
PARARATSASTUSKOMITEN KOKOUS     Muistio 2/2021

     

PAIKKA: etäkokous 

AIKA: 20.4.2021 klo 16.30 

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

 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.32. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

3. Kilpailuasiat 

- Komitea päätti sähköpostikokouksessa 29.3., että koronatilanteesta johtuen pararatsastajat saavat 

osallistua alue- ja kansallisiin pararatsastusluokkiin ilman sääntöjen edellyttämiä kvaalituloksia vuonna 

2021. SM-kilpailujen kvaalivaatimuksiin tehdään päätös myöhemmin. 

 

- Päätettiin, että tuomarituki voidaan myöntää kisajärjestäjälle, vaikka kisoja ei ole anottu/ehdotettu 

Kipaan ennen vuodenvaihdetta.  

 

- Käytiin läpi kilpailukalenteria, joka näytti hyvältä. Kevään ja kesän aikana on tarpeeksi kansallisia 

ennen SM-kilpailuja, jotka järjestetään 27.-29.8. Hyvinkäällä kouluratsastuksen SM-kilpailujen 

yhteydessä. 

 

- Keskusteltiin luokitteluasioista. Luokittelijoita on tällä hetkellä vähän. Pätkä ja Salli osallistuvat 21.4. 

kokoukseen, jossa keskustellaan luokittelijoiden tilanteesta yhdessä Paralympiakomitean edustajan, 

Tanja Takkulan ja nykyisten luokittelijoiden kanssa. Kokouksen annista kerrotaan kokouksen jälkeen 

seuraavassa komitean kokouksessa. 

 

4. Koulutusasiat 

- Komitea päätti sähköpostikokouksessaan 29.3., että pararatsastuksen avustajakurssi järjestetään 

etänä. Järjestetään toukokuussa ensimmäinen para-avustajien kurssi etäkurssina. Kouluttajina Pätkä ja 

Anne. Pätkä hoitaa asiaa eteenpäin Sallin kanssa. 

 

- Sipoon avustajakurssi ei koronatilanteesta johtuen toteutunut edes etäkurssina. Komitea päätti 

sähköpostikokouksessa 29.3. järjestää etäkurssi kokeiluna toukokuussa. Kurssi järjestetään 22.-23.5. ja 

ilmoittautuminen on avattu SRL:n tapahtumakalenteriin. Käytännönharjoitukset korvataan 

etätehtävällä. Pätkä esitteli avustajakurssin opetussuunnitelman ja sähköisen alustan 

(Moodle/Pajulahti), jonne ennakkotehtävät ja materiaalit on lisätty ja kurssilaisten käytössä. Osa 

materiaaleista vielä Pätkällä työn alla. Komitea hyväksyi opetussuunnitelman ja se viedään 

koulutusvaliokunnalle käsittelyyn. Koulutusvaliokunnan käsiteltäväksi viedään myös korvausasia Pätkän 

tekemästä työstä.  



 
- Pohdittiin paraohjaajakoulutuksen muuttaminen lisenssikoulutukseksi. Pätkä ja kouluttajat ovat 

keskustelleet asiasta. Ohjaajakoulutus halutaan pitää matalan kynnyksen koulutuksena, joten komitea 

päätti, että paraohjaajakoulutusta ei muuteta lisenssikoulutukseksi. 

 

5. Aluetoiminta 

- Keskusteltiin pararatsastuksen aluemestaruuksien yhdistämisestä. Sääntöjen mukaan on mahdollista, 

että useampi alue voi yhdistää mestaruuskilpailunsa. Tämä on tarpeellista niillä alueilla, joilla ei 

tarpeeksi osallistujia omien mestaruuskilpailujen järjestämiseen.  

 

- Selvennettiin, että edelleen on mahdollista tarjota uusille aluevastaaville pararatsastuksen 

avustajakurssi. Uusilla aluevastaavilla mahdollisuus osallistua toukokuun etäkurssille. Marja tiedottaa 

asiasta aluevastaaville. 

 

- Kentältä tullut toive uusille lajin pariin tuleville, esimerkiksi pararatsastusvastaaville suunnatusta 

tietopaketista. Katja on jo kerännyt linkkejä ja tehnyt alustavaa runkoa siitä, mitä tietopaketti sisältää ja 

selvittelee, mitä muuta tarvitaan. 

