
PARARATSASTUKSEN
VUOSIKELLO



• Lajokomitea vastaa SRL:n kotimaan kilpailutoiminnan ohjauksesta

• Lajikomitea on asiantuntijaelin, joka vastaa kotimaan kilpailutoiminnan 
ohjauksesta.

• Komiteaan kuuluu puheenjohtaja ja n. 6 jäsentä. PJ:n toimikausi on 1 
vuosi ja toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Jäsenten tulee olla 
kilpailutoiminnan asiantuntijoita edustaen ainakin kilpailijoita, 
järjestäjiä, tuomareita ja SRL:n hallitusta. 

• Lajikomitea työskentelee hallituksen alaisena ja raportoi hallitukselle, 
HUJO:lle ja urheilujohtajalle. 

• SRL:n hallitus nimeää komitean kuultuaan vanhan komitean PJ:a ja 
lajiseminaaria, joka voi esittää ehdokkaita lajikomiteaan. 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITON LAJIKOMITEA



• Laatii toiminnalleen vuosisuunnitelman SRL:n vuosibudjetin mukaisesti, jotka 
toimitetaan urheilujohtajalle. 

• Linjaa kilpailukalenterin rakentamista. 

• Vahvistaa kotimaiset arvokilpailut 

• Kehittää koko kotimaan kilpailutoimintaa seura- ja aluekilpailut mukaan 
lukien.

• Laatii ohjeita olosuhteiden parantamiseksi 

• Rekrytoi uusia kilpailupaikkoja ja -järjestäjiä sekä kilpailutoimihenkilöitä. 

• Tekee esityksiä sääntömuutostarpeista sääntövaliokunnalle. 

• Esittää hallitukselle sääntövaliokuntaan lajin sääntövastaavaa. 

• Tekee esityksiä lajin koulutustarpeista ja järjestää lajin koulutusta 

• Laatii toimintasuunnitelman, vuosikellon ja kokoavat toiminnastaan 
vuosikertomuksen. 

• Tekee yhteistyötä Paralympiakomitean ja vammaisjärjestöjen kanssa. 

LAJIKOMITEAN TEHTÄVÄT



VUOSIKELLO

→ KS voimaan 1.1.
→ Seuraavan vuoden budjetin runko
→ Komitean järjestäytymiskokous 11.1.

→ Kansallisten kilpailujen hakuaika päättyy 31.9.
- täydennyshaku jatkuu vahvistetut 
huomioiden lajiseminaariin asti

→ Lajiseminaarin sisällön vahvistaminen
→ Edellisen kauden toimintakertomus
→ Toimintasuunnitelma seuraavalle kaudelle
→ KS sisällöltään seuraavalle kaudelle

→ Urheilufoorumi, lajiseminaari:
- ehdotus seuraavan kauden 
komitean jäsenistä
- kilpailukalenterin vahvistaminen

→ KS lopullinen vahvistaminen

5.-6.2. PARALUOKITTELIJAKOULUTUS

11.-13.5. APUVÄLINEMESSUT

6.-8.5. PARAOHJAAJAKURSSIN 2. JAKSO 
+ KEHITYSVAMMAISTEN MINILEIRI

23.-25.9. PARAOHJAAJAKURSSIN 3. JAKSO 
+ AVOIN MINILEIRI

4.-6.11. PARAOHJAAJAKURSSIN 4. JAKSO

16.2. KILPAILUSÄÄNTÖKOULUTUS

PARATUOMARIKOULUTUS ALUEPÄIVÄT

9.-10.4. HEVOSET-MESSUT JA 
ALUETOIMIJOIDEN TAPAAMINEN

29.4.-1.5. HALLIMESTARUUDET

LIONS-RAVIT

26.-28.8. SM-KILPAILUT

3.9. SUOMENRATSUJEN KUNINKAALLISET

SO-MESTARUUDET



TAMMIKUU-HELMIKUU-MAALISKUU

• KS voimaan 1.1.

• Budjetin runko

• 11.1. parakomitean järjestäytymiskokous (vuosikertomuksen laadinta)

• 5.-6.2. Luokittelijakoulutus

• 16.2. Kilpailusääntökoulutus

• Pararatsastustuomarikoulutus

• Aluepäivät (Marja edustaa)

HUHTIKUU-TOUKOKUU-KESÄKUU

• Komitean kokous

• 9.-10.4. Hevoset-messut + aluetoimijoiden tapaaminen

• 29.4.-1.5. Hallimestaruudet

• 6.-8.5. Paraohjaajakurssin 2. jakso + kehitysvammaisten minileiri

• 10.-13.5. Apuvälinemessut

• Lions-ravit toukokuussa

VUOSIKELLO



HEINÄKUU-ELOKUU-SYYSKUU

• 26.-28.8. SM-kilpailut

• 3.9. Suomenratsujen kuninkaalliset

• 23.-25.9. Paraohjaajakurssin 3. jakso + avoin minileiri (Katja avustaa)

• 31.9. kansallisten kilpailujen hakuaika päättyy (täydennyshaku lajiseminaariin 
asti)

• Komitean kokous (toimintasuunnitelman laadinta, lajiseminaarin sisältö, KS 
sisältö)

LOKAKUU-MARRASKUU-JOULUKUU

• SO-mestaruudet

• Urheilufoorumi ja lajiseminaari: komitean jäsenet ja kilpailukalenteri 2023

• 4.-6.11. Paraohjaajakurssin 4. jakso

• Komitean kokous

• KS lopullinen vahvistaminen

VUOSIKELLO


