
ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 06/2022 

Aika: 14.06.2022 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 

- Tarkennetaan komitean viestikanavia. Ensisijainen Whatsapp, sähköpostitse isommat tiedostot. 

 

4. KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Uuden kokouksen aiheet: 

- Starttien perumiskäytäntö. KSI mukaan kilpailulähdöt perutaan viimeistään 24h ennen kilpailun alkua. 

Ongelmaksi muodostuu monipäiväiset kilpailut, mikäli startit ovat loppupäivinä. Korona-pandemian aikana 

tehtiin muutos ja lähdön pystyi perumaan tunti ennen luokan alkua. Komitea selventää käytäntöä ja päättää, 

että 1.7. lähtien käytäntö on, että startit tulee perua kilpailulähtöä edeltävän päivän iltaan klo 20 mennessä.  

 



- SM-kisojen luokat 

- Kausi 2023 

- 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.  

- Terveiset kilpailuista: 

o OP Pohjola ensimmäinen osakilpailu Stable Nova. Järjestäjä oli tyytyväinen, mutta haasteena koettiin 

lähtömäärien arviointi avoimissa luokissa. Yhteistyö Stable Novan ja Tuusulan Ratsastajien kanssa 

toimi hyvin. Liiton puolelta toivotaan selkeämpää ohjeistuista liitonmainosten yms. asetteluun 

Kilpailijoilta kuultua, että tarkasti mietitään, kuinka monta starttia tehdään kilpailun aikana vedoten 

nousseisiin kuluihin. Nousi kommentti esittää karsinoita kilpailujärjestäjän käyttöön rahtikuluilla. 

Palautekaavakkeen nostatus esille, jotta rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen olisi 

luonnollista. Small GP:n osalta keskusteltiin tempovaatimuksesta.  

o Haminasta peruttiin MiniGP-osakilpailu. Tällä hetkellä ei aikomusta etsiä korvaavaa. Hyvä 

positiivinen kilpailu. Järjestäjä nähnyt vaivaa olosuhteiden rakentamiseen sekä myös 

oheisohjelmaan. 

o Savonlinna. 

o Powerpark.  

o Laakso. Järjestelyt toimivat. Kentän pohja oli sateiden jäljiltä hyvässä kunnossa, isomman kuuron 

jälkeen verryttely hieman pehmeä. Huolestuttavan vähän lähtijöitä sarjakilpailuiden osakilpailuissa. 

Kiiteltiin, että järjestäjällä oli käytössä liiton esteet. 

o Myrkky. Pohja ja estekalusto todella hyvät. Radat olivat toimivia. Palautetta annettiin clear round-

luokan arvostelusta ja tempovaatimuksista. Keskusteltiin enimmäisajasta ja koulutuksellisesti, että 

on tärkeää mitata radat tarkasti.  

o Aino. Toimivat kilpailut ja hyvin lähtöjä. 

 

 

- Tiistai-teams 

 

- Savonlinnan Ratsastajat esittää Soile Kososta kansallisten Savonlinna Opera Games kilpailuidensa tpj:ksi. 

Komitea hyväksyy ehdotuksen. 

 

- Hevosopisto esittää Ypäjän OP Pohjola osakilpailun päästewardiksi Outi Nummea. Komitea hyväksyy 

ehdotuksen. 

 

- Hevosopiston Ypäjän OP Pohjolan ratamestari on Otmar Schmidt ja apulaisratamestari Johanna Mikkola. 

 

- Sääntöihin lisätään kohta, jossa komitea voi nimetä kilpailuihin tarvittavia toimihenkilöitä näin katsoessaan ja 

tilanteen edellyttäessä.  

 

- Käsiteltiin Piude Myrskogin toimittamat taulukot kuolaimista ja ohjista. Saatetaan tiedostot 

materiaalisalkkuun sekä muille sopiville foorumeille. 



 

- Myrkku hakenut kansallisia kilpailuita viikonlopulle 6.-7.8. Samana viikonloppuna Joukkus SM Myrkyssä. 

Keskustellaan asiasta osapuolien kanssa ennen päätöstä.  

 

5. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT 

- Kvaalisäännöt ovat herättäneet epäselvyyttä. KIPA2:een ilmestynyt kvaalikorkeudeksi 85cm, mutta komitea 

lausuu, että kvaaleja ei 85cm kaudella 2022 tarvita. Komitea tarkastelee kvaalisääntöjä tarkasti kaudelle 2023. 

- OP Pohjola terveiset: 115cm ja 125cm karsintaluokat tuottaneet arkena päänvaivaa. 

- Toive ratsastajainliiton estekalustoon lisätä lyhyempiä 3m puomeja. 

- Keskusteltiin sääntömuutosta enimmäisajan ja aikavirheiden osalta. Seurataan tarkasti miten tilanne FEI:ssä 

etenee. Anu Tuomi kertoi, että useissa Euroopan maissa käytössä sääntö, jossa kaikissa muissa paitsi GP- ja 

mestaruusluokissa käytössä on vanha sääntö eli yksi virhepiste per alkava neljä sekuntia. 

- Ihanneaika-arvostelu. Keskusteltiin arvostelusta ja paremmuusjärjestyksestä. Annettiin Tomas Kivirannalle 

tehtäväksi tarkastella arvostelun toimivuutta ja mahdollisuutta kehittää arvostelua toimivaksi.  

 

6. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraavan kerran komitea kokoontuu 19.7.2022. 10:00 

 

7. TIEDOTTAMINEN 

Päätettiin, että kaikesta voi tiedottaa. 

 

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:05. 

 

Vakuudeksi, 

 

Juho Norilo 

puheenjohtaja 

 


