
PARARATSASTUKSEN 
LAJISEMINAARI 

23.11.2019



Ohjelma

10-10.30 Matkakertomus
Tuija Aarnio: Special Olympics -maailmankilpailut Abu 
Dhabissa huoltajan näkökulmasta

10.30-10.45 Vuoden 2020 toimintasuunnitelma

10.45-11.00 Kilpailusääntömuutokset 2020

11.00-11.15 Kilpailukalenteri 2020

11.15-11.30 Komitean kokoonpano 2020

11.30-11.45 Keskustelua aiheesta Hevosopisto ja 
esteettömyys

11.45-12.00 Vapaata keskustelua



Toimintasuunnitelma 2020
Tapaamiset, kokeilutilaisuudet ja leirit 

• Komitea järjestää urheilupainotteisen pararatsastuksen lajiseminaarin 
syyskokousviikonlopun yhteydessä. 
• Pararatsastustoimijoiden harrastustoimintapainotteinen tapaaminen 
Tampereen Hevoset 2020 messujen yhteydessä. (4.4.) 
• Ohjaajakurssin yhteydessä Ypäjällä järjestetään SO-minileiri ja/tai 
kaikille avoin minileiri. 
• Komitea ja maajoukkuejohto järjestävät tervetulo- ja infotilaisuuden 
kilpailutoiminnasta kiinnostuneille Ypäjällä paramaajoukkuekatsastuksen
yhteydessä. 
• Vuoden aikana on kolme luokittelutilaisuutta: alkuvuodesta Oulussa 
sekä kevään maajoukkueleirin ja syksyn maajoukkuekatsastuksen 
yhteydessä. 
• Ratsastajainliiton pararatsastuskoordinaattori osallistuu 
Paralympiakomitean järjestämiin lajiliittotapaamisiin. 



Toimintasuunnitelma 2020

Koulutukset ja materiaalit 

• Komitea järjestää yhden pararatsastajan
avustajakurssin syksyllä. Keväällä mahdollisesti 
seuran järjestämä avustajakurssi. 

• Käynnistetään Pararatsastuksen ohjaajakoulutus. 

• Tuomarikoulutus/skaalantarkastus.

• Uusi, yhdistetty pararatsastuksen
koulutusmateriaali valmistuu. 

. 



Toimintasuunnitelma 2020
Kilpailut 

• Komitea tukee kotimaan kilpailujärjestäjiä taloudellisesti 
tuomarituella. 
• Komitea varmistaa riittävän laajan kilpailutarjonnan, jotta 
pararatsastuksen SM-kilpailut saadaan toteutettua 
ensisijaisesti kouluratsastuksen SM-kilpailujen yhteydessä. 
• Suomenratsujen kuninkaallisissa sekä 
Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnallisessa 
mestaruuskilpailussa on mukana pararatsastusluokka.
• Aluemestaruuskilpailut kaikilla alueilla (yhdistettyjen 
kilpailujen mahdollisuus). 
• Special Olympics -mestaruuskilpailut järjestetään 
kouluratsastuksessa sekä tehtäväratakilpailuna. 



Toimintasuunnitelma 2020

Pararatsastuksen aluetoiminta 
• Alue voi hyödyntää seura- ja harrastetukea 
verkoston yhteistapaamiseen.
• Pararatsastusvastaavat kokoontuvat 
aluetapaamisen yhteydessä tammikuussa sekä 
harrastustoimintaan painottuvassa tapaamisessa 
Tampereen Hevoset 2020 -messujen yhteydessä.



Toimintasuunnitelma 2020

Muu toiminta ja yhteistyö 

• Komitea jatkaa yhteistyötä ratsastusterapeuttien, 
sosiaalipedagogisen hevostoiminnan, 
Paralympiakomitean sekä vammaisjärjestöjen kanssa. 

• Komitea jatkaa pitkäkestoista yhteistyötä 
Uudenmaan Lions Clubien Vermo-toimikunnan kanssa 
Lionsravitapahtuman järjestämisessä. Tapahtuman 
tuotot ohjataan pararatsastukselle.



KILPAILUSÄÄNNÖT 2020



KILPAILUKALENTERI 2020



Kotimaan kilpailut 2020



Kansainvälisiä kilpailuja 2020
6-10.1 Moskova / RUS

12-15.1 Moskova / RUS

30.1-2.2 Genemuiden / NED

20-22.3 Ypäjä / FIN

24-26.4 Waregem / BEL

1-5.5 Mannheim /GER

24-28.6 Ypäjä / FIN

26-31.8 Tokio /JPN Paralympic Games



Maajoukkuevalmennukset 
kevät2020

17.-19.1. 

