
ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 08/2022 

Aika: 09.08.2022 Klo: 10:15 

Paikka: Etäkokous 

Läsnä: Norilo, Juho (puh.joht.) 

 Ehrnrooth, Marina 

Hakala, Teppo 

Kiviranta, Tomas 

 Korpi, Hanna-Maria 

Ruskeeniemi, Janne 

Tuomi, Anu 

Asiantuntija jäsenet: 

Gundersby, Cecilia 

Koivula, Jutta (Sport Officen edustaja) 

Konkari, Nina 

Varenti, Salla (SRL hallituksen edustaja) 

Virta, Pauliina 

HUJO: 

 Väihkönen, Satu 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 

 

2. ESITYSLISTA 

Vahvistettiin etukäteen toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

3. JÄRJESTÄYTYMISASIAT 

 

4. KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Uuden kokouksen aiheet: 

- Kilpailukausi 2022 ja 2023 

- Nina Konkarin esitys kilpailijoiden kyselyyn: 

 

Porukka 1: 140/140+ ja säännölliset 1-2* menijät. 

Kauden päätavoite: hyvät sijat SM, Pohjola, muut GP-statuksen luokat, kv-luokat (esim. Espanjan 

tourit, K-Euroopan 1-2* kv-kisat, Drammen, Riiga, Tallinna tms) 



 

Porukka 2: 120-140 ja mahdolliset pienet kv-luokat 

Kauden päätavoite: ehkä SM, Pohjola Silver, muut <135 luokat, pikkulinjan kv-luokat 

 

Porukka 3: +-120, kotimaassa kilpailevat 

Kauden päätavoite: hyvät tulokset 110-130 

 

Porukka 4: tavoitteelliset ikäkausiratsastajat 

 

Kuinka usein koetaan olevan tarvetta ko. korkeuksille? Approx. joka toinen viikko, kolmen viikon välein 

vai muuta? 

 

Onko kauden 2022 kilpailukalenteri palvellut/mahdollistanut hyvän ja suunnitelmallisen 

kilpailukalenterin rakentamisen? Missä kehitettävää? 

 

Kysymyspatteristo ja seuraavien kokouksien agenda:  

▪ 6.9. kysely valmiiksi ja levitykseen, sääntömuutokset, valmennuskeskuksen johtajan sijaisen 

kanssa keskustelu.  

▪ 4.10. kokouksessa tulokset ja kalenterin laadinta 

▪ 29.10. lajiseminaari 

 

- Turvallisuus 

o Komitea käsitteli mahdollisia sääntömuutoksia koskien turvaliivin käyttöä juniori-ikäisten ja 

nuorempien luokissa. Konkari, Tuomi ja Gundersby valmistelevat tiedotusta ja tekstiä.  

o Keskusteltiin kypärän käytöstä kilpailutapahtumissa. Komitea esittää kypärää käytettäväksi hevosta 
esittäessä kilpailuareenalla sekä juoksuttaessa kilpailualueella. Suositellaan kilpailualueella kypärän 
sekä muiden turvavarusteiden käyttöä (KS I). Kilpailujärjestäjän ohjeistus: huomioliivit, kypärät 
käyttöön lannankerääjille.  

o Komitea vie eteenpäin teemaa ”Verryttely- ja käsihevosalueen turvallisuus” koko kilpailutapahtuman 
alueiden ja osien pilkkominen. Komitea haastaa liiton alaiset valmennukset, toimihenkilökoulutukset 
yms. ottamaan teemasta kiinni ja sisältämään aiheen toimintaansa. Työryhmä Virta, Gundersby 
johdolla lähdetään tuottamaan eteenpäin. 

o Kyseinen materiaali kilpailuvan anomisen ja hakemisen yhteyteen. 
o Toiminnanjohtaja vie asiaa eteenpäin liiton puolella. 
o Anu Tuomi esitteli kentän huolen seuratason kilpailuiden toimihenkilöiden osalta. Keskusteltiin 

tuomareiden osaamisen tarkistamisesta esimerkiksi esteratojen osalta.  
o Esitys menossa eteenpäin: ratamestarikoulutus käytynä c-tuomarilla. Turvallinen radanrakennus- 

kurssi osana lisenssikoulutusta ja jatkossa lisenssikoulutus vuosittain. Kiviranta, Hakala työryhmä. 
o Anu Tuomi kertoi Ruotsin sääntöjen turvallisuusosiosta: hevosella tulee olla satula ratsastaessa, 

puhelinta saa käyttää hevosen selässä vain hevosen ollessa paikallaan. KS I, muut lajikomiteat 
 

- Selvennys Racing Trophy sarjojen palkintojenjakoon. ”Palkitaanko koko sarjan kokonaiskilpailun voittaja nollien 

mukaan vai vaikuttaako sijoitus tai kasin saaminen osakilpailuissa” AT: sarjakilpailusäännöissä lukee 

nollatulosten mukaan. AT yhteydessä liittoon. 

Tiistai-teams aiheita 

- Turvallinen radanrakennus: Kiviranta, Hakala 

 

5. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT 

- SM kvaalituloksien hankkiminen ollut haastavaa loppukaudesta sopivien arvosteluiden osalta. 

- SM kilpailuiden osalta sääntöjen tarkastelu seuraavassa kokouksessa 



- Kentältä tullut seuravetoisilta kilpailujärjestäjiltä toive, ettei heinäkuussa olisi OP sarjakilpailuja, jotta taataan 

tasapuoliset lähdöt heinäkuun kilpailuun. 

- Muistutus tähtikilpailuhakemuksista.  

 

6. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraavan kerran komitea kokoontuu 6.9.2022 klo 10:00 

 

7. TIEDOTTAMINEN 

Päätettiin, että kaikesta voi tiedottaa. 

 

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:30. 

 

Vakuudeksi, 

 

Juho Norilo 

puheenjohtaja 

 


