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               AA /  huoltaja A 
 

 

Asian tausta 

 

18. - 21.X.2022 pidetyissä esteratsastuskilpailuissa järjestettyyn kansalliseen RTV Ponicupin 

osakilpailuun (isot ponit, su 21.X., luokka X) oli ilmoittautunut kolme ratsukkoa. 18.X. yksi 

ratsastaja perui osallistumisensa sairastuttuaan. Peruutus päivitettiin Equipe Onlineen to 18.X. 

Tämän jälkeen luokassa oli jäljellä kaksi ratsukkoa. Luokkaa ei peruttu heti, koska kilpailuissa 

oli mahdollisuus jälki-ilmoittautumiseen. Toinen jäljellä olevista ilmoittautuneista vaihtoi 

osallistumisensa toiseen luokkaan kuultuaan la 20.X. ettei luokka ole enää virallinen ja 

sarjakilpailupisteitä ei jaeta, eikä luokka toteudu lainkaan. Vaihto päivitettiin Equipe onlineen la 

20.X.  

Asianosainen AA ja hänen isänsä huomasivat lauantaina 20.X. iltapäivällä Equipe Onlinestä, että 

luokassa on jäljellä vain yksi ratsukko ja se on siirretty pidettäväksi klo 20.  He menivät kansliaan 

tiedustelemaan, järjestetäänkö luokka, kun osallistujia on vain yksi. Kansliasta kerrottiin, että 

yksi ratsastaja on sairastunut ja että toinen ratsastaja oli siirtänyt itsensä toiseen luokkaan 

kuultuaan, ettei luokasta saa sarjakilpailupisteitä. Kansliasta soitettiin tuomariston 

puheenjohtaja B:lle , joka vahvisti, että sarjakilpailupisteitä ei jaeta, kun luokka ei ole virallinen. 

Asianosaiselle kerrottiin, että luokkaa ei järjestetä, mutta radan voi halutessaan hypätä 

harjoittelumielessä.  

 



Lauantaina 20.X. iltapäivällä aikataulujen laadinnan yhteydessä päätettiin, että luokka perutaan, 

koska osallistujia olisi ollut vain yksi. 

AA:n äiti A (ei ollut kisapaikalla) soitti la 20.X. klo 15.15 tuomariston puheenjohtajalle, jolloin he 

keskustelivat tilanteesta. A ei hyväksynyt sitä, että sarjakilpailupisteitä ei jaeta, jolloin TPJ lupasi 

soittaa vielä SRL:n sääntövaliokuntaan asiasta. TPJ soitti SRLn sääntövaliokunnan jäsen C:lle, 

joka vahvisti, että sarjakilpailupisteitä ei jaeta epävirallisesta luokasta. Tämän jälkeen TPJ soitti 

takaisin A:lle ja kertoi C:n  vahvistaneen asian ja edelleen sen, että luokkaa ei järjestetä. 

Sunnuntaiaamuna 21.X. asianosainen saapui isänsä kanssa kansliaan ja ilmoitti TPJ:lle 

haluavansa kuitenkin ratsastaa luokan, joka siis oli peruttu lauantaina, ja vaikka etukäteen oli 

kerrottu ja edelleen painotettiin, ettei pisteitä jaeta, koska luokka ei ole virallinen. Ratamestari 

D:n kanssa sovittiin, että ratsukko voi hypätä edellisen luokan ratapohjalla. Erillistä 
radankävelyä ei ollut. Normaalisti PoniCup luokkaan olisi tehty oma ratansa. Ennen ratsukon 

suoritusta myös kuulutettiin, että ratsukko hyppää kilpailun ulkopuolella, eikä tulos ole 

virallinen.  

 

 
 
Asiassa saatu selvitys  
 
 

Käsittelypyyntö/valitus Kurinpitolautakunnalle / A, AA:n huoltaja 
Kirjallinen lausunto  
- kilpailujen tuomariston puheenjohtaja  B 
- kanslian työntekijä  E 
- estetuomari, kuulutus F  
Kirjallisen lausunnon vahvistavat lisäksi; 
- Kilpailun järjestäjä  G 
- estetuomari H  
- ratamestari D 

 
 
 

Asianosaisen selvitys 
 
 

