
ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 01/2022 

Aika: 25.1.2022 klo 11:30 

Paikka: Etäkokous 

Läsnä: Norilo, Juho (puh.joht.) 

 Ehrnrooth, Marina 

Hakala, Teppo 

Kiviranta, Tomas 

 Korpi, Hanna-Maria 

Ruskeeniemi, Janne 

Tuomi, Anu 

Asiantuntija jäsenet: 

Koivula, Jutta (Sport Officen edustaja) 

Konkari, Nina 

Varenti, Salla (SRL hallituksen edustaja) 

Virta, Pauliina 

Poissa: Gundersby, Cecilia 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 

 

2. ESITYSLISTA 

Vahvistettiin etukäteen toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

3. JÄRJESTÄYTYMISASIAT 

a. Työskentelytavat  

Komiteoiden kokoonpanot vahvistetaan vuosittain. Estekomitean kokoonpano vuodelle 2022 

vahvistettiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa vuoden alussa. Käytiin läpi SRL:n Hyvä Hallintotapa 

ohjelma ja sen perusteella keskusteltiin seuraavista aiheista: 

 

- Kokoukset, viestikanavat 

- Jokaisen vastuu ja velvollisuus komitean jäsenenä 

- Komitean materiaali on komitean sisäiseen käyttöön 

- Tiedotus, kenelle ohjataan kysymykset 

 

b. Komitean 2022 kokoonpano, ryhmät ja vastuualueet 

Juho Norilo, puheenjohtaja, kilpailutoiminta, kilpailukalenteri, 

Marina Ehrnrooth, maajoukkuetoiminta, ratsastajien edustaja 



Teppo Hakala, ratamestarit, esteradat, alueet 

Tomas Kiviranta, ratamestarit, esteradat, SRL estekalusto 

Hanna-Maria Korpi, viestintä, nuoret hevoset 

Janne Ruskeeniemi, kilpailujärjestäjät 

Anu Tuomi, säännöt, koulutus, toimihenkilöt, sarjakilpailut 

 

Sääntömuutosryhmä  

 

Asiantuntijajäsenet: 

Cecilia Gundersby, kilpailutoiminta, kilpailujärjestäjät, alueet 

Nina Konkari, kilpailutoiminta, säännöt, koulutus 

Pauliina Virta, viestintä, kilpailutoiminta 

 

Komitean ulkopuolinen edustus: 

Salla Varenti, SRL hallituksen edustaja  

Jutta Koivula, Urheilujohtaja, Sport Office 

 

Päätettiin perustaa seuraavat projektiryhmät ja päätettiin ryhmien tavoitteet: 

- Pohjola-sarjat työryhmä: JN, AT, ME, TH, TK, JR, HMK, CG. Liitonedustajina ryhmään kutsutaan 

toiminnanjohtaja, urheilujohtaja sekä yhteistyökumppanivastaava. 

o Sarjojen kehittäminen kohti vuotta 2023, ikäryhmien huomioiminen sarjoissa, tiivis 

yhteistyö järjestäjien kanssa. 

o Muut yhteistyösopimukset ja niiden yhteys muihin sarjakilpailuihin 

- Sallitut arvostelut-työryhmä: AT, JN, TH, TK, NK, PV.  

o Sääntömuutoksen kehittäminen, seuraaminen ja jalkauttaminen kentälle. Tiivis 

yhteistyö sidosryhmien kanssa helpottamaan säännön toteuttamista. 

- Ikäryhmäurheilun kehittäminen: JN, ME, PV, ulkopuolisiksi asiantuntijoiksi ryhmään kutsutaan 

Sanna Backlund, urheilujohtaja 

o Ikäryhmien huomioinen kilpailutarjonnassa 

o Yhteistyö uuden Joukkueenjohtaja-projektin tiimoilta 

- Ratamestarit-työryhmä: TH, TK, JN. Ulkopuolisiksi asiantuntijoiksi ryhmään kutsutaan Johanna 

Mikkola, Aki Ylänne, Mira Rantanen, urheilujohtaja 

o Ratamestareiden yhteistyön ja urapolun kehittäminen 

o Koulutusmateriaalin toteutus ja laatiminen kirjalliseen muotoon 

o Vakio-ratojen päivittäminen 

- Nuoret hevoset: HMK, SV, JN, AT, TK, CG 

o Nuorten hevosten suorituskykyarvioijien koordinointi ja listan päivitys 

o Yhteistyön herättäminen alueiden kanssa 

- Koulutus- ja sääntöryhmä: AT, NK, JN, TK, TH 

o Koulutusjärjestelmän läpikäynti 

o Yhteisten keskusteluiltojen laatiminen 

- Viestintäryhmä: HMK, PV, AT, JN 

o Materiaalin suunnittelu ja toteuttaminen komitean omaan sosiaalisenmedian kanavaan. 

o Tiivis yhteistyö SRL Kati Hurmeen kanssa 

 

 

4. TOIMINNAN VUOSISUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 

Toimintakertomus ja vuosisuunnitelma. Molemmat työstetään valmiiksi ennen seuraavaa kokousta. 

