
PARARATSASTUSKOMITEN KOKOUS     Muistio 5/2021

     

PAIKKA: Harjun opk/etäkokous 

AIKA: 18.9. klo 18 

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

 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04. 

 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 

 

4. Kilpailuasiat  

- Special Olympica -mestaruudet käynnissä Harjussa, lauantaina ratsastajia 27 ja sunnuntaina 24. 

 

- Etelä-Suomen ja Lounais-Suomen aluemestaruuksia ei osanottajien vähyyden vuoksi jaettu tänä 

vuonna. Komitea miettii alueiden mestaruuksien yhdistämistä näillä alueilla. Marja jatkaa selvittelyä. 

 

- MJ-valmennukseen kaudelle 2021-2022 hakeneita 10. 

 

- Luokittelutilaisuus 26.-27.11. Ypäjällä, haku käynnissä.  

 

- Muita sääntömuutosehdotuksia ensi vuodelle ei ole tullut edellisessä kokouksessa käsiteltyjen lisäksi. 

Eeva vie sääntömuutosehdotukset sääntövaliokuntaan.  

 

- SM-kategoriat pysyvät samana ensi vuodelle. Myös SO-mestaruudet mukana. 

 

 

5. Koulutusasiat  

- Pararatsastuksen avustajakurssi 2.-3.10., haku käynnissä. Salli selvittää ilmoittautuneiden määrän 

Ypäjältä. Marissa ottaa puheeksi APU:n kokouksessa ja pyytää välittämään tiedon alueiden 

parararatsastusvastaaville osallistumismahdollisuudesta kurssille. 

 

- Ohjaajakurssin 1. jakso 19.-21.11., haku käynnissä. Pätkä puhunut Anu korppoon kanssa 

mahdollisuudesta liittää ohjaajakoulutus osaksi pararatsastusvalmentajien koulutusta. Pätkä jatkaa 

keskusteluja asiasta Anun kanssa. 

 



- Luokittelijakoulutuksen haku yritetään saada auki mahdollisimman pian. Salli hoitaa asiaa kouluttajan 

kanssa. 

 

- Marja ja Katja suunnitelleet koulutusta pararatsastuskilpailujen järjestäjille. Koulutus olisi suunnattu 

niin uusille kuin vanhoillekin järjestäjille.  

 

 

6. Toimintasuunnitelma/kalenteriasiat 

- Komitea päätti pitää pararatsastuksen lajiseminaarin etäyhteydellä keskiviikkona 10.11. klo 18 alkaen. 

Lajiseminaarissa käydään läpi vuoden 2022 sääntömuutokset, toimintasuunnitelma ja kilpailukalenteri 

sekä samalla kilpailujärjestäjien koulutus/infotilaisuus uusille ja vanhoille pararatsastuskilpailujen 

järjestäjille. Seminaarin lopussa palkitaan Special Olympics -toimijoita juhlavuoden kunniaksi, sekä 

huomioidaan Tokion paralympialaisten edustusratsastajat. Kutsu ja ilmoittautuminen julkaistaan 

mahdollisimman pian.   

 

- Komitea päivitti pararatsastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2022: 

Tapaamiset, kokeilutilaisuudet ja leirit  

• Komitea järjestää urheilupainotteisen pararatsastuksen lajiseminaarin syyskokousviikonlopun 
yhteydessä tai muuna sovittuna ajankohtana 

• Pararatsastustoimijoiden harrastustoimintapainotteinen tapaaminen Tampereen Hevoset-
messuilla 

• Vertaistukihenkilöiden tapaaminen Tampereen Hevoset-messuilla 

• Ohjaajakurssin yhteydessä Ypäjällä järjestetään SO-minileiri ja/tai kaikille avoin minileiri. Mikäli 
ohjaajakurssia ei pystytä järjestämään, järjestetään avoin pararatsastajien minileiri. 

• Komitea ja maajoukkuejohto järjestävät tervetulo- ja infotilaisuuden kilpailutoiminnasta 
kiinnostuneille tarpeen mukaan.  

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

• 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, 
seurakehittäjät, ratsastusterapeutit, sosiaalipedagoginen hevostoiminta) tapaamisia, jolloin he 
pääsevät samalla tutustumaan laajasti myös muuhun vammaisurheilun tarjontaan.  

• Mahdollisesti nuorille ratsastajille järjestetään tapaaminen maajoukkuevalmennuksen 
yhteydessä. 

Koulutukset ja materiaalit  

• Komitea järjestää 1-2 pararatsastajan avustajakurssia (lähi- ja etäkoulutus). 
• Järjestetään pararatsastustuomarikoulutus ja tuomareiden lisenssikoulutus.   
• Uusi pararatsastusopas valmistuu.  
• Loppuvuodesta 2021 alkanut pararatsastuksen ohjaajakoulutus jatkuu vuonna 2022. 
• Luokittelijakoulutus alkaa/jatkuu. 
• Komitea pyrkii järjestämään pienimuotoisia teemaluentoja eri aiheista vuoden mittaan. 

 

Kilpailut  



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

• Komitea pyrkii varmistamaan 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.  

• Hallimestaruudet järjestetään mahdollisuuksien mukaan. 

 

Pararatsastuksen aluetoiminta 

• Alue voi hyödyntää seura- ja harrastetukea verkoston yhteistapaamiseen.  

• Pararatsastusvastaavat kokoontuvat harrastustoimintaan painottuvassa tapaamisessa 
Tampereen Hevoset-messujen yhteydessä.    

• Aktivoidaan komitean ja aluevastaavien yhteistyötä 

• Tavoitteena on, että jokainen alueen pararatsastusvastaava on käynyt/käy pararatsastuksen 
avustajakurssin. 

 

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. 

 

- Pararatsastuksen vuosikello päätettiin käydä läpi seuraavassa kokouksessa. Komitea miettii siihen 

mennessä vuosikelloon tulevat asiat oman vastuualueensa osalta. 

 

 

7. Aluetoiminta  

Marja kertoi terveiset Lounais-Suomen alueella järjestetystä Valtti-toiminnan yhteistyöpäivästä, joka 

poikinut yhteydenottoja ja positiivista palautetta.    

 

8. Materiaalit 

Pararatsastusopas etenee. 

 

 

9. Ratsastusramppi 

Rampin osat valmiina kuljetukseen ja asennukseen. Salli sopii rampin osien kuljetuksesta ja 

asennuksesta myyjän ja kuljettajan kanssa. 

 

10. Muut asiat 

Komitea onnittelee Tuukka Temosen ohjaamaa Aika jonka sain -elokuvaa Jussi-palkinnosta. 

 



Komitea keskusteli edelleen ratkaisemattomista Kipa-ongelmista. Tällä hetkellä luvat ja maksut ovat 

vain kortilla maksettavia ja kirjautumiseen tarvitaan sähköpostiosoite – monella kehitysvammaisella ei 

näitä välttämättä ole, joten he eivät pysty kirjautumaan tai tekemään maksuja Kipassa. Kipa ei 

myöskään ole edelleenkään esteetön esimerkiksi näkövammaisille. Komitea vaatii pikaisia korjauksia ja 

parannuksia Kipan käytettävyyteen.  

 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin 19.40.  

 

Seuraava kokous 16.12. Tarvittaessa kokoustetaan ennen lajiseminaaria 10.11. klo 16.30 alkaen. 