29.2.-1.3.

4.-5.4.

2.-3.5. 



LAJIKOMITEAT 2020



Komitean tehtävät

• Toimintasuunnitelma ja vuosibudjetti
• Kansallinen kilpailukalenteri ja sarjakilpailut
• Lajin arvokilpailut ja tähtikilpailut
• Kehittää lajin toimintaa seura-, alue- ja kansallisella 

tasolla
• Tekee ohjeita olosuhteiden parantamiseksi
• Rekrytoi uusia kilpailujärjestäjiä, -paikkoja ja 

toimihenkilöitä
• Tekee lajin sääntömuutosehdotukset
• Tekee esityksiä koulutustarpeista
• Toimintakertomus



Komitean toimenkuva
• Lajikomitea on asiantuntijaelin, joka vastaa kotimaan 

kilpailutoiminnan ohjauksesta

• Komiteaan kuuluu puheenjohtaja ja n 6 jäsentä

• PJ ja jäsenen toimikausi on 1 vuosi. Toimikausien määrää ei 
rajoiteta

• Jäsenten tulee olla kilpailutoiminnan asiantuntijoita edustaen 
ainakin kilpailijoita, järjestäjiä, tuomareita SRL:n hallitusta

• Lajikomitea työskentelee hallituksen alaisena ja raportoi 
hallitukselle, HUJO:lle ja Urheilujohtajalle

• Komitean nimeää liiton hallitus kuultuaan vanhan komitean PJ:a
ja lajiseminaaria, joka voi esittää ehdokkaita komiteaan



Pararatsatuskomitean 
kokoonpano 2019

Päivi Anttila
Vastuualueet: komitean puheenjohtaja, koulutus

Maritta Enqvist
Vastuualueet: Special Olympics -toiminta

Matti Lahtinen 
Vastuualueet: vammaisjärjestöt, valjakko- ja SO-toiminta

Marja Mikola
Vastuualueet: aluetoiminta, 1-2 tason kilpailut, ratsastajaedustaja

Johanna Höglund
Vastuualueet: 3-5 tason kilpailut, ratsastajaedustaja, ranking, kilpailuohjelmat, varapuheenjohtaja

Lisäksi komitean kokouksiin osallistuvat:
SRL:n hallituksen edustaja:

Marjukka Manninen

SRL lajikoordinaattori:
Hanna Talvitie



Pararatsatuskomitean 
kokoonpano 2020

Päivi Anttila
Maritta Enqvist
Matti Lahtinen 

Johanna Höglund
Marja Mikola
Katja Sipola

Lisäksi komitean kokouksiin osallistuvat:
SRL:n hallituksen edustaja ja SRL lajikoordinaattori.



(Este)komitean VUOSIKELLO

KS III 

voimaan 

1.2. alkaen

Tähtikisat 

haettava 31.5. 

mennessä

3-5 –tason 

kilpailut 

haettava 31.8. 

mennessä

Lajiseminaari 

marraskuun 

loppupuolella

Kilp. täydennyshaku jatkuu 

vahvistetut huomioiden 

lajiseminaariin asti

Kokous 1:

- Sarjakilpailusäännöt

- HIHS-säännöt

- KS III:n lopullinen 

vahvistaminen

- Toimintakertomus

Kokous 2:

- Tähtikisojen 

toimihenkilöt

- Strateginen suunnittelu

- Ensi vuoden budjetin 

runko

Kokous 3:

- Tähtikisarunko 

vahvistetaan

- HIHS kansallisten 

luokkien kutsu

- Seuraavan vuoden 

koulutussuunnittelu

Kokous 4:

- Kalenteri vahvistetaan 

pääpiirteittäin

- Sarjakisasääntöjen 

valmistelu

- KS I muutokset

Kokous 5:

- Lajiseminaarin sisällön 

vahvistaminen

- Toimintasuunnitelma

- Säännöt sisällöltään, ei 

tekstiasussaan

- Tähtikisaohjeet / 

sopimukset seuraavalle 

kaudelle



HEVOSOPISTO JA ESTEETTÖMYYS



• Komitealle on kantautunut tietoa, ettei 
Hevosopiston toiminnot kaikilta osin toimi 
esteettömästi. 

• Halutessaan lajiseminaari voi tehdä listan 
esteettömyysasioista, joista toivoo lajikomitean 
keskustelevan Hevosopiston kanssa. Myös 
ehdotukset miten asiaa voisi parantaa, olisivat 
toivottavia.



Kiitos osallistumisestasi!

24.4.2010