 

- Strategiapäivän ajankohta sovitaan yhdessä keväälle 



- Talous. Kutsutaan toiminnanjohtaja seuraavaan kokoukseen avaamaan budjettia tarkemmin. 

 

5. KILPAILUTOIMINTA 

- Sarjakilpailut 

o Käytiin läpi AT laatimat sarjakilpailusäännöt yhdessä tehtyjen parannusten jälkeen. 

o HIHS. Järjestäjä ottanut hyvin vastaan sääntömuutoksen ja Amateur Tour laaditaan sen mukaan. 

Kansallinen karsintajärjestelmä on työn alla ja sitä työstetään. Aikataulullisesti kaikki ikäryhmät 

eivät mahdu joka vuosi tapahtuman sisälle, mutta vaihtoehtoja kierrättää järjestettäviä tasoja 

etsitään.  

o Käytiin läpi kauden 2022 sarjakilpailupaikat ja sen muutokset 

- Kilpailujärjestäjät 

- Nuoret hevoset 

- Kilpailukalenteri 

o Muutokset FHS, Aino syksyn kansallinen ja CSI2* 

o JN yhteydessä järjestäjiin, joita nämä muutokset koskevat 

- Tämänhetkinen koronaohjeistus 

o Viimeinen peruutusmahdollisuus tunti ennen luokan alkua 

o Kilpailupaikalle vain välttämättömät henkilöt kokoontumisrajoitusten aikana 

o Viestintäryhmän tietoisku kilpailupaikalla toimimisesta korona-aikana 

 

6. ESTERADAT JA KALUSTO 

- Ratamestarit 

o Ratamestareiden lisenssipäivitys. Ihanneaika, nuoret hevoset 

o Johkulle apuri koulutusmateriaalin laatimiseen 

o Projekti ratamestarit 

o Facebookiin perustettu oma ryhmä ratamestareille ”Ratamestarit”, johon toivotaan kaikkien 

lisenssinomaavien liittyvän 

 

- Estekalusto 

o Estekontin markkinointi. TK ja HMK suunnittelevat mainoskuvien ottamista. 

- Tilapäiskarsinoiden desinfiointi. Liitto hankkinut kaluston tätä varten. Käytännön jalkauttaminen 

kilpailujärjestäjien käytännöksi. Viestintäryhmä toteuttaa tietoiskuja. 

- Seuroille ja kilpailujärjestäjille tietoa kimppatilauksesta estekannattimien osalta. Aki Ylänteelle tieto. 

Yhteys Akiin tämän tiimoilta ennen pöytäkirjan julkaisua. 

 

7. SÄÄNTÖ- JA KOULUTUSASIAT 

- Estesäännöt 

o Käsiteltiin uusia arvosteluja joista tullut ehdotuksia mm. Tomi Kaleva ja Aki Ylänne  

▪ uusien arvostelujen kustannus, miten tulospalvelu taipuu näihin 

o Alueiden yhteiset aluemestaruussännöt 

- Toimihenkilökoulutus 

o Toimihenkilölistat, taitotuomarit ja nuortenhevosten arvioijat 

o Etäkoulutuksen kehittäminen 

o Sallan esitys 

▪ C-tason taitotuomariksi voidaan hyväksyä myös ratsastuksenohjaaja 

▪ Taitotuomarikoulutus voidaan tehdä etänä, mutta osallistuen ”vierihoidossa” 

koearvosteluun 

o Anun esitys 

- Kvaalijärjestelmä 



o Ehdotus, lisätä kvaalijärjestelmään, mikäli ratsastajalla hyväksytty tulos vähintään 150cm tasolta, 

ei hän tarvitse kvaaleja. Ei aikarajaa.  

 

8. VIESTINTÄ 

- Sosiaalisen median kanava saanut hyvä vastaanoton 

- Yhteistyökumppanit 

- Yhteistyö kilpailujärjestäjien kanssa 

 

9. HALLITUKSEN KUULUMISET 

 

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

 

 

11. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT 

- Show Jumping Going Strong tapahtuma. Suuri kiitos Salla Varenti & Hanna-Maria Korpi! 

 

12. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraavan kerran komitea kokoontuu 1.3.2022 klo 11:00 alkaen  

 

13. TIEDOTTAMINEN 

Päätettiin, että kaikesta voi tiedottaa. 

 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30. 

 

Vakuudeksi, 

 

Juho Norilo 

puheenjohtaja 


