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Ilmoittanut esteestä: Merja Miettinen, Marjukka Manninen
Asialista:
1. Kokouksen avaus, komitean kokoonpano, komitean toimintatavat sekä jäsenten vastuualueiden jako
sekä esityslistan hyväksyminen
Komitean puheenjohtaja avaa kokouksen klo 16.30. Komitean kokoonpanoksi SRL:n hallitus on
tammikuussa vahvistanut:
Päivi Anttila
Maritta Enqvist
Marja Mikola
Matti Lahtinen
Merja Miettinen
Johanna Höglund
Marjukka Manninen (SRL:n hallituksen edustaja)
Hanna Talvitie (SRL:n vammaisratsastuskoordinaattori)
Komitean puheenjohtaja oli antanut ehdotuksen, jossa komitean kokoonpanoa tälle vuodelle olisi
kasvatettu yhdellä jäsenellä ja sen myötä Heidi Mannisen mukaan ottamista komiteaan. SRL:n hallitus ei
tätä vahvistanut.
Komitean uusi jäsen Johanna Höglund esitteli itsensä: Johannalla on ollut luokittelu vuodesta 2007
vuodesta ja hän edusti Suomea EM-kilpailuissa 2009. Oma hevonen, jolla kisaa ja lisäksi toimii koulu- ja
vammaisratsastustuomarina. Johanna asuu nykyään Helsingissä ja aiemmin toiminut mm. ratsastusseuran
puheenjohtajana.
Johanna Höglundin vastuualueena komiteassa on 2-4 tason kilpailutoiminta sekä Ypäjän
maajoukkuekatsastuksen yhteydessä järjestettävä infotilaisuus kilpailutoiminnasta kiinnostuneille sekä
Urheilufoorumin lajiseminaarin valmistelut. Muuten komitean vastuualueet pysyvät entisellään.
Komitean toimintatavoista:
Asioita voi tuoda esityslistalle toimittamalla ne Hannalle ja Päiville noin viikkoa ennen komitean kokousta.
Tarvittaessa lisäyksiä voi tehdä myös kokouksessa alussa. Kaikki komitean asiat käsitellään
luottamuksellisesti. Jos asia jää pöydälle, siirtyy sen käsittely seuraavaan kokoukseen.
Muistion hyväksytään siten, että Hanna toimittaa mahdollisimman pian kokouksen jälkeen
muistioluonnoksen ja sen jälkeen jokainen kokoukseen osallistunut kuittaa/antaa korjausehdotukset
sähköpostitse. Puheenjohtajana Pätkä antaa viimeisen kuittauksen ja kommentoi myös mahdolliset

muistion muutosehdotukset. Muistio julkaistaan SRL:n nettisivuilla ja asia laitetaan tiedoksi myös
Facebook-sivuille.
Esityslista hyväksyttiin seuraavilla Hannan esittämillä lisäyksillä:
- Käsittelykohta 2: kilpailujärjestelmän toimivuuteen liittyvä palautekeskustelu (SRL:n hallituksen
pyyntö komiteoille)
- Käsittelykohta 5: Ratsastajien ilman luokittelua käyttämiin tukiin (esim. niskatuki) liittyvien
toimintatapojen läpikäyminen
- Käsittelykohta 5: sääntövaliokunnan vammaisratsastuksen edustaja
- Käsittelykohta 5: KUJO:n vammaisratsastuksen edustaja
- Käsittelykohta 2: Vammaisratsastuksen valintaperusteet
- Käsittelykohta 4: SRL:n toimintakertomuksen vammaisratsastusosuus
Lisäksi lisättiin Marittan pyynnöstä uusi käsittelykohta: Special Olympics -kilpailijavalinnat
2. Kilpailuohjelmat, kilpailusäännöt ja rankingpisteet
Kilpailuohjelmat
Johanna Höglund on suomentanut FEI:n tutustumisohjelmat (Introductory) ja ne on lisätty SRL:n
nettisivulle. Edellisessä kokouksessa komitea päätti, että näitä ohjelmia voidaan käyttää 1-tasolla ja että
niiden avulla ei voi tehdä kvaaleja 3-tason kilpailuihin. Nyt komitealta on tiedusteltu ohjelmien
käyttämisestä 2-tason aluemestaruuskilpailuissa. Kvaalisääntö vaatii osin tarkennusta, sillä sitä laadittaessa
ei ole huomioitu helppojen tutustumisohjelmien tulemista.
Komitean päätös:
- Kvaalituloksia ei voi tehdä tutustumisohjelmilla ja tämä kirjataan nettisivujen ohjelmakohtaan sekä
tarkennetaan ensi vuoden sääntöihin.
- Tutustumisohjelmat jatkossakin käytössä 1-tasolla.
- Aluemestaruuskilpailuiden ohjelmat alueet saavat päättää itse säännöt huomioiden.
Jatkettiin edellisessä kokouksessa aloitettua keskustelua, jossa 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.
- Brittien ohjelmia ei käännetä. FEI:n uudet tutustumisohjelmat toimivat helppoina
ohjelmavaihtoehtoina ja lisäksi Special Olympics -ohjelmia voi hyödyntää myös kaikille
vammaisratsastajille avoimissa luokissa.
Vammaisratsastuksen kilpailusäännöt 2018
Komitealta on toivotta ennakkopäätöstä toimintatavasta, miten aiemmin tehdyt kvaalit huomioidaan, jos
ryhmä vaihtuu luokittelussa.
Marja Mikola jääväsi itsensä asian käsittelystä.
Päätös: Aiemman luokittelun mukaisesti tehdyt kvaalitulokset ovat voimassa, vaikka ryhmä vaihtuisi kesken
kauden.
Rankingpisteet
Johanna Höglund on luvannut huolehtia tämän vuoden rankingpistelaskennasta.

