
ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 09/2022 

Aika: 06.09.2022 Klo: 11:00 

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 

 Mäentausta, Mikko 

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 

o Sarjakilpailut 

▪ Racing sarjat ja finaalit 

• Osakilpailuissa suorituskykyarvostelu on toiminut hyvin.  

• Finaalit: kaksi osakilpailua, ensimmäinen A.1.0, toinen A.1.0 ja mahdollinen uusinta 



• Suorituskykyarvostelun suorittavan tuomarin nimi esille jo kutsuun.  

• Kysely nuortenhevosten ratsastajille. H-MK laatii kyselyn, jakoon komitealle tällä 

viikolla. 

• 7-8v Masters. Finaali: kaksi osakilpailua, ensimmäinen A.2.0, toinen A.2.0 ja 

mahdollinen uusinta 

▪ MiniGP:n kohta vaakalaudalla. Mietitään ikäryhmien sulauttamista OP GP sarjojen 115- ja 

125cm linjoihin.  

▪ Sarjakilpailupisteet: 

• PP, poni, juniori, amatööri kerätään osallistumisoikeus finaaliin. Finaalissa 

kaksifinaaliluokkaa. Sarjakilpailufinaalit samassa kilpailussa ja edellytetään kisalta 

laatukilpailuna. Käytetään liiton mainontaa ja mainosmateriaaleja kilpailussa. 

o Tähtikilpailuhakemukset 

o Muut hakemukset 

- Käsiteltiin kyselyä kilpailijoille 

 

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.  

▪ 6.9. tilanne. Turvaliivin/paukkuliivin standardit. Hallitukselta ja toimistolta kysely miten 

toimitaan, miten suhtaudutaan standardeihin. www.ratsastus.fi/ratsastamaan/turvallisuus 

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 ”Verryttely- ja käsihevosalueen turvallisuus”. Työryhmä Virta, Gundersby. Työryhmä työskennellyt 
kokonaisen päivän aiheen parissa. Vahvistus ja budjetti hankkeeseen saatu toimistolta. Ajatuksena 
toteuttaa podcast jakso aiheesta. Jone Illi lupautunut mukaan. Jone lupautunut myös mukaan Ypäjän 
kilpailuissa kuvattavaan materiaaliin. Halutaan lisätä kohta, missä käsitellään käyttäytymistä jalan sekä 
kulkupeleillä liikkuminen hevosten lähettyvillä.  

o Pauliina Virta esittää, että estekomitea tekisi toisen podcast jakson samasta aiheesta liittyen 
turvallisuuteen ja sääntöihin. Nina Konkari ja Anu Tuomi osallistuvat podcast jaksoon. 

o Anu Tuomi esitteli kentän huolen seuratason kilpailuiden toimihenkilöiden osalta. Keskusteltiin 
tuomareiden osaamisen tarkistamisesta esimerkiksi esteratojen osalta.  

o Ehdotetaan toimistolle opetusvideon tekoa aiheesta vakioradan rakentaminen sekä mitä ottaa 
huomioon ylipäänsä estemateriaalin käytöstä. 

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 

o Tomas Kiviranta vastaa Kiviranta, Hakala, Mikkola, Ylänne työryhmän koolle kutsumisesta 
ratamestareiden koulutusmateriaalin päivittämisestä. 

o Teppo Hakala ideoi ja herättää henkiin vakioratakilpailun. 
 

Tiistai-teams aiheita 

-  



 

5. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT 

- Charlotte Molanderin sähköposti 

- Mikko Mäentaustan sähköposti 

- Tuija Lehto sähköposti 

- Palkitsemisjärjestelmä Pekka Larsen 

- Sääntömuutos ehdotus. Sarjavälien tarkastelu poneille. 

- Lajiseminaarin kutsu ja aiheet. AT muistuttaa komiteaa.  

- Aluemestaruusviikonlopun vakioiminen ei onnistunut kaudella 2022. Kysyttävä alueilta onko mahdollista 2023 

ja sen jälkeen sitoutettava tähän. AT hoitaa. 

 

6. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraavan kerran komitea kokoontuu  

 

7. TIEDOTTAMINEN 

Päätettiin, että kaikesta voi tiedottaa. 

 

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:30. 

 

Vakuudeksi, 

 

Juho Norilo 

puheenjohtaja 

 


