
PARARATSASTUSKOMITEAN KOKOUS     Muistio 1/2021

     

PAIKKA: etäkokous 

AIKA: 20.1.2021 klo 16.30 

OSALLISTUJAT: Päivi Anttila, Maritta Enqvist, Marja Mikola, Matti Lahtinen, Katja Sipola, Johanna Höglund, 
Salli Saarela (toimisto) 
 
POISSA: Osmo Metsälä (SRL hallitus), ilmoittanut esteestä 
 

 

ASIALISTA 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin 16.32 ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Anttila. 

 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 

 

3. Asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:  

- luokitteluasiat kohta 6 

- aluetoiminta kohta 8 

- ehdotus koulutusvaliokuntaan kohta 9  

- muihin asioihin lisättiin Paralympiakomitean kuulumiset/Riikka Pyykkö 

 

4. Järjestäytyminen 

Käytiin läpi komitean järjestäytymiseen liittyvät asiat. Valittiin komitean puheenjohtajaksi Päivi Anttila 

ja varapuheenjohtajaksi Johanna Höglund. Salli Saarela toimii kokoussihteerinä ja Sallin estyessä 

kierrätetään sihteerivuoroa. 

 

Päätettiin komitean vastuualueet ja päivitettiin yhteystiedot: 

Päivi ”Pätkä” Anttila 
Vastuualueet: koulutusasiat 
p. 0400 728 298 (Soitot mieluiten klo 15 jälkeen. Jos en vastaa, jätä soittopyyntö tekstiviestillä.) 
p.anttila@kolumbus.fi 

Maritta Enqvist 
Vastuualueet: Special Olympics -toiminta 
p. 0400 444 164 
marittaenqvist@gmail.com 

Matti Lahtinen 
Vastuualueet: vammaisjärjestöt, valjakko- ja SO-toiminta 
p. 040 747 0347 (mieluiten ensin tekstiviesti) 
mattilahtinen@saunalahti.fi 
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Marja Mikola 
Vastuualueet: aluetoiminta, seura- ja aluekilpailut, ratsastajaedustaja 
p. 0400 620 496 
marja@mikolat.fi 

Johanna Höglund 
Vastuualueet: kansalliset ja kansainväliset kilpailut, ratsastajaedustaja, ranking, kilpailuohjelmat, 
kilpailuasiat yleisesti 
p. 040 824 8844 
johanna.hoglund@live.com 

Katja Sipola 
Vastuualueet: aluetoiminnan kehittäminen, ratsastajaedustaja 
p. 0400 435 775 
katti.sipola11@gmail.com 

SRL:n hallituksen edustaja: 
Osmo ”Osku” Metsälä 
Vastuualue: tuomaritoiminta 
p. 0400 617 473 
osmo.metsala@pp.inet.fi 

Komitea sopi yhteisistä pelisäännöistä: 

- Pyritään vapaaseen ja luottamukselliseen keskusteluun hyvässä ilmapiirissä. 
- Poissaoloista on ilmoitettava viikkoa ennen (lähikokoukset, tarjoiluiden tilaaminen) tai 

etäyhteydellä osallistumisista ilmoitus sihteerille vähintään kaksi päivää ennen kokousta.   

- Matkalaskut toimitetaan Jutta Koivulle mahdollisimman pian jokaisen lähikokouksen jälkeen.   

- Muistio lähetetään osallistujille tarkistettavaksi mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Sovitaan 

siihen kuittaukset viikon sisällä lähetyksestä, jonka jälkeen tarkistettu muistio julkaistaan 

mahdollisimman pian. Muistion hyväksyminen kirjataan seuraavan kokouksen muistioon. 

 

4. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja kalenteri 

Toimintasuunnitelma 2021 käytiin läpi ja sovittiin vastuuhenkilöt eri tehtäviin/tapahtumiin. 

Tapaamiset, kokeilutilaisuudet ja leirit  

• Komitea järjestää urheilupainotteisen pararatsastuksen lajiseminaarin syyskokousviikonlopun 
yhteydessä -> Pätkä, Johanna, Marja 

• Pararatsastustoimijoiden harrastustoimintapainotteinen tapaaminen Tampereen Hevoset-
messuilla -> Matti, Katti, Manta 

• Vertaistukihenkilöiden tapaaminen Tampereen Hevoset-messuilla -> Pätkä 

• Ohjaajakurssin yhteydessä Ypäjällä järjestetään SO-minileiri ja/tai kaikille avoin minileiri. -> Salli 
+ Manta/Matti 

• Komitea ja maajoukkuejohto järjestävät tervetulo- ja infotilaisuuden kilpailutoiminnasta 
kiinnostuneille Ypäjällä paramaajoukkuekatsastuksen yhteydessä. -> Johanna 

• Vuoden aikana on kolme luokittelutilaisuutta: alkuvuodesta Oulussa sekä kevään 
maajoukkueleirin ja syksyn maajoukkuekatsastuksen yhteydessä. -> Salli 

