VAMMAISRATSASTUSKOMITEAN KOKOUS

MUISTIO

Paikka:

SRL:n toimiston neuvotteluhuone, Radiokatu 20, 5. kerros

Aika:

Ke 17.1.2018 klo 16.30-20.00

Osallistujat:

Päivi Anttila, puheenjohtaja
Maritta Enqvist
Marja Mikola (Skype)
Matti Lahtinen
Hanna Talvitie (SRL:n vammaisratsastuskoordinaattori)
Merja Miettinen (Skype 16.30-18.15)

Ei paikalla:

Heidi Manninen (uusi jäsenehdokas 2018), ilmoittanut esteestä
Johanna Höglund (uusi jäsenehdokas 2018), ilmoittanut esteestä
Marjukka Manninen (SRL:n hallituksen edustaja), ilmoittanut esteestä
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Asialista:
1. Kokouksen avaus ja komitean toimintatavat
Pätkä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja hän avasi kokouksen klo 16.30.
Käytiin keskustelu muistion hyväksymiseen liittyvistä käytännöistä. Jatketaan samalla tavalla kuin
aiemmin eli kokoukseen osallistuneilla on mahdollisuus kommentoida muistiota muutaman päivän ajan
siitä, kun Hanna on lähettänyt sen komitean jäsenille. Jos SRL:n organisaation toimintaohjeisiin tulee
muistioon liittyviä ohjeita, tarkennetaan käytäntöjä tämän jälkeen tarpeen mukaan.
Toivotaan, että etäyhteydellä oltaisiin läsnä kokouksen alusta alkaen. Jos tämä ei ole mahdollista,
asioiden käsittelyjärjestystä voidaan muokata tarpeen mukaan.
Komitea järjestäytyy seuraavassa kokouksessaan, kun SRL:n hallitus on vahvistanut lajikomiteoiden
kokoonpanon kokouksessaan 22.1..
2. Kilpailuohjelmat ja kilpailusäännöt
Kilpailuohjelmat
FEI on julkaissut sivuillaan helpommat Introductory-ohjelmat. Päätös: Ohjelmat otetaan käyttöön 1-tason
kilpailuihin. Johanna Höglund on luvannut kääntää ohjelmat helmi-maaliskuussa, jonka jälkeen ne ovat
käytettävissä. Englanninkieliset ohjelmaversiot löytyvät täältä: http://inside.fei.org/fei/yourrole/organisers/p-e-dressage/tests . Näissä ohjelmissa IV- ja V-ryhmän ohjelmat toimivat sekä 40 että 60
metrin radalla.
Hämeen alueen ratsastajatapaamisen jälkeen komitealta on tiedosteltu mahdollisuutta hyödyntää Briteissä
käytössä olevia ohjelmia (www.rda.org.uk/runningyourgroup/dressage-tests/ ), joissa on muun muassa
nykyistä helpompia vaihtoehtoja vapaaohjelmiin. Tiedustelun tekijät toivovat, että kilpailuissa olisi tarjolla
ohjelmia kaikille kehitystasoille. Keskustelua näistä ohjelmista jatketaan, kun FEI:n uudet, helpot ohjelmat
on käännetty ja kun on kuultu myös Marjukan kanta ko. sivulta löytyvien vapaaohjelmien ja mahdollisesti
muiden ohjelmien käyttöön.
Keskustelussa nostettiin esille myös mahdollisuus harjoitella vapaaohjelmien ratsastamista siihen
keskittyneellä teemaleirillä.

Vammaisratsastuksen kilpailusäännöt 2018
Lajisäännöt vuodelle 2018 on julkaistu internetsivuilla sekä perus- että muutosmerkintäversiona. Hanna on
esittänyt toiveen, että kaikkien lajien yhteinen sääntömuutosehdotuslomake avattaisiin mahdollisimman
pian, jotta tarkennusesitykset voisi laittaa sen kautta talteen ensi syksynä alkavaa vuoden 2019
sääntötyöstöä varten. Todennäköisesti lomake aukeaa helmi-maaliskuussa.
Säännöistä tähän mennessä esiin tulleita tarkennettavia kohtia ja keskustelua herättäneitä sisältöjä:
- Tarkennettava 1-tason osalta mitä apuvälineitä ja -keinoja saa käyttää.
- Kvaalisääntöjen kiristämisestä on tullut joitakin palautteita. Komitea korosti mahdollisuutta anoa
poikkeuslupaa edetä suoraan 3-tasolle:
802.7
Lajikomitea voi myöntää luvan 3-tason kilpailuun osallistumiseen ilman vaadittuja tuloksia. Lupaa
anotaan vapaamuotoisella, perustellulla hakemuksella, johon laitetaan liitteeksi
ratsastajan kilpailutulokset. Anomus toimitetaan komitealle viimeistään 2 viikkoa ennen viimeistä
ilmoittautumispäivää.
Tämä voisi olla väylä 3-tasolle esimerkiksi uusille, paramaajoukkueeseen nousseille ratsastajille.
Hanna muistuttaa mahdollisuudesta joukkueenjohtaja Tanja Takkulaa, joka voi työstää tarpeen
mukaan yhteishakemuksen ko. ratsastajien puolesta ja valmentaja Janne Berghin puoltamana.
3. Ajankohtaiset asiat vuosikellosta sekä vuoden 2018 toimintakalenterista
Aluetoiminta
•

