
PARARATSASTUSKOMITEN KOKOUS     Muistio 4/2021

     

PAIKKA: etäkokous 

AIKA: 17.8. klo 16.30 

OSALLISTUJAT: Päivi Anttila (pj), Maritta Enqvist, Marja Mikola, Matti Lahtinen, Johanna Höglund, Salli 
Saarela (toimisto), Osmo Metsälä (hallitus), Kati Kauhanen (Paralympiakomitea) – luokitteluasiat, Eeva 
Kaartinen – sääntöasiat   

 
POISSA: Katja Sipola 
 

ASIALISTA 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.30. 

 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 

 

4. Kilpailuasiat 

- Marja osallistuu Kipa-palaveriin 20.8., jossa mukana Kipan valmistajat. Komitea keskusteli asioista, joita 

kokoukseen viedään. Marja kerännyt paljon materiaalia kokousta varten ja ottaa ne siellä esille.  

 

- Jäsenhuoneeseen suunnitteilla pararatsastus-osuus, joka toimisi myöhemmin sähköisenä 

kilpailukorttina. Järjestelmän valmistajalle on toimitettu alustavia tietoja, mitä kilpailukorttiin pitäisi 

saada näkymään. Selvitetään valmistajalta esteettömyyden huomiointi järjestelmässä. Marjaa voidaan 

konsultoida testaajana ja asiantuntijana esteettömyysasioissa. 

 

- Komitea keskusteli pararatsastustuomareiden tilanteesta. Tilanne on tällä hetkellä huono, sillä 

kilpailuja on jouduttu perumaan tuomareiden puutteen vuoksi. Tuomareita on liian vähän ja muutamalla 

päättyy tuomarioikeudet vuonna 2022. Pararatsastustuomarikoulutus on päätetty järjestää keväällä 

2022. Koulutukseen haetaan Paralympiakomitean Ahos-apurahaa lokakuun haussa. 

 

5. Sääntöasiat 

- Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailujen säännöistä keskusteltiin. Komitea oli saanut kyselyn, 

voisiko sääntöjä muokata niin, ettei pararatsastusluokista rajata pois kansallisella tasolla kilpailevia 

ratsastajia. Komitea ei nähnyt sääntöjen muokkaamiselle tarvetta, sillä kansallisella tasolla ratsastavat 

ovat oletettavasti kokeneempia kilpailijoita ja näin ollen eivät samalla viivalla ratsastuskouluoppilaiden 

kanssa. Lisätään sääntöihin kohtaan 3. Osallistumisoikeus - ratsastaja: ratsastaja ei ole osallistunut 

kansallisen tason pararatsastusluokkiin viimeisen kahden vuoden aikana. Päätös toimitetaan SRL:n 

Minna Peltoselle, joka vastaa ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailuista. Pyydetään myös 

korjaamaan selkeämmäksi kohta 5. Palkinnot, lause: hyvin menestynyt suomenhevonen ja muita 

erikoispalkintoja jaetaan mahdollisuuksien mukaan.  



 

- Komitea on keskustellut SM-kilpailujen kvaaleista ja ratsastajan poikkeuslupapyynnöstä 

sähköpostikokouksessaan ajalla 31.7.-4.8. Sähköpostikokouksessa on myös olleet mukana Eeva 

Kaartinen (sääntövaliokunnan jäsen) ja Marjukka Manninen (pararatsastustuomari). Komitea päätti 

sähköpostikokouksessa, että ei näe tarvetta kvaalien muuttamiseen SM-kilpailuihin eikä 

osallistumislupaa SM-kilpailuihin voi suoraan myöntää. Kvaalien muuttaminen ei ole myöskään ollut 

ajankohtainen ennen heinäkuun käsittelyä.   

 

- Komitea keskusteli ensi vuoden sääntömuutoksesta koskien kansallisten kilpailujen erillisoikeutta. 

Esityksenä oli, että vuoden 2022 säännöistä poistetaan mahdollisuus hakea erillisoikeutta kansallisiin 

kilpailuihin. Komitea oli yksimielinen erillisoikeuden poistosta ensi vuoden säännöistä.  

 

-Keskusteltiin eettisen säännöstön tarpeesta, jotta epäasialliselta käytökseltä voitaisiin välttyä ja siihen 

voitaisiin puuttua. Tarve on suuri etenkin kilpailutoiminnan pariin ja kilpailujärjestäjien tueksi. Pätkä ja 

Eeva jatkavat keskustelua asiasta.  

 

 

6. Koulutusasiat  

-Päätettiin järjestää pararatsastustuomarikoulutus keväällä 2022, johon haetaan Paralympiakomitean 

Ahos-apurahaa. Salli tekee hakemuksen. 

 

-Elokuun avustajakurssia jouduttiin siirtämään vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Uusi päivämäärä 2.-

3.11. Kurssi järjestetään etäkoulutuksena. Mainostetaan kurssia somessa ja seurapostissa. Marja 

mainostaa aluetoimijoille ja kutsuu heidät osallistumaan kurssille. 