• SRL osallistuu Apuvälinemessujen Liikuntamaahan. SRL:n messuosastolla pääsee kokeilemaan 
keppihevosratsastusta eri lajeissa (este, koulu, valjakko) sekä Sappeen Ratsutilan 
ratsastussimulaattoria. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös sidosryhmien (tallineuvojat, 
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seurakehittäjät, pararatsastusohjaajat, ratsastusterapeutit, sosiaalipedagoginen hevostoiminta) 
tapaamisia, jolloin he pääsevät samalla tutustumaan laajasti myös muuhun vammaisurheilun 
tarjontaan. -> Salli (Hanna T.) + Matti, Manta pe, Pätkä la, Katti + ohjaaja to (Pätkä hankkii)  

Koulutukset ja materiaalit  

• Komitea järjestää yhden pararatsastajan avustajakurssin. -> Pätkä + Salli 
• Tuomarikoulutus/skaalantarkastus.  -> Salli + Meukka/Osku + Johanna 
• Uusi, yhdistetty pararatsastuksen koulutusmateriaali valmistuu. -> Pätkä 
• Pararatsastuksen ohjaajakoulutuksen haku avataan. -> Salli, Pätkä 

Kilpailut  

• Komitea tukee kotimaan kilpailujärjestäjiä taloudellisesti tuomarituella. Kilpailujärjestäjiä 
rohkaistaan lisäksi järjestämään eri puolilla Suomea lainahevosilla seuratason 
pararatsastuskilpailuja. 

• Komitea varmistaa riittävän laajan kilpailutarjonnan, jotta pararatsastuksen SM-kilpailut 
saadaan toteutettua ensisijaisesti kouluratsastuksen SM-kilpailujen yhteydessä. -> Johanna 

• Suomenratsujen kuninkaallisissa sekä Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnallisessa 
mestaruuskilpailussa on mukana pararatsastusluokka.   

• Aluemestaruuskilpailut kaikilla alueilla (yhdistettyjen kilpailujen mahdollisuus). -> Marja 

• Special Olympics -mestaruuskilpailut järjestetään kouluratsastuksessa sekä 
tehtäväratakilpailuna. -> Manta 

• Hallimestaruudet järjestetään mahdollisuuksien mukaan. 

Pararatsastuksen aluetoiminta -> Katti, kilpailuasiat Marja 

• Alue voi hyödyntää seura- ja harrastetukea verkoston yhteistapaamiseen.  

• Pararatsastusvastaavat kokoontuvat aluetapaamisen yhteydessä tammikuussa sekä 
harrastustoimintaan painottuvassa tapaamisessa Tampereen Hevoset 2021 -messujen 
yhteydessä.    

• Aktivoidaan komitean ja aluevastaavien yhteistyötä  

Muu toiminta ja yhteistyö  

• Komitea jatkaa yhteistyötä ratsastusterapeuttien, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan, 
Paralympiakomitean sekä vammaisjärjestöjen kanssa. -> Salli + Matti 

• Komitea jatkaa pitkäkestoista yhteistyötä Uudenmaan Lions Clubien Vermo-toimikunnan 
kanssa Lions-ravitapahtuman järjestämisessä. Tapahtuman tuotot ohjataan pararatsastukselle.    
-> Salli + Matti 

• SO-toiminta on ollut osana liiton toimintaa 10 vuotta. Huomioidaan ja nostetaan esille tämä 
asia vuoden 2021 toiminnassa. -> Manta + Matti 

 

Käytiin pararatsastuskalenteri läpi. Tammikuun maajoukkuevalmennus peruttiin koronatilanteen takia, 
Salli päivittää kalenteriin. 

Päätettiin ottaa SO-toiminta 10 v. suunnittelu asialistalle ensi kokouksessa. Marja ja Katti ottavat asian 
puheeksi myös aluetoimijoiden tapaamisessa, jonka kokous on 24.1. 

SM-kisoja ei ole vielä Kipassa, selvitetään kisojen ajankohtaa ja lisätään kalenteriin mahdollisimman 
pian. 



Liikuntamaan suunnittelu käynnistetään. Hanna Talvitie on ilmoittanut olevansa käytettävissä 
sopimuksen mukaan tapahtuman järjestämisessä. Salli ottaa yhteyttä simulaattorin vuokraajaan ja on 
yhteydessä Hannaan järjestelyasioissa.  

Komitea pohtii hevosen hyvinvointia pararatsastustoimijoiden ja vertaistukihenkilöiden tapaamisen 
teemaksi. 

 

5. Kilpailuasiat 

Tuomaritukiohjetta päätettiin päivittää seuraavasti: 

”Alue- ja kansallisissa kilpailuissa riittää kolme osallistujaa, jos kilpailu on merkitty/ehdotettu KIPA2:en 

edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä ja muilta osin kilpailu täyttää tuen myöntämisen ehdot." 

 

Kalenteriin on merkitty kilpailut, jotka lisätty Kipaan. Todettiin, että Kipasta puuttuu joitain seura- ja 

aluekilpailuja sekä Suonenjoen kansalliset kilpailut. Marja selvittää seura- ja aluekisojen tilanteen. 