AA:n huoltajan A:n mukaan osakilpailuun oli ilmoittautumisajan puitteissa ilmoittautunut 3 
ratsastajaa. Lähtölistat julkaistiin Equipe onlinessä ennen kilpailun alkua, jolloin luokassa oli 3 
ratsastajaa.  Lauantaina 20.X.2022 iltapäivästä asianosaiset kertoivat huomanneensa, että 
osakilpailu oli siirretty pidettäväksi klo 20 ja osallistujana oli enää yksi, eli AA. Ratsastaja ja 
hänen isänsä tiedustelivat A:n  mukaan, miksi luokka oli siirretty ja ainoastaan yksi ratsastaja 
enää mukana. Kansliasta saamansa tiedon mukaan yksi ratsastajista oli sairastunut, minkä 
johdosta sarjakilpailupisteitä ei tultaisi jakamaan, koska kyseessä ei olisi enää virallinen luokka, 
jossa voisi sijoittua.  Luokan toinen ratsastaja oli siirtänyt itsensä toiseen luokkaan koska oli 
saanut saman tiedon, ettei sarjakilpailupisteitä jaettaisi.  
 
A ei hyväksynyt tulkintaa, että sarjakilpailupisteitä ei tässä tapauksessa jaettaisi.  A:n mukaan 
toisen ratsastajan sairastuminen on muista ratsastajista riippumaton syy eikä sarjakilpailu 
pisteitä voida jättää jakamatta.  A kertoi AA:n osallistuneen kyseessä olleeseen PoniCup 
osakilpailuun ainoana lähtijänä.  A vetoaa siihen, että sarjakilpailuissa pisteet jaetaan parhaalle, 
eikä säännöissä vaadita sijoittumista. Asianosaisen mukaan säännöissä ei myöskään ole 



vaatimusta, että osakilpailun olisi oltava virallinen luokka. Asianosainen esittää, että 
sarjakilpailupisteet tulisi jakaa sarjakilpailuun osallistuneille tai arvotaan ilmoittautuneiden 
kesken.  
 
 
 

Tuomariston puheenjohtajan selvitys  
 
 

Luokkaan X RTV Ponicup oli ilmoittautunut alkujaan 3 ratsukkoa, kun ilmoittautumisaika oli 
päättynyt. Yksi ilmoittautunut peruutti osallistumisensa 18.X. koska oli sairastunut. Kanslia 
peruutti ratsukon osallistumisen (kuvakaappaus 18.X. Equipe App, tila Luvallinen poisjäänti). 
TPJ B:n mukaan luokan toteutuminen ei enää ollut mahdollista, jolloin myös toinen 
ilmoittautunut vaihtoi osallistumisensa toiseen luokkaan (kuvakaappaus 20.X., tila Luokan 
vaihto). 
 
TPJ  sai puhelinsoiton la 20.X. klo 15:15 ratsastajan äidiltä, joka ei ollut kilpailupaikalla, jossa 
hän tiedusteli luokan toteutumista. TPJ kertoi hänelle, että luokka on virallinen luokka, kun 
siihen osallistuu 3 ratsukkoa ja jos on vähemmän kuin kolme, siitä ei jaeta ranking-pisteitä eikä 
tässä tapauksessa Ponicupin pisteitä. TPJ kertoi myös, että luokan saa kyllä ratsastaa 
harjoitusmielessä tai jos on tarvetta hankkia kvaaleja. TPJn mukaan tämä selvitys ei kelvannut 
äidille ja TPJ lupasi varmistaa asian estekomiteasta. TPJ soitti C:lle (sääntövaliokunta), joka 
myös vastasi, että pisteitä ei ole jaossa, kun luokka ei ole 
virallinen.                                                                         . 
 
TPJ  mukaan hän soitti äidille uudelleen ja toisti aiemmin kertomansa. TPJn mukaan äiti antoi 
palautetta koskien kilpailunjärjestäjän vastuuta, sarjakilpailusääntöjä ja oli sitä mieltä, että 
tällä toiminnalla voidaan tahallaan sabotoida jonkun kilpailu ja/ pisteiden kerääminen cupissa.  
 
Seuraavana aamuna (sunnuntai 21.X.) TPJ oli kansliassa, kun ratsastaja ja hänen isänsä 
ilmoittivat, että ratsukko haluaa kuitenkin hypätä luokan, jolloin sovittiin, että luokka 
palautetaan omalle paikalleen ja TPJ sanoi tässäkin vaiheessa, että luokka ei ole virallinen 
luokka.  TPJ:n mukaan ratamestarin kanssa oli sovittu, että ratsukko hyppää edellisen luokan 
ratapohjalla ja näin ollen erillistä radankävelyä ei ollut. 
 
