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Asia  
 Tuloksen mitätöiminen 
 
Asian tausta  
 

Suomen Ratsastajainliitto ry on kääntänyt kurinpitolautakunnalle ratkaistavaksi tuloksen 
mitätöimisasian  

 
Asianosaiset  

Anna Paananen, edustajanaan huoltaja Maarit Pennanen, 
Suomen Ratsastajainliitto ry 
 

Vastaanotettu materiaali  
 
 TPJ Laura Sorrin viesti 16.9.2019 
 Anna Paanasen puolesta annettu vastine 20.9.2019 
 Kuvakaappauksia viestinvaihdosta 4.9.2019 ja 9.9.2019 
 
Päätöslauselma 
 

Itä-Suomen esteratsastuksen aluemestaruuteen 15.9.2019 luokassa 3a  (avoin 
lapsiratsastajien mestaruuteen osallistuville ratsukoille) osallistuneella  ratsukolla Anna 
Paananen - Kantje's Vianey ei ole ole ollut osallistumisoikeutta kyseiseen luokkaan, joten 
ratsukon tulos valitettavasti joudutaan mitätöimään. 
 
KSIII määrittelee lapsiratsastajan seuraavasti:  
  
Ratsastaja on lapsiratsastaja ratsastaessaan hevosella, sen kalenterivuoden loppuun 
asti, jona hän täyttää 14 vuotta. Hevosella tarkoitetaan ratsua, joka ei ole kilpaillut 
poniluokissa kuluvana tai edellisenä vuonna. 
 
Ratsukko on kilpaillut Itä-Suomen poniratsukoiden koulumestaruuskilpailuissa vuosina 
2019 ja 2018. Täten hevonen on kilpaillut poniluokissa kuluvana tai edellisenä vuotena, 
eikä täytä edellytyksiä osallistua nyt lapsiratsastajana kilpailuluokkaan lajisääntöjen 
mukaisesti.  
 
Alueiden yhteisten aluemestaruussääntöjen 2019  mukaan kilpailija voi osallistua 
ainoastaan yhteen henkilökohtaiseen aluemestaruusluokkaan kussakin lajissa 



kalenterivuoden aikana. Poniratsastaja voi kuitenkin samassa lajissa kilpailla 
aluemestaruudesta ponilla ja juniorien tai lapsiratsastajien mestaruudesta hevosella tai 
eri ponilla lajisääntöjen mukaisesti. 
 
Kilpailu- ja lajisääntöjen tavoitteena on luoda edellytykset kilpailun läpiviemiseksi siten, 
että kaikki kilpailun osallistujat täyttävät heiltä edellyttävät samat vaatimukset mm. 
osallistumisoikeuden osalta. Tämä on omiaan edistämään kaikkien osallistujien 
kilpailullisten oikeuksien toteutumista. Vastuu osallistumisoikeuden ja muiden 
sääntöjen mukaisten vaatimusten selvittämisessä on viime kädessä kilpailijalla tai tämän 
laillisella edustajalla. 
 
Vastineessa on tuotu esiin, että ratsukon kilpailuoikeutta ko. luokkaan on selvitetty 
useita päiviä ennen ilmoittautumista, ja ilmoittautuessa on luotettu kilpailunjohtajan 
ilmoitukseen, jonka mukaan ratsukko voi osallistua ko. luokkaan. Lisäksi tuomariston 
puheenjohtajan vastuulla on tarkastaa kilpailujärjestelyt ennen kilpailujen alkamista.  
 
Asiassa on 4.9.2019 lähetetty tiedustelu Kirsi Niskaselle, jonka mukaan ”Eikös 
aluemestaruuksissa ole niin, että Anna voi osallistua joko ponimestaruuteen tai 
lapsiratsastajana ponilla?” 
 
Kirsi Niskanen on vastannut 9.9.2019 seuraavasti: ”Juu eli yksi poni voi mennä vain yhtä 
mestaruutta. Eli jos sama ratsastaja haluaisi mennä ponimestaruuden lisäksi toisen 
mestaruuden niin pitäisi olla toinen poni”. 
 
Sinällään osapuolten välisestä kirjeenvaihdosta ei ilmene suoranaisesti sitä, että 
ratsukko voisi osallistua lapsiratsastajana luokkaan. Selvää on, että ratsukon 
osallistumisoikeutta on yritetty tiedustella poniluokan tai lapsiratsastajaluokan osalta, 
mutta kysymyksenasettelun johdosta Niskanen on vastannut siten, että ratsukko voi 
osallistua ponimestaruuteen ja toista luokkaa varten pitäisi olla toinen poni. 
 
Koska asiassa ei ilmene suoranaisesti sitä, että tässä tapauksessa olisi annettu 
virheellinen neuvo sääntötulkinnan osalta ja koska vastuu sääntöjen selvittämisestä on 
joka tapauksessa viime kädessä ratsastajalla tai tämän huoltajalla, on ratsukon tulos 
valitettavasti mitätöitävä. Korostamme sitä, että ratsukko ei ole menetellyt 
moitittavasti, eikä asiassa ryhdytä minkäänlaisiin kurinpidollisiin seuraamusharkintoihin. 
Kysymys on ollut harmillisesta epähuomiosta sääntöihin liittyen. 
 

Päiväys ja allekirjoitus  
 
 
Helsingissä 26.9.2019  
 
 
Kurinpitolautakunnan puolesta puheenjohtaja Miia Lavonen AA, OTM 


