
PARARATSASTUSKOMITEN KOKOUS     Muistio 3/2021

     

PAIKKA: etäkokous 

AIKA: 15.6. klo 16.30 

OSALLISTUJAT: Päivi Anttila (pj), Maritta Enqvist, Marja Mikola, Matti Lahtinen, Katja Sipola, Johanna 
Höglund, Salli Saarela (toimisto), Osmo Metsälä (hallitus), Marissa Henttinen (APU, osa kokouksesta), Riikka 
Pyykkö (osa kokouksesta) 
 

 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi etäkokouksen klo 16.32. 

 

 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Kirjataan edellisen kokouksen muistio hyväksytyksi sähköpostitse. 

 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin ja sovittiin, että käydään asiat siinä järjestyksessä läpi, kun vierailijat ovat 

linjoilla. 

 

 

4. Kilpailuasiat  

Käytiin läpi kilpailukalenteria. 

 

Keskusteltiin eritasoisten parakilpailuluokkien tarjonnasta ja päätettiin jatkossa kannustaa 

kilpailunjärjestäjiä järjestämään tasapuolisesti kaikentasoisia parakilpailuluokkia. 

 

 

5. Koulutusasiat  

Luokittelijakoulutuksen esitys koulutusjärjestelmää varten on käynyt koulutusvaliokunnalla 

kommentoitavana. Korjattiin tekstiä koulutusvaliokunnasta tulleiden kommenttien perusteella ja 

korjattu versio vielä hyväksyttäväksi koulutusvaliokuntaan.  

 

Pararatsastuksen ensimmäinen etänä toteutettu avustajakurssi pidettiin 22.-23.5.2021. Kurssilla oli 

yhdeksän kurssilaista ja kurssi onnistui pääosin loistavasti. Koulutuksen siirtäminen etäkoulutukseksi 

vaati kouluttajilta venymistä sekä etukäteisvalmisteluissa, kurssin aikana sekä jälkitöinä. Seuraava 

pararatsastuksen avustajakurssi pidetään 27.-29.8. Ypäjällä. Kurssi pidetään ensisijaisesti 

lähiopetuksena, mutta epäopeukseen siirtyminen mahdollista, mikäli syksyn koronatilanne sitä vaatii. 

 

Komitea oli saanut ehdotuksen nuorten pararatsastajien innostamisesta ratsastuslukioon ja komiteaa 

pyydettiin miettimään ratsastuslukioiden valmiuksia ja tiedottamisen lisäämistä, mikä auttaisi nuoria 

pararatsastajan polulla eteenpäin. Komitea pohti, että alueiden pararatsastusvastaavat ja 



vertaistukitoimijat voisivat olla asiassa avuksi ja asia päätettiin ottaa esiin Hevoset-messujen 

paratoimijoiden tapaamisessa. Matti, Katja ja Marja listaa nykyiset ratsastuslukiot ja -oppilaitokset. 

 

6. Toimintasuunnitelma/kalenteriasiat 

Hevoset-messut järjestetään 11.-12.9. ja siellä järjestetään seuraavat tapaamiset: 

- paratoimijoiden tapaaminen la 11.9. klo 10-11.30 - Matti & Marja vastuuhenkilöinä, aiheina hevosen 

hyvinvointi pararatsastuksessa (case Marja ja Katja), aluetoiminnan kehittäminen ja aktivoiminen 

(tiekartan ja tavoitteiden laatiminen, pararatsastuksen aluevastaavien esittäytyminen, pararatsastajien 

aktiivisuuden korostaminen), sekä parapuolen ajankohtaiset asiat. 

- vertaistukihenkilöiden tapaaminen la 11.9. klo 16.30-17.30. - Pätkä vastuuhenkilönä  

 

 

7. Aluetoiminta  

Alueen pararatsastusvastaavilla kesätapaaminen 28.6., jossa vaihdetaan kuulumisia ja keskustellaan 

tuen tarpeesta. 

 

Syksylle suunnitteilla luento, joka tukisi kilpailuihin valmistautumista. Selvitetään luennoitsijapalkkio ja 

budjetti, jonka jälkeen aloitetaan järjestelyt. 

 

Kannustetaan aluevastaavia osallistumaan avustajakurssille. Lähiopetuksen kurssi arvokkaampi, joten 

selvitetään budjettia, kuinka monelle voidaan tarjota opetus lähikurssille. 