TPJ:n mukaan luokkaa ei peruttu heti, kun sairastunut ratsastaja jäi pois, koska annettiin muille 
poniratsukoille vielä tilaisuus mahdollisiin jälki-ilmoittautumisiin, jotta luokka saataisiin 
toteutumaan. Tämä on yleinen käytäntö. 

 
Sääntökohta, johon TPJ:n mukaan päätös perustuu:  

 
KS I, 25.Sijoitukset ja palkinnot 
25.1. Sijoitus ja kvalifikaatio 
25.1.1. Urheilijan tulos oikeuttaa sijoitukseen vain, jos luokkaan osallistuu vähintään 
kolme urheilijaa. Vaikka luokkaan osallistuu vähemmän kuin kolme urheilijaa, 
hyväksytty tulos oikeuttaa lajisääntöjen mukaiseen kvalifikaatioon. Ainoastaan 
hyväksytyn suorituksen tehnyt urheilija voi sijoittua. 

 
Nuortenhevosten luokat (Noviisisarja ja Racing Trophy) järjestetään, vaikka osallistujia olisi 
alle 3. Ratsukot keräävät kvaaleja finaaleja varten, mutta TPJn mukaan nämäkään eivät ole 
virallisia tuloksia.  

 
 
 



Estetuomarin / kuuluttajan selvitys  
 
 

Estetuomari/kuuluttaja F:n mukaan kilpailuissa kuulutettiin kahteen otteeseen, että ratsukko 
hyppää kilpailun ulkopuolella. Tämän lisäksi "luokan" alkaessa kuulutettiin uudestaan, että 
luokka ja tulos ei ole virallinen, koska mukana on alle kolme ratsukkoa, mutta ratsukko hyppää 
radan treenimielessä. 

 
 
 

Kansliahenkilökunnan selvitys  
 

Kanslian työntekijä E:n mukaan ratsukoille ei ilmoitettu erikseen luokan muuttumisesta, vaan 

kilpailijat seuraavat E:n mukaan tilannetta Equipe Onlinesta. Ratsastaja tuli isänsä kanssa 

lauantaina 20.X. kansliaan kysymään, järjestetäänkö ponicup luokka, koska siinä oli enää yksi 

ratsukko eli asianosainen. Kansliasta soitettiin TPJ:lle ja ratsastajan isä ja äiti olivat E:n mukaan 

itsekin suoraan yhteydessä tuomaritorniin. E:n mukaan vanhemmille kerrottiin moneen 

kertaan, että luokka ei ole virallinen, eikä siitä saa ponicup-pisteitä. Asianomistajan 

vanhempien mielestä se oli epäreilua, koska he olivat ajaneet pitkän matkan kyseisen luokan 

takia.                                            .                 

 

 

 

Kurinpitolautakunnan ratkaisu 

 

  

Kurinpitolautakunnan toimivalta 

 

1. SRL:n toimintasääntöjen mukaan kurinpitolautakunta käsittelee ja päättää sille SRL:n 
säännöissä määrätyt asiat kuten kilpailusääntöjen yleisessä osassa (KS I) tai lajisäännöissä 
määritellyt kurinpito, vastalause- ja valitusasiat; 
  

2. KS I:n mukaan: 
  

51.1 Jokainen, jonka oikeutettua etua asia koskee, voi tehdä valituksen päätöksestä, jonka 
henkilö tai toimielin on tehnyt SRL:n toiminta-, kilpailu-, eettisten- tai lajisääntöjen nojalla, 
edellyttäen, että valitus voidaan ottaa tutkittavaksi kohdan 51.2. mukaan. Alaikäisen urheilijan 
puolesta valituksen voi tehdä hänen huoltajansa tai nimetty joukkueenjohtaja. Valitus tehdään: 
a) SRL:n kurinpitolautakunnalle TPJ:n, tai muun henkilön tai toimielimen päätöksistä; 
b) Urheilun oikeusturvalautakunnalle SRL:n kurinpitolautakunnan ja valintakomitean 
päätöksistä. 

  
 
 
 
 



Ratkaisussa sovellettavat säännökset  

 

Yleiset kilpailusäännöt (KS I, yleinen osa)  

 

12.1. Järjestäjä voi TPJ:n ja/tai SRL:n luvalla peruuttaa jo ilmoitetun kilpailun tai laatia uuden 
kutsun vain, jos siitä voidaan ilmoittaa asianomaisille urheilijoille ilmoittautumisajan 
päättymisen jälkeisenä päivänä klo 24.00 mennessä. Mikäli kilpailut perutaan esimerkiksi 
vähäisen osanottajamäärän takia, tulee ilmoitus tehdä mahdollisimman aikaisin. Jos peruutus 
johtuu ennalta-arvaamattomista, kilpailunjärjestäjästä riippumattomista, ylivoimaisista esteistä 
(force majeure), Ilmoitus tehdään heti kun järjestäjä huomaa pakottavan tarpeen perua kilpailut. 
Ilmoitus tehdään KIPAan ja lähetetään sähköpostitse kaikille ilmoittautuneille. Mikäli peruutus 
tulee ennalta arvaamattomasti, tulee kilpailijat yrittää tavoittaa myös puhelimitse.  
 