-

Vammaisratsastuksen aluevastaavat kokoontuvat aluepäivillä Lahdessa 26.1. klo 17.30 alkaen. Tällä
hetkellä tapaamiseen on tulossa viisi aluevastaavaa ja tapaamisen aiheena on ”mikä toimii hyvin,
mitä voisi vahvistaa ja mitä alueiden yhteistyötä teemme alkaneen vuonna”. Tapaamisen
järjestelyistä vastaa Riikka Pyykkö. Myös Hanna osallistuu kokoukseen.
Komitean terveiset kokoukseen:
Komitean alueasioista vastaava päätetään seuraavassa kokouksessa; Hanna tiedottaa siitä alueille.
Komitea kannattaa Hämeen alueen tapaamisessa esille noussutta aluemestaruuskilpailujen
järjestämistä.
Olisiko jollain alueista kiinnostusta järjestää leiri, jonka teemana vapaaohjelman rakentaminen?
Hanna muistuttaa aluevastaavia mahdollisuudesta tulla Ypäjälle vammaisratsastuksen
peruskurssille ilmaiseksi (kurssimaksua ei veloiteta).
Yhteistyö avustajapörssin/-listan ylläpidosta: Koulutuksen käyneet voisivat ilmoittaa
aluevastaavalle, että ovat käytettävissä avustajatehtäviin?
Voisiko aluetoimintaa laajentaa myös muihin ratsastuksen lajeihin?
Olisiko muillakin alueilla kiinnostusta/mahdollisuutta järjestää luokittelutilaisuuksia (kuten Hämeen
alueella parina vuotena järjestetyt luokittelutilaisuudet)?
Olisiko alueilla mahdollisuutta vaikka useamman lajin yhteistyönä lajistewardikoulutuksen
järjestämiseen?

Tapaamiset, kokeilutilaisuudet ja leirit
•

Komitea ja Ypäjän Hevosopisto järjestävät vammaisratsastuksen ohjaajakoulutuksen 2. jakson
yhteydessä 24.–25.3. Special Olympics-ratsastajien minileirin.
o Kutsun laadinta käynnistymässä.

