsnä: Norilo, Juho (puh.joht.)  

Ehrnrooth, Marina  

Hakala, Teppo  

Kiviranta, Tomas  

Korpi, Hanna-Maria 

Ruskeeniemi, Janne  

Tuomi, Anu 

Koivula, Jutta (Sport Officen edustaja)  

Poissa: Ehrnrooth, Henrik (HUJO)  

Varenti, Salla (SRL hallituksen 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 

Ei käsiteltävää 

 

5. KANSALLINEN KILPAILUKALENTERI JA SARJAKILPAILUT 

- Korona ohjeistus: 

o Estekomitea suosittelee vahvasti maskipakon jatkamista kilpailualueella. Kilpailutapahtumiin 

osallistuu eri sairaanhoitopiireiltä henkilöitä, joilla tartuntatautitilanne on erilainen. Maskipakon 

jatkaminen vähentää epäselvyyden vaaraa, kun kaikilla kilpailupaikoilla noudatetaan yhteistä 

linjaa. 



o Estekomitea jatkaa korona-ajan ohjeistusta koskien kilpailuiden järjestämistä niin kauan, kun 

yksikin Aluehallintovirasto määrää alueellaan kokoontumisrajoituksia. Tällöin korona-ajan 

ohjeistus on voimassa koko maassa. 

 

- Todettiin kilpailukalenterin viimeisin tilanne.  
o Hanko Sea Horse Week peruuntunut koronan takia 

 
- Pohjola Sarjat 

o Vahvistetaan Ainon OP Pohjola II osakilpailun toimihenkilöt: 
▪ TPJ Pirjo Huru 
▪ Ratamestari Marco Hesse (GER) 
▪ Päästewardi Eija Varis 

o Vahvistetaan SM kilpailujen toimihenkilöitä: 
▪ TPJ Dan Björklöf 

o Ensimmäinen osakilpailu Ypäjällä 11.-13.6.2021 
▪ Järjestäjän terveiset: Valmistelut sujuvat aikataulussa ja kilpailupaikan yleisilmettä 

parannetaan paraikaa. Huolestuttava asia on Kanta-Hämeen koronatilanne. 
Hämeenlinnan ja Forssan alueella tartuntoja. Järjestäjä on tiiviissä kontaktissa kilpailun 
järjestämisen suhteen. 

▪ Derbykentän ilmastus 2.6.2021. Kenttä loistokunnossa. 
▪ Varasuunnitelmat: 

• Toinen viikonloppu Ypäjällä AT 

• Muu kilpailupaikka 

• Koko estekalenteri.. 
 

o Kilpailijoilta tullut toive voida suorittaa karsintaluokka korkeammalla tasolla, kuin itse sarjan 
osakilpailu (140cm karsinta -> Silver tour). Estekomitea hyväksyy tämän. 

o Kentältä tullut toive tarkentaa onko Bronze Tour avoin poneille. Sarja on avoin myös poneille. 
Poniratsukoille (16v ja alle ponilla ratsastaessa) tullaan sarjavälejä lyhentämään KS I ja KS III 
sääntöjen mukaan. 
 

- PM Kilpailut 
o Järjestäjän terveiset: 

▪ Paikat kuntoon Ypäjän GP kisan yhteydessä.  
 

- Ratsastuskeskus Aino hakee siirtoa kilpailulleen 13.-15.8. Järjestäjä ei ole onnistunut saamaan 
toimihenkilöitä kilpailuun eikä halua kilpailla SM-kilpailujen kanssa samana viikonloppuna. Ehdottaa 
vaihtoa viikonlopulle 30.7-1.8. Estekomitea hyväksyy tämän.  
 

- Salo Horse Show jättänyt hakemuksen Pohjola GP osakilpailusta ja siihen sopivista liiton sarjakilpailuista 
7.-10.7.2022. 

 

- Kilpailukalenteri 2022 
 

6. KOTIMAAN KILPAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

- Palautelomakkeen uudelleen herätys 

- SRL Estekalusto 

o Mainosestekontti on pakattu ja valmiina Ypäjän OP Pohjola GP osakilpailuun 

o Saksakontti muuten valmis, puomit odottavat maalausta 

o Estekomitea ehdottaa, että muille sarjakilpailuille teetetään sponsorilevyt, mitkä voidaan 

kiinnittää jo kilpailupaikalla valmiiksi oleviin estejohteisiin. Tällöin säästytään yksittäisten 

mainosesteiden kuljettamiselta ja taataan sponsorinäkyvyys. 

- Nuorten hevosten luokat 

o Tarkempi ohjeistus, mikä arvosana julkaistaan tuloslistalla. Listataanko pudotukset ylös?  



o H-MK ottaa kopin tulosten keräämisestä ja järjestäjien muistuttamisesta. 

o Estekomitea toivoo kilpailujärjestäjien mainitsevan arvioitsijan nimen etukäteen esimerkiksi 

kilpailijatiedotteessa. 

o H-MK ja AT tarkistavat yhdessä tulosten julkaisemiseen ja keräämiseen laaditut ohjeet. 

o H-MK ja JN tekevät arviointikaavakkeen ladattavassa muodossa 

 

7. SÄÄNTÖASIAT 

- Eläinlääkärin paikalla olo kilpailuissa. Tarkennetaan KS III sääntöihin, että eläinlääkäri on paikalla koko 

kilpailutapahtuman ajan. 

- Estekomitea suosittelee, että Nuorten hevosten aluemestaruudet järjestettäisiin muulla arvostelulla, kuin 

aikaratsastusarvostelulla. 

 

8. KOULUTUSASIAT 

- Urheilujohtajan terveiset toimihenkilöistä. Tavoite saada uraputkeen kohti FEI-koulutuksia. 

o Projekti Anu Tuomi ja Henrik Arle.  

o Mahdollinen lisäkoulutus A-ratamestareille HIHS yhteydessä. 

- AT kouluttaa ja Pohjanmaan alue järjestää B-puheenjohtajatuomareiden kurssin, johon osallistuu 6 

henkilöä. Kurssi järjestetään kahdessa osassa, joiden välissä suoritetaan välikoe, jossa käsiteltiin 

mahdollisia case-tapauksia. 

- Pohjois-Suomen alue järjesti etänä estetuomareiden kurssin, johon osallistui 10 henkilöä. 

- Koulutusjärjestelmän kuvaukset tulee päivittää. Käydään tarkasti materiaalit läpi. 

- Ratamestareiden terveiset 

o Koulutusmateriaalin päivitys käynnissä.  

  

9. HALLITUKSEN KUULUMISET 

-  

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

- Osa porukasta kilpaili Liettuassa. Marinan porukka kilpaili Tanskassa 5 ratsastajan voimin saavuttaen 

voittoja ja sijoituksia.  

- Ennen kilpailureissua järjestettiin Derbyharjoittelu. 

- Ypäjän GP osakilpailun yhteydessä PM katsastuskilpailu.  

 

11. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT 

- FWB-yhdistys. Laatuarvostelun uutta konseptia suunnitellaan ja valmistellaan Hippoksen kanssa. 

- Lajiseminaari ja urheilufoorumi ideointi 

 

12. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraavan kerran komitea kokoontuu 22.6.2021 klo 8:00 alkaen. 

 

13. TIEDOTTAMINEN 

Päätettiin, että kaikesta voi tiedottaa. 

 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:40 

 

Vakuudeksi, 

 

 

Juho Norilo 

puheenjohtaja 