12.2. Ellei peruutusta tehdä em. tavalla, kilpailut tai luokka on toimeenpantava, jollei kaikkien 
ilmoittautuneiden urheilijoiden kanssa toisin sovita. SRL KS I 2022 13  
 
12.3. Kilpailujenjärjestäjä voi kilpailun aikana, TPJ:n luvalla ja asiantuntijoita kuultuaan 
peruuttaa tai keskeyttää kilpailun tai luokan kilpailunjärjestäjästä riippumattomista, 
ylivoimaisista esteistä (force majeure) johtuen. Peruutuksesta on ilmoitettava kaikille luokkaan 
ilmoittautuneille urheilijoille TPJ:n määrittelemällä tavalla. Mikäli keskeytettyä kilpailua tai 
luokkaa ei voida jatkaa loppuun palkinnoista, tulosten julkaisemisesta ja maksujen 
mahdollisesta palauttamisesta päättää TPJ kilpailunjohtajaa kuultuaan.  
  
25.1.1. Urheilijan tulos oikeuttaa sijoitukseen vain, jos luokkaan osallistuu vähintään kolme 
urheilijaa. Vaikka luokkaan osallistuu vähemmän kuin kolme urheilijaa, hyväksytty tulos 
oikeuttaa lajisääntöjen mukaiseen kvalifikaatioon. Ainoastaan hyväksytyn suorituksen tehnyt 
urheilija voi sijoittua. 
 

Perustelut 

RTV Ponicup osakilpailuluokkaan oli alun perin ilmoittautunut vain kolme ratsukkoa. Yleinen 
käytäntö estekilpailuissa on, että luokkaa ei ratsasteta, mikäli ilmoittautuneita on alle kolme.  
Torstaina 18.X. yksi ilmoittautunut kilpailija oli ilmoittanut jäävänsä luokasta pois sairastumisen 
vuoksi. Tällöin luokkaa ei vielä peruttu, koska kilpailuun oli sallittua jälki-ilmoittautua ja 
haluttiin antaa poniratsukoille vielä mahdollisuus näin tehdä, jolloin myös luokka olisi 
mahdollisesti saatu ratsastettua.  
 
Lauantaina 20.X. kilpailun järjestäjä oli ilmoittanut luokkaan ilmoittautuneille, että koska 
luokassa oli alle kolme osallistujaa, luokkaa ei järjestettäisi, koska se ei olisi virallinen 
kilpailuluokka, eikä siinä myöskään jaettaisi ranking tai sarjakilpailupisteitä, mutta heille 
tarjottiin silti mahdollisuutta ratsastaa rata harjoitusmielessä.  Tällöin toinen jäljellä olleista 
ilmoittautuneista vaihtoi itsensä toiseen luokkaan. AA:n vanhemmat olivat olleet yhteydessä TPJ 
B:hen ja kyseenalaistaneet päätöksen pisteiden jakamisesta. TPJ oli soittanut sääntökomitean 
jäsen C:lle ja saanut tältä vahvistuksen siitä, että pisteitä ei jaeta. Tämä on ollut tilanteessa 
yleinen käytäntö ja tulkinta säännöistä.   
 
Kilpailusääntöjen KS 1 12.1 kohdassa todetaan ”mikäli kilpailut perutaan esimerkiksi vähäisen 

osanottajamäärän takia, tulee ilmoitus tehdä mahdollisimman aikaisin. Ilmoitus tehdään KIPAan 

ja lähetetään sähköpostitse kaikille ilmoittautuneille. Mikäli peruutus tulee ennalta 
arvaamattomasti, tulee kilpailijat yrittää tavoittaa myös puhelimitse.” Sairastuneen kilpailijan 



peruutus ja luokkaa siirtäneen ratsukon muutokset oli päivitetty Equipeen. Koska kilpailijoita 

oli kaksi, heidät tavoitettiin kilpailupaikalla ja asianomaisen ratsukon vanhempiin oltiin 

yhteydessä myös puhelimitse. KS I 12.2. ”Ellei peruutusta tehdä em. tavalla, kilpailut tai luokka 

on toimeenpantava, jollei kaikkien ilmoittautuneiden urheilijoiden kanssa toisin sovita.” 