• Komitea ja maajoukkuejohto järjestävät tervetulo- ja infotilaisuuden kilpailutoiminnasta kiinnostuneille
Ypäjällä paramaajoukkuekatsastuksen yhteydessä.
o Katsastusviikonlopun ajankohta varmistuu tammikuun paramaajoukkuleirin jälkeen.
• Komitea järjestää yhteistyössä Sappeen Ratsutilan kanssa kesällä vammaisratsastajien
ratsastussimulaattorileirin, jolla on mahdollisuus saada apua oman istunnan kehittämiseen sekä tavata
muita vammaisratsastajia.
o Leirin ajankohta on 6.-8.7.. Kutsu avataan viimeistään kevättalvella.
o Marja toimii leirinjohtajana. Skype-palaveri kaikkien leiriä järjestävien kanssa ennen leiriä.
Viime vuoden palautteiden läpikäynti ennen kutsun julkaisua. Mahdollisuuksien mukaan uusiin
majoitustiloihin tutustuminen ennen leiriä.
• Komitea järjestää yhteisyössä Harjun Oppimiskeskuksen kanssa vammaisratsastajien esteratsastusleirin.
Leirillä harjoitellaan esteratsastuksen perusteita sekä ratsastussimulaattorissa että ratsastustunneilla.
o Leirin ajankohta on 3.-5.8.. Kutsu avataan viimeistään kevättalvella.
o Matti mukana komitean edustajana leirillä.
• Vuoden aikana on kolme luokittelutilaisuutta: 10.2. Oulussa sekä kevään maajoukkueleirin ja syksyn
maajoukkuekatsastuksen yhteydessä.
o 10.2. järjestetään luokittelutilaisuus myös Tampereella Oulun lisäksi. Molempien tilaisuuksien
kutsut on julkaistu Facebookissa sekä nettisivuilla. Tampereen tilaisuuteen ilmoittautui
nopealla aikataululla enemmän osallistujia kuin mukaan mahtuu.
o Kevään maajoukkueleirin yhteydessä järjestetään mahdollisesti luokittelutilaisuus sekä uuden
luokittelijan koulutus, jos pääluokittelija Patricia Hirn ei ole sidottuna kansainvälisten
luokittelujen protestipaneelin tehtäviin.
o Syksyn maajoukkuekatsastuksen yhteyteen toivotaan luokittelutilaisuutta; järjestelyt
käynnistyvät, kun ajankohta on päätetty.
Koulutus
• Ruukin Maaseutuopistolla järjestetään peruskurssi 16.–18.3.
o Kutsu julkaistu.
• Komitea järjestää yhden vammaisratsastuksen peruskurssin syksyllä.
o Hanna kysyy Ypäjältä ensisijaisesti syyskuuta: joko viikko 37, 38 tai 39.
• Vammaisratsastuksen ohjaajakoulutus jatkuu 23.–25.3., 24.–26.8. ja 9.–11.11..
• Vuoden aikana koulutetaan yksi uusi kotimaan luokittelija Etelä-Suomen alueelle.
• SRL:n luokittelun asiantuntijaryhmä valitsi vuoden 2017 lopulla luokittelijakoulutukseen
lähetettäväksi helsinkiläisen lääkäri Tiisa Lahtisen. Hänet ilmoitettiin Isossa-Britanniassa 13.-14.1.
pidettävään luokittelijakoulutukseen, mutta tämän jälkeen tuli valitettava tieto ko. koulutuksen
peruuntumisesta. Hanna selvittelee muita koulutusvaihtoehtoja yhdessä Patrician kanssa.
• Tarjotaan täydennyskoulutusta vammaisratsastustuomareille sekä koulutetaan vuoden aikana vähintään
yksi minimissään IIIK-tason kouluratsastustuomari vammaisratsastustuomariksi. Koulutukset toteutetaan
maajoukkueleirin yhteydessä ulkomaisen kouluttajan avulla, mahdollisesti yhteistyössä Viron
ratsastajainliiton kanssa.
o Odotetaan Marjukan lisätietoja asiaan.
• Kaksi Ratsastajainliiton vammaisratsastuskouluttajaa hakee henkilökohtaisesti Ahos-apurahaa
osallistuakseen Federation of Horses in Education and Therapy International -järjestön HETI-konferenssiin
25.–29.6. Dublinissa Irlannissa.
o Pätkälle ja Anne Ojajärvelle on myönnetty henkilökohtaista Ahos-apurahaa koulutukseen
osallistumiseen.
• Vammaisratsastusopas päivitetään vuoden 2018 aikana.
o Pätkä toimittaa Hannalle kootut muutosesitykset päivitystyön aloittamista varten.

o
o
o

Matti ja Leena Rimpiläinen hoitavat oppaaseen valjakko-osuuden.
Maritta Special Olympics sekä tehtävärata (working trail) -osuudet
Tavoitteena mahdollisimman ajattomat, tiiviit tekstit.

Kilpailut
•
•
•

Komitea kannattaa Hannalle tullutta ehdotusta vammaisratsastuksen aluemestaruuskilpailuiden
järjestämisestä., alueet päättävät käytettävät ohjelmat.
Käytiin läpi KIPA:n kalenteri. Kilpailuja on tarjolla hyvin sekä 1- että 3-tasolla.
Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailuihin on lisätiedustelujen jälkeen tarjoutunut mahdollisuus
saada mukaan toivottu vammaisratsastusluokka. Hanna jatkaa asian selvittelyä kisajärjestäjän kanssa.
Komitea ehdottaa kilpailuihin FEI:n Introductory-ohjelmia.