 

8. Materiaalit 

Pararatsastusoppaan työstäminen on edelleen vaiheessa, mutta etenee.  

 

Keskusteltiin videomateriaalien tarpeesta opetuskäyttöön ja päätettiin tehdä/teettää videomateriaalia 

tukemaan opiskelua ja korvaamaan käytännön harjoittelua. Pätkä selvittää Katjalle videomateriaalien 

aiheet kuvaamista varten. Lisäksi tarvitaan video SO-toiminnan puolelta. Pätkä keskustelee asiasta 

Marittan ja Matin kanssa. 

  

 

9. Luokitteluasiat 

Marja kertoi terveiset Pajulahden kansainvälisestä näkövammaisten monilajiluokittelusta. Sovittiin, että 

seuraavassa komitean kokouksessa puhutaan enemmän luokitteluasioista ja pyydetään mukaan 

Paralympiakomitean Kati Kauhanen, luokittelijat ja Tanja Takkula.  

 

 

10. Ratsastusramppi 

Tarjousta ratsastusramppiin on kysytty kolmesta paikasta, kahdesta tullut vastaukset ja tarjoukset 

välitetty komitealle. Komitea keskusteli ja vertaili tarjottuja ramppeja ja päätyi halvimpaan tarjoukseen. 

Salli esittää päätöksen Jukalle, jonka jälkeen saadaan hankinta vireille. 

 

 

11. Ahos-apuraha 

Seuraava Paralympiakomitean Ahos-apurahan haku on lokakuussa. Uutena perinteisen Ahos-apurahan 

rinnalle on tullut nyt myös Ahos-kehittämistuki, jonka avulla voidaan tukea laajempia koulutus- ja 



kehittämishankkeita. Komitea keskusteli mahdollisista projekteista, joihin voitaisiin hyödyntää 

apurahaa. Selvitetään pararatsastustuomarikoulutuksen järjestämisen tilanne ja haetaan kehitystukea 

koulutukseen, mikäli sellainen järjestetään. Pohdittiin myös apurahan hyödyntämistä erilaisten 

materiaalien, kuten videoiden ja selkokielisten kilpailuohjeiden tuottamiseen. 

 

 

12. Vertaistukitoiminta 

Päätettiin, että vertaistukitoimijoille maksetaan matkakulut, kun he käyvät uusien vertaistukea 

tarvitsevien ratsastajien kotitalleilla ja asiasta on sovittu etukäteen Sallin kanssa. Päätettiin myös, että 

vertaistukijoilta pyydetään jatkossa komitealle raportti heidän antamasta vertaistuesta ja neuvonnasta. 

Raportti voi olla vapaamuotoinen ja sen voi lähettää sähköpostitse.  

 

13. Muut asiat 

Hallitus on hyväksynyt edellisessä kokouksessaan SO-toiminnan 10-vuotisjuhlan palkittavat. 

Palkitsemiset ja palkinnon saajat julkaistaan pararatsastuksen lajiseminaarissa. 

 

Salli tilannut mallikappaleita SO-lippiksistä, jotka tullee kesän aikana. 

 

Matti ollut yhteydessä Paralympiakomiteaan yhteistyökuvioista SO-toiminnan juhlavuoteen liittyen. 

Paralympiakomitealla yhteistyökumppani, jolta voisi saada erilaisia tuotteita varainhankintaa ja 

palkitsemisia varten. Matti jatkaa keskustelua aiheesta Paralympiakomitean kanssa. 

 

Riikka Pyykkö kertoi Paralympian kuulumiset ja esitteli Paralympiakomitean strategiaa.  

 

Pätkä osallistunut 24.5. pidettyyn eettisten säännöstön työryhmän kokoukseen. Keskusteluaiheina ollut 

mm. ratsastajien epäasiallinen käytös ja haasteet kilpailukentillä ja Kipan saavutettavuus. Säännöstö 

jalkautetaan tänä vuonna koulutusten kautta ja sitä peilataan myös Ratsastajainliiton 

vastuullisuusohjelmaan. 

 

Salli osallistunut komitean puolesta lajien koordinaatiokokoukseen 25.5., jossa pararatsastuksen osalta 

mainittiin tuleva luokittelijakoulutus ja esitettiin toive järjestää lajiseminaariin 

etäosallistumismahdollisuus. 

 

 

14. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 17.8., joissa käsitellään luokitteluasioita ja toimintasuunnitelmaa 2022.  

 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.44. 

 

 

 

 