 

- Marja kertoi terveiset 1.3. Hämeen alueen järjestämältä pararatsastajien fysiikkavalmennuksen 

etäluennolta. Myös muita etäkoulutuksia ja luentoja on toivottu ja niiden järjestämistä selvitellään. 

Marja kyselee mahdollisia luennoitsijoita.  

 

- Keskusteltiin myös mahdollisuutta saada koulutuomareille tietoutta pararatsastuksen apuvälineistä. 

Etenkin uusien tuomareiden olisi hyvä tietää, millaisia apuvälineitä voisi kisoissa tulla vastaan. Pätkä ja 

Johanna kokoavat pari diaa apuvälineistä koulutuomareiden skaalantarkistuksen materiaaliksi.  

 

- Aluevastaaville on markkinoitu tukirahaa toiminnan järjestämiseen, esim. avoimet ovet, 

talutusratsastus erityisryhmille sekä muistutettu SO-toiminnan vuosijuhlasta  

 

6. SO-toiminta 10 vuotta 

- Komitea mietti ideoita, miten juhlistaa SO-toiminnan vuosijuhlaa. Maritta laittaa Hippoksen Sonjalle 

viestiä jutun tekemisestä. Lisäksi päätettiin tehdä SO-ratsastajista henkilökuvia Facebook-ryhmään. 

Matti ja Maritta miettivät muutaman kysymyksen ratsastajille.  

 

- Komitea haluaa palkita 4-5 SO-toimijaa tänä vuonna. Salli tekee esityksen hallitukselle komitean 

puolesta. 

 

- Selvitetään mahdollista sponsoria SO-toiminta 10 vuotta -tuotteelle, jota voitaisiin jakaa ratsastajille 

SO-mestaruuksissa. Matti kysyy Paralympiakomitealta ja Salli toimistolta mahdollisia 

yhteistyökumppaneita. 

 

7. Materiaalit 

- Pätkä työstänyt pararatsastusopasta ja kysynyt komitealta kommentteja. Pätkä kertoi, miten työ 

etenee. Kun tekstiosuus on valmis, pyydetään oikolukua toimistolta. 

 

- Nettisivujen apuvälinesivusto on työn alla, Johanna on vielä Heidiin yhteydessä.  

 

 



8. Ratsastusramppi 

Vuonna 2018 Hanna selvittänyt oman rampin hankkimista liitolle. Nyt otettu asia uudelleen puheeksi. 

Salli keskustellut asiasta Jukan kanssa. Jukan mielestä toteuttamiskelpoinen idea, mutta pyysi 

parakomitealta tästä vielä selvitystä. Komitea totesi, että oma ramppi edelleen tarpeellinen. Salli 

välittää Jukalle tiedot ja asiaa lähdetään viemään uudestaan eteenpäin. 

 

9. Muut asiat 

Alueiden puheenjohtajisto on jakanut vastuualueita ja Marissa Henttinen on APU:n 

pararatsastusvastaava. Marissa esittäytyi kokouksen alussa ja tulee tarvittaessa komitean kokouksiin 

mukaan jatkossa.  

 

Marjukka Manninen ilmoitti, että on käytettävissä edelleen Apuvälinetyöryhmän kokoonpanossa. 

 

Komitea sai kutsun SRL:n Minna Peltoselta vastuullisuustyöpajaan toukokuun alussa. Komitea tutustui 

materiaaliin ja Matti tai/ja Katja yrittää osallistua mukaan johonkin näistä työpajoista. 

 

Keskusteltiin paravaljakkoyhteistyöstä. Matti keskustelee valjakkotoimijoiden kanssa mahdollisuudesta 

järjestää pararatsastajille jonkinlainen kokeilu, valjakkoajotoimintaan tutustuminen tmv. 

 

Komitea keskisteli apuvälinehankinnoista. Katja Karjalainen myy vanhoja apuvälineitään ja tarjonnut 

niitä komitealle. Yhden käden ohjista on komitealla vain kuva, joten sellaiset tarvittaisiin. Marja 

tiedustelee ohjien hintaa.  

 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin kello 19.18. Seuraava kokous on 15.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 