Asianosainen ratsukko, AA / Poni oli ilmoittanut sunnuntaina haluavansa kuitenkin hypätä, 
jolloin TPJ ja kilpailujärjestäjä olivat suostuneet siihen ja AA sai hypätä edeltävän luokan radan. 
Edelleen heille oli painotettu, että sarjakilpailupisteitä ei jaeta. 
 
Sarjakilpailusäännöissä ei mainita osallistujamäärää, jolloin osakilpailu tulee perua, mutta 
käytäntö on ollut, sekä este- että kouluratsastuksen sarjakilpailuissa että, mikäli siinä on alle 
kolme osallistujaa, pisteitä ei jaeta. Kuitenkin luokka on saatettu järjestää, erityisesti nuorten 
hevosten sarjakilpailuissa tai tarvittavien kvaalitulosten saamiseksi. Esimerkkinä Legimia 
Future Cup Nuorten osakilpailu (17. - 20.03.2022 Ypäjän Hevosopisto), jossa ensimmäisen 
päivän luokkaan osallistui kolme ratsukkoa. Yksi heistä ei saavuttanut fiinaliluokkaan vaadittua 
prosenttirajaa, jolloin toisen päivän kilpailuun pääsi vain kaksi ratsukkoa, joten 
sarjakilpailupisteitä ei jaettu.  Kaikki kolme ratsukkoa saivat ratsastaa luokan 
harjoittelumielessä ja tulokset on ilmoitettu myös Equipessa.  
 
Kun KS I sijoittuminen ja palkintojen saaminen edellyttää että siinä on vähintään kolme 
edustajaa, ei ole mitään syytä tulkita sarjakilpailusääntöjä toisin.  
 
Sarjakilpailun tarkoituksena on kerätä pisteitä useammasta kilpailusta, jossa useampi ratsukko 

kilpailee keskenään jaettavista pisteistä. Mikäli yhden ratsukon luokassa myönnettäisiin täydet 

20 pistettä ainoalle ratsukolle, se vääristäisi tuloksia, eikä tämä olisi sarjakilpailujen 

tarkoituksen tai reilun pelin hengen mukaista. 

Saadun selvityksen perusteella jää epäselväksi, ovatko asiaosaiset antaneet suostumuksensa 

luokan perumiseen. Riippumatta siitä, oliko luokka peruttu sääntöjen mukaan, luokassa ei ole 

ollut kolmea lähtijää, joten sarjakilpailupisteitä ei kuitenkaan olisi jaettu.  

 

 

Päätös 

Pidetään voimassa TPJn päätös, että sarjakilpailupisteitä ei luokasta jaeta, koska luokassa  on 

ollut alle kolme osallistujaa. 

 

 

Päätöksen voimaantulo ja valitusosoitus  

 

Tämä päätös tulee voimaan, kun se annetaan tiedoksi suullisesti tai kirjallisesti asianosaisille, 

mikäli tiedoksianto on mahdollista. Jos tiedoksiantoa ei voida tehdä, päättävän elimen tulee 

erikseen määrätä päätöksen voimaantulon aika. Kurinpitolautakunnan päätöksistä voi valittaa 
Urheilun oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta sen 

mukaan kuin siitä on Urheilun oikeusturvalautakunnan säännöissä erikseen määrätty. Urheilun 

oikeusturvalautakunta on riippumaton ja puolueeton valtakunnallinen oikeussuojaelin, jonka 

tehtävänä on antaa ratkaisuja urheilua koskeviin valituksiin. Henkilön tai yhteisön, joka valittaa 



Urheilun oikeusturvalautakunnalle, on toimitettava SRL:lle yhteenveto niistä seikoista, joihin 

valitus perustuu.  

 

Päiväys ja allekirjoitus  

 

 

Helsingissä 1.9.2022 Anu Hakasen esityksen pohjalta ratkaisseet yksimielisesti:  

Pilvi Rientonen vpj , Hanna Hovi, Ilkka Laari, Johanna Rasmus ja  Minttu Sasi 

 

 

 

Kurinpitolautakunnan PJ Tarja Wist jääväsi itsensä asian käsittelystä asian vireille tulon jälkeen, 

eikä osallistunut asian valmisteluun tai päätöskokoukseen. 


