
PARARATSASTUSKOMITEAN KOKOUS     Muistio 6/2021

     

PAIKKA: etäkokous 

AIKA: 10.11. klo 16.30 

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

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin 16.30. Puheenjohtaja muistutti, että mikäli ei pääse kokoukseen tai pääsee paikalle 

myöhemmin, tulisi siitä ilmoittaa etukäteen. 

 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 

 

4. Kilpailuasiat 

-Keskusteltiin hallimestaruuksista. Varmistetaan ensi vuoden osalta, että pararatsastuksen 

hallimestaruudet pidettäisiin kouluratsastuksen hallimestaruuksien yhteydessä  

-Kaakon para-aluemestaruuskisoihin ei ilmoittautuneita, vaikka kilpailu avoin muidenkin alueiden 

osallistujille. Pohdittiin, että aluemestaruuksien yhdistämistä tehtävä, jotta saadaan osallistujia 

luokkien järjestämiseen (tästä päätös kohdassa 5. sääntöasiat). 

-SM-kilpailut 26.-28.8.2022 Tahkolla kouluratsastuksen kanssa samaan aikaan. 

 

5. Sääntöasiat  

-Päätettiin kirjata ensi vuoden sääntöihin, että pararatsastuksen aluemestaruuksia voi yhdistää 

enintään neljän alueen kesken. 

-Ensi vuoden hallimestaruuksien kategoriat ovat samat kuin SM-kilpailuiden kategoriat. 

 

6. Koulutusasiat  

-Ahos-apurahaa ensi vuoden paratuomarikoulutusta varten on haettu 24.9. Paralympiakomitean 

hakulomakkeella. 

 

-Luokittelijakoulutukseen tullut yksi hakemus ja komitea päätti sähköpostikokouksessaan (28.10.), että 

koulutus järjestetään. Koulutus on alkanut Paralympiakomitean luokittelijatapaamisella 6.11. ja jatkuu 

koulutusviikonlopulla 5.-6.2.  

 

-Pararatsastuksen ohjaaja -kurssin ensimmäinen jakso alkaa Ypäjän Hevosopistolla 19.-21.11.2021. 

Kurssilla 11 osallistujaa.  

 

 

7. Toimintasuunnitelma/kalenteriasiat 



Liikuntamaa ja Apuvälinemessut 11.-13.5. Helsingin Messukeskuksessa. Komitea päätti 

sähköpostikokouksessa (28.10.), että pararatsastus on mukana messuilla. Päätetään myöhemmin, ketkä 

komitean jäsenistä mukana minäkin päivänä. 

 

8. Aluetoiminta  

-Katja tehnyt jo joitain pararatsastusvideoita valmiiksi. 

-Komitea lähetti alueille toivetta, että pararatsastusvastaaville mainostettaisiin edelleen ilmaista 

avustajakurssia, joka järjestetään seuraavan kerran keväällä. 

-Osmo ehdotti komitean osallistumista tammikuun aluepäiville Imatralle ja Marja tarjoutui 

vapaaehtoiseksi osallistumaan. Aluepäivillä järjestetään lajeille työpajoja ja Marja voisi samalla pitää 

tiiviin esityksen pararatsastuksesta alueiden näkökulmasta. 

 

9. Materiaalit 

Ei käsiteltäviä asioita. 

 

10. Tuomarituki 

Komitea pohti tuomarituen ohjeistuksen selkeyttämistä, jotta tuen myöntäminen olisi tasapuolisempaa 

ja selkeämpää. Päätettiin lisätä tuomarituen ohjeisiin, että tyhjiä luokkia ei tarvitse julkaista Equipe 

Onlinessa. Kilpailukutsun ohjeeseen on lisäksi lisätty kohta, jossa ohjeistetaan, ettei tyhjiä luokkia tule 

poistaa kilpailukutsusta. 

 

11. Virtus-pararatsastuskilpailut 

Keskusteltiin Virtus-pararatsastuskilpailuihin luokittelusta. Mikäli ratsastaja haluaa kilpailla Virtus-

kilpailuissa, siihen tarvitaan oma luokittelu, joka saamamme tiedon mukaan kestää pitkään ja kustantaa 

paljon. Lisäksi ratsastaja ei voi tämän jälkeen kilpailla SO-kisoissa. Pararatsastuksessa ei tällä hetkellä 

ole suoraa väylää Virtus-kisoista Paralympialaisiin, joten Paralympiakomitea suosittelee Virtus-

luokitusta vain niissä lajeissa, joissa on mahdollisuus edetä Paralympialaisiin.  

 

Komitea päätti, että mikäli ratsastaja kuitenkin haluaa edetä Virtus-luokitteluun, ratsastajaa tuetaan 

luokitteluprosessissa, mutta luokittelun kustannukset jäävät ratsastajan maksettavaksi.  

 

12. Komitean kokoonpano 2022 

Yleinen haku lajikomiteoihin päättyy 15.11. 

Kaikki pararatsastuskomitean nykyiset jäsenet ilmoittivat olevansa käytettävissä vuonna 2022.  

 

13. Muut asiat 

-Luokittelutilaisuus järjestetään 27.-28.11. Ypäjän Hevosopistolla. 

-Komitea päätti perustaa yhteisen WhatsApp-ryhmän nopeaa viestinvaihtoa varten. 

-Matti organisoimassa paravaljakkoajon tutustumistilaisuutta.  

-Käytiin lajiseminaarin esitys läpi. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

-Seuraava kokous ti 14.12. klo 16.30, mahdollisesti SRL:n toimistolla. 

 

-Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.38. 

 

 