Muu toiminta ja yhteistyö
• Komitea jatkaa pitkäkestoista yhteistyötä Uudenmaan Lions Clubien kanssa Lions-ravitapahtuman
järjestämisessä. Tapahtuman tuotot ohjataan vammaisratsastukselle.
o Vuoden 2018 tapahtumapäivä on lauantai 7.4. (samaan aikaan Hevoset 2018 -messujen
kanssa)
o Merja Miettinen voi toimia komitean edustajana tarpeen mukaan sekä tarvittaessa
järjestää shetlanninponeja talutusratsastukseen.

• Komitea jatkaa syksyllä 2017 käynnistyneen vertaistukitoiminnan kehittämistä. Vertaistukihenkilöt
auttavat uusia harrastajia lajin pariin sekä neuvovat ja tukevat muita vammaisratsastajia. Toiminnan
jalkautusta jatketaan. Vertaistukihenkilöiden tapaaminen järjestetään aamupäivällä 7.4. Tampereella
Hevoset 2018 -messujen yhteydessä. Iltapäivällä messujen yhteydessä on kaikille avoin
vammaisratsastustoimijoiden tapaaminen.
4. Tiedotus, viestintä ja materiaalit
Nimikeasiat vammaisratsastus/pararatsastus/SO-ratsastus jne.
Hanna työstää ennen seuraavaa kokousta nimikeasioista kyselypohjan Surveypal-kyselyohjelmalla. Kyselyllä
kartoitetaan toivetta kaikkia vammaisratsastuksen piiriin kuuluvia koskevasta kattokäsitteestä sekä siitä
millä nimikkeellä ratsastajat toivovat itseään harrastajina/kilpailijoina kutsuttavan sekä mitä nimikettä
käytetään mm. SM-kilpailuista.
5. Muut asiat
•
•
•

•

Liiton toimisto muuttaa uusiin tiloihin kesään mennessä. Tämä merkitsee myös kokouspaikan
muuttumista. Uuden toimipaikan osoitetta ei ole vielä päätetty.
Hanna talvilomalla viikon 8.
Lions-tuella tilattuja apuvälineitä on nyt toimistolla. Ulkomaan tilauksien kanssa on ollut ongelmia
sekä tilausvaiheessa että toimitusvaiheessa (tullien) kanssa. Myös pyörätuoli on tilattu ja se on jo
toimistolla. Hankittavia apuvälineitä hyödynnetään muun muassa koulutuksissa, leireillä ja
luokittelutilaisuuksissa. Pätkä otti tähän mennessä tulleet apuvälineet haltuunsa. Ensimmäisenä
niitä hyödynnetään Ruukin peruskurssilla. Marja yrittää vielä tehdä puuttuvat tilaukset jenkeistä ja
briteistä.
Laurea AMK:n Nappi-hanke on saanut THL:n terveyden edistämisen määrärahaa ja siinä keskitytään
kehitysvammaisten harrastuspolun rakentamiseen. SRL on mukana hankkeessa kumppanina.
Hankkeeseen käytetty työpanos korvataan täysimääräisesti hankerahoituksesta. Hankkeen
starttiseminaari järjestetään alkuvuodesta. Hanna toimii SRL:ssa hankkeen yhteyshenkilönä.

•
•

Luokittelumaksu nousee kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen euroon. Käytiin keskustelua
hinnannoususta ja sen vaikutuksista.
Komitealta pyydetty lausuntoa valjakkoajoa varten. Komitea puoltaa pyydetyistä apuvälineistä ja keinoista lenkkiohjia, mahdollisuutta ajaa tarvittaessa ilman piiskaa sekä mahdollisuutta tutustua
maratonesteisiin jonkin (mahdollisesti moottoroidun) kulkuvälineen avulla muiden turvallisuus
huomioiden. Hanna pyytää tarvittavat todistukset sekä valmentajan lausunnon, jonka jälkeen asia
viedään valjakkokomitean käsittelyyn. Lisäksi Hanna selvittää mahdollisuutta saada FEI:n
paravaljakkokäytäntöjen mukainen luokittelu esimerkiksi Patrician kautta.

6. Seuraava kokous
Ehdotus vuoden 2018 kokousaikatauluksi:
Ke 7.3. klo 16.30
Kesäkuu SM-kisojen yhteydessä Ypäjällä 14.-17.6., ajankohta päätetään tarkemmin kun kutsu julkaistu
Syys-lokakuu SO-mestaruuksien yhteydessä Harjun Oppimiskeskuksessa Ravijoella, kisapäivämääriä ei
ole vielä vahvistettu
Ma 5.11. klo 16.30
Ke 12.12. klo 16.30
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.