- Komitea saanut ehdotuksen järjestää kilpailujärjestäjille suunnatun Teams-kokouksen/infotilaisuuden 
aiheena pararatsastuskilpailujen järjestäminen. Marja ja Katja kerää materiaalia kasaan ja Johanna tai 
Osku tarkistaa materiaalit. Salli hoitaa kutsut ja ilmoittautumiset, kun päivämäärä on tiedossa. 
Pyydetään osallistujilta kysymyksiä etukäteen. 
 
-Pararatsastuksen ohjaaja -kurssi alkaa 19.-21.11. Avataan kurssin ilmoittautuminen mahdollisimman 
pian.  
 
-Pätkä järjestää vertaistukihenkilöiden tapaamisen etänä. 
 

7. Toimintasuunnitelma/kalenteriasiat 

Hevoset-messut siirtyvät ensi vuoteen, uusi päivämäärä on 9.-10.4. Komitea keskusteli mahdollisten 

etätapaamisten järjestämisestä syksylle messutapaamisten tilalle. Marja ja Katja pohtivat asiaa. 

 

 

8. Liikuntamaa/Apuvälinemessut: 

Paralympiakomitealta tuli tieto, että koronan vuoksi Liikuntamaassa joudutaan tekemään joitain 

rajoituksia messupisteille. Koululaisryhmät eivät tule paikalle ollenkaan ja kokeilut tulisi järjestää niin, 

että lähikontakteja ei tule. Komitea pohti, onko osallistuminen messuille järkevää ja tuli tulokseen, että 

koska pararatsastuspisteen toiminta on perustunut juurikin kokeiluihin, joissa lähikontaktia ei voi välttää 

ja koululaisryhmät ovat olleet iso osa pisteellä vierailevista henkilöistä, ei messuille ole kannattavaa tänä 

vuonna osallistua. Messuille osallistuminen ja järjestelytyöt vaativat liikaa kustannuksia ja työvoimaa 



siitä saatavaan hyötyyn nähden. Komitea päätti, että pararatsastus vetäytyy tämän vuoden 

Liikuntamaasta kokonaan. 

 

 

9. Aluetoiminta  

- Pohjois-Suomen alueella järjestetty aluetapaaminen kesäkuussa ja erityisryhmiä tavattu Teamsin 

välityksellä. 

 

- Paralympian Valtti-hankkeen yhteyshenkilö ollut yhteydessä Marjaan. Tapaaminen Lounais-Suomen 

alueella syksyllä.   

 

10. Materiaalit 

- Pararatsastusopas on edelleen Pätkällä työn alla. 

 

- Marittalla jo case-videoita valmiina. 

 

 

11. Luokitteluasiat 

Komitea keskusteli Paralympiakomitean Kati Kauhasen kanssa kansallisen luokittelun tilanteesta. 

Luokittelijoita on tällä hetkellä liian vähän ja tarkoitus avata luokittelijakoulutushaku syksyllä. 

Keskusteltiin luokittelijakoulutuksen pääsyvaatimuksista. Koulutusjärjestelmään pääsyvaatimuksiin 

lisättiin hyvä ratsastustaito, mutta tätä ei ole määritelty kansainvälisessä luokittelijakoulutuksessa. Kati 

suositteli, ettei kansallisen tason luokittelijakoulutuksessa olisi korkeampia hakuperusteita kuin 

kansainvälisessä koulutuksessa. Lisäksi katsottiin, että ratsastustason määrittäminen voi rajata 

koulutukseen hakijoita. Hakemukset käydään kuitenkin yksitellen läpi ja ratsastustaito voidaan katsoa 

tapauskohtaisesti. Komitea päätti poistaa pääsyvaatimuksista kohdan hyvä ratsastustaito ja muuttaa sen 

muotoon riittävä ratsastustaito. 

 

Avataan koulutukseen haku mahdollisimman pian. Koulutukseen kuuluva Paralympiakomitean 

luokittelijatapaaminen on 6.11.  

 

 

12. Ratsastusramppi 

Ratsastusrampin peräkärry on hankittu ja toimitettu Hallahuhdalle. Hallahuhta ollut yhteydessä myyjän 

kanssa ja sopineet rampin asennuksesta. Myyjä ehdottanut, että rampin taso voisi olla isompi erilaisia 

käyttötarpeita varten, sillä peräkärryssä hyvin tilaa leveämmälle tasolle. Komitea kannatti tätä 

ehdotusta. 

  

Komitea keskusteli rampin vuokrahinnasta. Päätettiin, että vuokrahinta on SRL:n jäsentalleille ja -

seuroille 60 €/tapahtuma tai kilpailu ja muille 85 €. Hintaa voidaan tarvittaessa myöhemmin muuttaa. 

 

Pyydetään vielä pararatsastuksen asiantuntija keskustelemaan myyjän kanssa enne lopullista asennusta, 

jotta ramppi todella vastaa käyttötarpeita. Salli on yhteydessä Heidi Manniseen.   

 



13. Muut asiat 

Salli siirtyy osa-aikaiseksi syyskuussa, mutta hoitaa edelleen pararatsastusasioita. Tarkemmat työajat 

selviävät lähipäivinä. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 Tulevat kokoukset: la 18.9. kokous SO-mestaruuksien yhteydessä 18.9. Aiheena ainakin ensi vuoden 

toimintasuunnitelma. Salli lähettää materiaalit valmiiksi. Vuoden viimeinen kokous 16.12. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50. 

 

 

 


