
ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 04/2022 

Aika: 17.05.2022 Klo: 10:00 

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 

 

Edellisen kokouksen tehtäväjako ja katsaus: 

-Marina etsii ajankohdan 140cm+ tason hyppääjille kilpailukalenterin läpikäymiseksi. Lisätään 140-145 luokkia 

tarpeen mukaan. Kilpailukalenterista tunnistettu Ratsastuskeskus Ainon kilpailu, mihin toivotaan 140 ja 145 

luokkia. Muuten haasteita löytää kilpailua, missä pääsisi hyppäämään kolme päivää peräkkäin. 

-Pauliina kutsuu koolle live stream porukan 



Porukka kokoontuu kesäkuussa asian tiimoilta 

-Salla, Hanna, Pauliina miettii missä ja miten nuorten hevosten sarjat ja kulttuurin muutos tuodaan esiin. 

Pauliinalla teksti valmiina. Happy Rider lehteen.  

-Anu kutsuu koolle koulutusporukan 

18.5. teams-kokous  

-Juho yhteydessä Ullaan Pohjola-sarjoista 

-Juho yhteydessä Hevosopistoon sekä urheilujohtajaan hallisarjojen toteutuksesta 

 

Uuden kokouksen aiheet: 

Kilpailutoiminta 

- Alkava ulkokausi 2022 

- Alkaneiden sarjojen katsaus 

- Pohjola-sarjat 

- Nuorten hevosten sarjat. Alkukauden osallistujamäärät ovat olleet matalia ja tulostaso vaihteleva. Noviisisarja 

on vetänyt hyvin ja siinä tulostaso on selkeästi tasaisempi. Komitea järjestää tiistai teamsin aiheesta ja 

kutsutaan ammattilaisia nuorten hevosten sarjoista mukaan.  

o Suoritusarvostelu. Marjo Moilanen on tehnyt Equipe-ohjelmaan ohjeen, miten saadaan lisättyä 

tulosrivi mistä annettu numero vähennyksineen koostuu. Anu Tuomi lähettää ohjeen eteenpäin.  

- Stable Nova peruu kansalliset kilpailut kesäkuun alusta. Samaan aikaan Hamina Bastioni. 

- Lohjan Ratsastajat anoo kansallisen kilpailun pidentämistä kolme päiväiseksi 8.-10.7.2022. Komitea myöntää. 

Tiistai-teams 

- Tapaaminen 10.5. Paikalla 25 osallistujaa. Keskusteltiin kilpailuiden kulurakenteesta sekä eri tasoista. Terveisiä 

ja ajatuksia 

▪ Kutsujen julkaiseminen ajallaan 

▪ Toimihenkilö vaatimukset eri tasoilla. Linjaveto ovatko toimihenkilöt koko päivän paikalla, jos 

eri tason kilpailuluokkia (aamulla seura, illalla kansallinen) 

Keskusteltiin kilpailujärjestämisen kuluista. Todettiin, että eläinlääkärin ja ensiapuryhmän läsnäolo on/olisi tärkeää 

kaikilla tasoilla. Ymmärretään kilpailujärjestäjien haasteet kulujen kanssa. Pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja ja yhteistyötä 

liiton sekä eläinlääkäreiden kesken. Yhteydenotto urheilujohtajaan sekä toiminnanjohtajaan. Juho vie asiaa eteenpäin 

aihetta komiteoiden puheenjohtajien sekä HUJO:n yhteistapaamisessa. Mahdolliset yhteistyökumppanuudet eri 

toimijoiden kanssa ja miten kilpailupäivää voisi hyödyntää muissa eläinlääkäripalveluissa (pieneläinten rokotukset yms.) 

Pauliina lupasi panoksensa asian tiimoilta.  

Keskustelun aloitus 

- Kilpailuiden tasot 

o Kansallinen 

▪ Tähtikilpailut, SM, GP sarja 

▪ A-kansallinen 140cm, useampi päiväinen +  

▪ B-kansallinen 130cm asti, sallittu yksipäiväisinä + alue + seura 

o Alue 



o Seura 

 

- Palkinnot 

o Keskusteltiin viimeisten sijoittuneiden palkinnoista. Kilpailusäännöissä määritellään minimipalkinto. 

Tutustutaan Viron palkintorahojen jakoperusteisiin.  

 

5. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT 

Marina kertoi kuulumiset Drammenista. Ratamestareiden tulisi hyödyntää pienempiä/lyhyempiä vesihautoja 

radanrakennuksessa. Ikäryhmät lähdössä EM-kilpailuihin.  

C-puheenjohtajatuomarikurssi on peruttu Ypäjältä. Korvaava mahdollisesti kesän jälkeen. 

Toimihenkilöiden seuraava porinapiiri elokuun alussa. 

 

 

6. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraavan kerran komitea kokoontuu 14.6.2022. 10:00 

 

7. TIEDOTTAMINEN 

Päätettiin, että kaikesta voi tiedottaa. 

 

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:57. 

 

Vakuudeksi, 

 

Juho Norilo 

puheenjohtaja 


