
ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 08/2021 

Aika: 22.6.2021 klo 08:00 

Paikka: Etäkokous 

Läsnä: Norilo, Juho (puh.joht.)  

Ehrnrooth, Marina  

Hakala, Teppo  

Ruskeeniemi, Janne  

Tuomi, Anu 

Varenti, Salla (SRL hallituksen edustaja)  

Poissa: Kiviranta, Tomas, poissa 

 Korpi, Hanna-Maria, poissa 

Koivula, Jutta (Sport Officen edustaja), poissa 

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 

- Terveiset kansallisista kilpailuista: 

o Seinäjoki 

▪ Pohja sai kiitosta. Kestää hyvin veden 

▪ Tallialue toimiva ja siisti 

▪ Hiekkasäkit puuttuivat 



- Korona ohjeistus: 

o Henkilötietolomake kaikille tapahtumaan osallistuville 

o Seurataan SRL ja viranomaisten tiedotusta 

o Estekomitea tarkentaa maskisuositusta jatkettavan mahdollisissa sisätiloissa sekä tilanteissa, 

missä lähikontaktia ei voida välttää esim. verryttely. Radankävelyyn tulee järjestää riittävästi 

aikaa. 

 

- Todettiin kilpailukalenterin viimeisin tilanne.  
 

- Pohjola Sarjat 
o Ensimmäinen osakilpailu Ypäjällä 11.-13.6.2021 

▪ Estekomitea ihmetteli sarjan nimeä ”Road to Helsinki” 
▪ Pohjolan lepattavat mainospurjeet herättivät keskustelua niiden sopivuudesta 

kisakentälle 
▪ Lisää esteluokkia viimeiselle päivälle ratsukoille, jotka karsiutuivat pois finaaleista 

o Seuraava Ratsastuskeskus Aino 16.-18.7.2021 
▪ Tilapäiskarsinat pitkämatkalaiset etusijalla 

 
- PM Kilpailut 

o Järjestelyt käynnissä. 
 

 
- Oulun Ratsastajat Ry järjestää alun perin hakemansa kilpailun 7.-8.8. vain yksipäiväisenä eli 8.8, sillä 7.8. 

paikalla ravit. Kaikki sarjakilpailut järjestetään kuten aiemmin haettu. 
 

- SM 2021. Käsiteltiin Suvi Almqvistin lähettämä viesti koskien toivetta SM-kilpailujen luokkajärjestystä. 
Estekomitea välittää terveiset kilpailujärjestäjälle. 
 

- Kilpailukalenteri 2022 
 

o Mahdolliset SM-kilpailupaikat 
▪ Tahko Areena hakee SM kilpailua 
▪ Ypäjä 
▪ Powerpark 
▪ Aino 
▪ Stable Nova 
▪ Seinäjoki 

 
- Vahvistettiin SM 2021 kilpailujen ratamestariksi Johanna Mikkola. 

 
- Vahvistettiin OP Pohjola III osakilpailun toimihenkilöt 

o TPJ Anu Tuomi 
o Ratamestari Tomas Kiviranta 

 

6. KOTIMAAN KILPAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

- Palautelomakkeen uudelleen herätys 

o JR ja JN toteuttavat sähköiseen muotoon 

- SRL Estekalusto 

o Sponsorilevyt 

- Nuorten hevosten luokat 

o Tulosten julkaisemiseen ja keräämiseen laaditut ohjeet. 

o Arviointikaavakkeen ladattavassa muodossa 



o Tavoite järjestää koulutustilaisuus tammikuussa nuorten hevosten arvioijille. Ulkomaalainen 

kouluttaja ja suomalaiset arvioijat skaalantarkastukseen. Tavoitteena, että koulutukseen 

osallistuneet voivat opastaa ja kouluttaa muita arvioijia.  

o Ajatuksena tukea kilpailujärjestäjää käyttämään liiton listalta nuorten hevosten arvioijaa.  

 

7. SÄÄNTÖASIAT 

- Anu Iivanainen lähestynyt liittoa koskien estesääntöjen liitettä, kilpailutasot kansallisissa kilpailuissa. 

Kengitysseppä puuttuu. Estekomitea ennemmin poistaisi liitteet, sillä niitä on käytetty, kun kilpailut jaettiin 

1-5 tasoille. Ei ole enää verrattavissa nykyiseen kilpailujärjestelmään. 

- Hanna-Maria Korpi kysyy osallistumisoikeudesta ja ratsastajan kvaaleista nuortenhevosten luokkiin. 

Estekomitea ehdottaa, että ratsastaja, jolla ei ole kvaaleja voi kuitenkin hypätä aluetason nuortenhevosten 

luokkia. Tätä esitetään muutettavaksi kaudelle 2022.  

- Estekomitea kehittää ideaa kvaalisysteemin toteutuksesta ja kehityksestä. 

 

8. KOULUTUSASIAT 

- Ratamestarikurssia kyselty kuluvalle kaudelle. Etenkin B-tuomarikurssilaiset kaipaavat koulutusta. 

- Ratamestareiden terveiset 

o Ratamestarit keskenään kartoittavat henkilöä toteuttamaan koulutusmateriaalia. Vanhaa 

materiaalia ei olla löydetty. 

o SRL tavoite ostaa koulutuspohja. Tavoite, että kokeen voi tehdä etukäteen ja harjoittelu 

toteutetaan kouluttajan kanssa.  

  

9. HALLITUKSEN KUULUMISET 

- Ei erityistä terveistä estekomitealle 

 

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

- PM joukkue tapaa 23.6. Hattel Horsessa.  

- EM kilpailuihin ehdolla kolme juniori- ja neljä lapsiratsastajaa. 

 

11. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT 

- Tapaturma Stable Novan kilpailuissa 4.6.2021 

 

12. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraavan kerran komitea kokoontuu 13.7.2021 klo 8:00 alkaen. 

 

13. TIEDOTTAMINEN 

Päätettiin, että kaikesta voi tiedottaa. 

 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:40 

 

Vakuudeksi, 

Juho Norilo 

puheenjohtaja 