 

6. Luokitteluasiat 

Vuoden ensimmäinen luokittelutilaisuus järjestetään Oulussa 13.2., ilmoittautuminen päättyy 4.2. 

Toinen luokittelutilaisuus pyritään järjestämään Ypäjällä nuorten pararatsastajien leiripäivän 

yhteydessä 9.4. tai 11.4. Salli hoitaa asiaa Tanja Takkulan kanssa. 

 

Paralympiakomitean luokittelusopimukset on tehty nykyisten luokittelijoiden kanssa. Tällä hetkellä 

liitolla ei ole yhtään FEI:n luokittelijaa, joten Pätkä ja Salli ottaa asian esille Tanjan ja Oskun kanssa. 

 

Salli selvittää mahdollisuutta kilpailukorttien muuttamiseksi sähköiseen muotoon uuteen 

jäsenhuoneeseen. Muutos pyritään saada tehtyä tämän vuoden aikana. Selvitetään myös sähköisten 

kilpailukorttien esittäminen tuomareille avoimissa luokissa. 

 

Selvitetään apuvälinetyöryhmän jäsenet vuodelle 2021. Salli kysyy Meukan ja Oskun tilanteen. 

 

7. Koulutusasiat 

Sipoossa järjestetään avustajakurssi 26.3. Komitean järjestämä avustajakurssi järjestetään syksyllä, Salli 

kyselee päivämääriä Ypäjältä. Komitea pohti myös avustajakurssin uutta toteuttamismallia. 

Avustajakursseja peruuntui viime vuonna kaksi ja tämän vuoden osalta tilanne on koronan takia 

epävarma. Uusi ohjaajakurssi pitäisi saada alulle ja kouluttajat ovat keskustelleet avustajakurssin 

toteuttamisesta etänä tietyin muutoksin esim. käytännönharjoitusten osalta.  

 

Paratuomareiden lisenssejä on päätetty jatkaa vuodella hallituksen toimesta. Tuomarikurssi pyritään 

kuitenkin järjestämään vuonna 2021 syksyllä. Koulutuksessa tarkoitus pitää paratuomarien 

lisenssikoulutus ja uusien tuomarien koulutus. Salli laittanut Ahos-apurahahakemuksen koulutuksen 

järjestämiseen Paralympiakomitealle. 

 

8. Aluetoiminta 

Marja aloittanut Lounais-Suomen alueen pararatsastuvastaavana. Su 24.1. järjestetään alueiden 

paravastaavien etätapaaminen, johan Marja ja Katja osallistuvat.  

 

9. Materiaalit 

Pätkä ja Hanna ovat yhdistäneet Vammaisratsastusoppaan sekä Puhetta tukevat ja korvaavat 

kommunikointimenetelmät uudeksi Pararatsastusoppaaksi osin uuttakin tekstiä tuottaen. Versio 1 



uudesta Pararatsastusoppaasta on lähetty komitean jäsenille, kouluttajille sekä Tanjalle. Sovittiin, että 

komitean jäsenet lukevat oppaan läpi ja kommentoivat sitä ennen seuraavaa kokousta. 

 

10. Edustaja koulutusvaliokuntaan 

Valittiin Pätkä edustamaan pararatsastuskomiteaa koulutusvaliokunnan kokouksissa. 

 

11. Vuoden 2021 kokoukset 

Päätettiin vuoden 2021 kokouksien päivämäärät/ajankohdat: 

• ti 20.4. klo 16.30 SRL / Teams 

• ti 15.6. klo 16.30 Mantalle 

• ti 17.8. klo 16.30 SRL 

• la 25.9. tai la 9.10. Harju, SO-mestaruuksien yhteydessä 

• to 16.12. klo 16.30 SRL puurokokous 

 

12. Muut asiat 

Riikka Pyykkö Paralympiakomitean hallituksesta kertoi Paralympiakomitean kuulumisia ja välitti 

Paralympiakomitean toimintasuunnitelman komitealle. Aiheina oli mm. meneillä olevat hankkeet, 

kuten Valtti-ohjelma ja Avoimet ovet -hanke, sekä urheilijoiden osallistaminen/osallistuminen mm. 

päätöksien ja koulutuspolkujen tekoon. Lisäksi hän kertoi, että VAUn ja Paralympiakomitean 

yhteensulautuminen sujui hyvin. 

Käsiteltiin Pätkälle tullut ehdotus pararatsastajille etänä järjestettävästä palkintogaalasta Melonta- ja 

Soutuliiton tapaan. Komitea pohtii ajatusta ja ottaa ideoinnin asialistalle seuraavassa kokouksessa. 

Käsiteltiin Pätkälle ja Sallille tullut viesti liiton pararatsastussivujen päivittämiseen liittyen. Salli on 

korjannut toimimattomat linkit ja apuvälinesivustoa pyritään selkeyttämään ja avaamaan enemmän.  

 

13. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 18.56. Seuraava kokous ti 20.4. klo 16.30. 

 


