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Lajiseminaarin sisältö

• Aloitus ja esittelyt, osallistumisen toimintatavat

• Pararatsastuksen toimintasuunnitelma 2022

• Komitean kokoonpano vuonna 2022

• Sääntömuutokset 2022

• Kilpailukalenteri 2022

• Kilpailuiden järjestäminen – tuurilla vai taidolla?

• Palkitsemiset ja huomioimiset

• Ennakkokysymysten pohdiskelua
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TOIMINTASUUNNITELMA 2022
PARARATSASTUSKOMITEA/SRL
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Tapaamiset, kokeilutilaisuudet ja leirit 
• Urheilupainotteisen pararatsastuksen lajiseminaari

• Pararatsastustoimijoiden harrastustoimintapainotteinen tapaaminen esim. 
Hevoset-messuilla

• Vertaistukihenkilöiden tapaaminen esim. Hevoset-messuilla

• Ohjaajakurssin yhteydessä SO-minileiri ja/tai kaikille avoin minileiri

• Tervetulo- ja infotilaisuuden kilpailutoiminnasta kiinnostuneille tarpeen mukaan

• Kolme luokittelutilaisuutta

• Osallistuminen Apuvälinemessujen Liikuntamaahan, sidosryhmien (tallineuvojat, 
seurakehittäjät, ratsastusterapeutit, sosiaalipedagoginen hevostoiminta) 
tapaaminen 

• Mahdollisesti nuorille ratsastajille tapaaminen maajoukkuevalmennuksen 
yhteydessä
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Kilpailut 
• Komitea tukee kotimaan kilpailujärjestäjiä taloudellisesti tuomarituella. (ohjeet 

uudistuvat vuodelle 2022)

• Kilpailujärjestäjiä rohkaistaan 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.

• Pararatsastuksen aluemestaruuskilpailut kaikilla alueilla (yhdistettyjen kilpailujen 
mahdollisuus). 

• Special Olympics -mestaruuskilpailut järjestetään kouluratsastuksessa sekä 
tehtäväratakilpailuna. 

• Hallimestaruudet järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

10.11.2021



Koulutukset ja materiaalit 

• Komitea järjestää 1-2 pararatsastajan avustajakurssia (lähi-
ja/tai 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.
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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.
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Muu toiminta ja yhteistyö 

• Komitea jatkaa yhteistyötä 
ratsastusterapeuttien, sosiaalipedagogisen 
hevostoiminnan, Paralympiakomitean sekä 
vammaisjärjestöjen kanssa. 

• Komitea jatkaa pitkäkestoista yhteistyötä 
Uudenmaan Lions Clubien Vermo-
toimikunnan kanssa Lions-ravitapahtuman 
järjestämisessä. Tapahtuman tuotot ohjataan 
pararatsastukselle.
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Komitean jäsenet vuonna 2022

• Hakuaika on edelleen käynnissä
• Lomake löytyy Linkki SRL:n sivuilta 15.11. haku auki, 

Ajankohtaiset 21.10.2021
• Komitea vuonna 2021

– Päivi Anttila, pj
– Maritta Enqvist
– Johanna Höglund
– Matti Lahtinen
– Marja Mikola
– Katja Sipola
– Osku Metsälä / SRL hallituksen edustaja
– Salli Saarela / SRL
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https://q.surveypal.com/Lajikomiteaehdokkaan-taustatietokysely-2022/0


KILPAILUSÄÄNTÖMUUTOKSET KS VIII 2022
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Kilpailusääntömuutokset KS VIII

• Kilpailut ja osallistumisoikeus

• Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut
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Kilpailusääntömuutokset KS VIII

Muutos kohtaan 802 kilpailut ja osallistumisoikeus

• 802.7: Vuoden 2022 säännöistä poistetaan mahdollisuus hakea 
erillisoikeutta kansallisiin kilpailuihin.

Lisäys: Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut

• Lisätään sääntöihin kohtaan 3. Osallistumisoikeus - ratsastaja: ratsastaja ei 
ole osallistunut kansallisen tason pararatsastusluokkiin viimeisen kahden 
vuoden aikana. 

• Korjataan selkeämmäksi kohta 5. Palkinnot, lause: hyvin menestynyt 
suomenhevonen ja muita erikoispalkintoja jaetaan mahdollisuuksien 
mukaan. 
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KILPAILUKALENTERI 2022
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Kilpailukalenteri vuonna 2022

Pvm / sijainti Tapahtuma / järjestäjä Kilpailut

27.2.2022 Ypäjä Hevosopisto Winter Dressage Kansallinen

29.4. – 1.5.2022 Ypäjä Hevosopisto Spring Dressage Kansallinen

8. – 10.7.2022 Haukipudas ABC Ratsastajat, Oulu Alue, kansallinen

6. – 14.8.2022 Herning, DK MM Kansainvälinen

26. – 28.8.2022 Tahko SM Kansallinen

3.9.2022 Ypäjä Suomenratsujen kuninkaalliset Alue

28. – 30.10.2022 Hevosopisto Dressage Challenge Kansallinen
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Palautteen antaminen
• Komitean jäsenet ovat saaneet kuluneen 

vuoden aikana erilaista palautetta mm. 
kilpailunjärjestäjiltä sekä kilpailijoilta:

• Jos on mahdollista;
– anna palaute / ole yhteydessä mahdollisimman pian
– keskustele asiasta suoraan asianosaisen tahon / 

henkilön kanssa
– yksilöi antamasi palaute ja anna ideoita tilanteen 

parantamiseksi / ylläpitämiseksi

Luomme itse positiivista julkikuvaa lajistamme 
ja voimme omalta osaltamme vaikuttaa 
yhteistyöhön  ☺



KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN
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Kilpailun suunnittelu

• Pararatsastajille voi olla 
oma kilpailu tai luokka 
kilpailujen yhteydessä, 
esim. prosentit 
ratkaisevat -
periaatteella.

• Kilpailuissa kutsussa 
luokat kaikille ryhmille; 
edellytys tuomarituelle.

Kuvassa Taija Härkönen – Radzi, SM Hyvinkää 2021, kuva 
Mirella Ruotsalainen
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Toteutus
• Kun kilpailupvm on päätetty, varaa paratuomari.
• Lähetä kutsu tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi 

6 vkoa ennen kilpailua TPJ:lle ja Osmo 
Metsälälle, osmo.metsala@pp.inet.fi.

• Julkaise hyväksytty kutsu vähintään 4 vkoa
ennen kilpailua Kipassa.

• Mikäli kaikkiin luokkiin ei tule ilmoittautuneita, 
älä poista kisakutsusta tyhjiä luokkia! Älä 
julkaise tyhjiä luokkia Equipe Onlinessa.

• Julkaise sama kilpailijatiedote sekä para- että 
koulukilpailun kutsussa. Kilpailijatiedotteeseen 
merkintä paraluokista.

mailto:osmo.metsala@pp.inet.fi
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Kisapäivä
• Lähtöjärjestys luokassa niin, että lyhyen radan 

ratsukot ja pitkän radan ratsukot saadaan 
peräkkäin. Jos kaksipäiväinen kilpailu, vaihda 
ratojen järjestys toiseen päivään.

• Pararatsastajien lyhyt rata on ratapiirroksen C 
mukainen.

• Pararatsastaja toimittaa kilpailukortin kansliaan, 
josta se menee luokan tuomarille pöytäkirjojen 
mukana.

• Verryttelyssä ryhmien 1-3 ratsastajilla on oikeus 
esiratsastajaan, maks. 30 min/pvä. Ratsastajan 
on oltava selässä vähintään 15 min ennen omaa 
suoritusaikaa.
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Linkkejä
Pararatsastuksen sivuilla:
https://www.ratsastus.fi/lajit/pararatsastus/kilpaileminen/kilpailuiden-
jarjestaminen/

Paratuomarit löytyvät Toimihenkilölistalta:
https://www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-
valmennus/kilpailunjarjestajalle/toimihenkilolistat/

Kilpailunjärjestäjän opas:
https://www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailunjarjestajalle/ohjeita-
jarjestajalle/

Ratapiirros C:
https://www.ratsastus.fi/site/assets/files/2077/rata_c_kirjaimet.pdf

https://www.ratsastus.fi/lajit/pararatsastus/kilpaileminen/kilpailuiden-jarjestaminen/
https://www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailunjarjestajalle/toimihenkilolistat/
https://www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailunjarjestajalle/ohjeita-jarjestajalle/


PALKITSEMISET JA MUISTAMISET
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• Paralympialaisiin osallistuneet

– Katja Karjalainen

– Pia Reitti

• SO-juhlavuoden palkittavat

– Maritta Enqvist

– Riikka Pyykkö

– Krista Rekikoski

– Tarja Altomaa
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Ennakkokysymyksiä
• Miksi eri tason kilpailuissa on eri vaatimukset esim.

tuomarituen saamiseksi?

• Seura ja aluetason järjestäjät saavat tulokset 
Equipeen reaaliajassa, kansallisella tasolla harvoin, 
jos ollenkaan. Miksi ”korkealla tasolla” ei osata?

• Voisiko luoda jonkinlaisen kalenterijärjestelmän, jonne 
tuomarit merkkaisivat, kun eivät ole käytettävissä? 
Helpottaisi kaikkien osapuolien hommaa.

• Miten voisimme SRL:na olla tukemassa FEIn
pohdintaa siitä, että pararatsastuksen piirissä voisi olla 
vamman laadusta riippumatta?

• Miten voisimme yhdessä tukea aluetason kilpailijoita 
enemmän ja saada sille tasolle enemmän 
kilpailumahdollisuuksia?
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Kiitos osallistumisestasi!
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