Kilpailujärjestelmän kehittäminen
SRL:n hallitus päätti 27.2.2018 kokouksessaan pyytää lajikomiteoilta, KUJOlta ja HUJOlta palautetta ja
kehitysehdotuksia kilpailujärjestelmään ja sen toimivuuteen 15.4. mennessä, jotta hallitus voi
suunnittelukokouksessaan huhtikuun lopulla käsitellä asiaa. Komitea keskusteli nykyisestä
kilpailujärjestelmästä vammaisratsastuksen osalta:
-

Kilpailijamäärät, kilpailut ja starttimäärät ovat viime vuosina lisääntyneet.
Käytännössä vammaisratsastuksessa ei ole käytetty kaikkia kilpailujärjestelmän tasoja, joten
komitea ei vastusta 3-portaiseen järjestelmään siirtymistä.

Asiaa käsitellään myös KUJO:n kokouksessa 19.3.. Päivi ei pääse osallistumaan kokoukseen, joten Hanna
toimii sijaisena.
Vammaisratsastuksen valintaperusteet 2018
SRL:n hallitus on vahvistanut vammaisratsastuksen kilpailuvalintaperusteet vuodelle 2018:
http://www.ratsastus.fi/kilpailut/kansainvalinen_kilpailutoiminta/valintaperusteet/vammaisratsastus

3. Ajankohtaiset asiat vuosikellosta sekä vuoden 2018 toimintakalenterista
Aluetoiminta
•

Vammaisratsastuksen aluevastaavat kokoontuivat aluepäivillä Lahdessa 26.1.. Hanna oli mukana
tapaamisessa ja kertoi sieltä alueiden terveiset. Paikalla oli kahdeksan alueiden edustajaa
seitsemältä alueelta. Tapaaminen sujui hyvässä hengessä, ja alueet sparrasivat toisiaan toiminnan
kehittämisessä. Kaikkia komitean viime kokouksessa listaamia terveisiä ei tapaamisessa ehditty
käsittelemään.

•

Tampereen Hevoset 2018 -messujen yhteydessä 7.4. klo 13-16 järjestetään
vammaisratsastustoimijoiden tapaaminen. Tapaamisen kutsu on julkaistu ohjelmaa lukuun
ottamatta:
www.ratsastus.fi/jaostotiedotteita/101/0/vammaisratsastustoimijoiden_tapaaminen_7_4_tamper
ella_hevoset_-messuilla . Tapaamiseen on 28.2. mennessä ilmoittautunut 9 osallistujaa.
Komiteasta tapaamiseen osallistuvat Hanna ja Päivi, sekä Matti, jos hän ei ole kiinni samaan aikaan
järjestettävässä Vermon Lions-tapahtumassa. Lisäksi mukaan on tulossa kouluttajista Anne Ojajärvi.
Ehdotuksia ohjelmaan:
- Vertaistukitoiminta -> Katja Heikkinen on lupautunut kertomaan siitä haastattelutekniikalla.
- Apuvälineet?
- Ahos-apuraha?
- Tapahtumakalenterin läpikäynti ja ideointi ensi vuodelle?
- Jotain muuta? Hämeen aluetoiminnan esimerkki.
Hanna viimeistelee ja aikatauluttaa ohjelman.

Tapaamiset, kokeilutilaisuudet ja leirit
•

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

o

Leiri täyttyi nopeasti leirikutsun julkaisemisen jälkeen (paikkoja oli tarjolla 8).

• Komitea ja maajoukkuejohto järjestävät tervetulo- ja infotilaisuuden kilpailutoiminnasta kiinnostuneille
Ypäjällä paramaajoukkuekatsastuksen yhteydessä.
o Katsastusviikonlopun ajankohdaksi on varmistunut 16.-18.11.
• 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 kevättalvella. Marja komitean edustajana paikalla.
• 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 kevättalvella. Matti komitean edustajana paikalla.
• Vuoden aikana järjestettävät luokittelutilaisuudet:
o 10.2. järjestettiin luokittelutilaisuus Oulussa (3 ratsastajaa, kaksi sai luokittelun) ja Tampereella
(6 ratsastajaa, kaikkia luokittelutietoja ei ole vielä toimitettu Hannalle). Patricia Hirn tekee
luokitteluja 6.4. maajoukkueleirin yhteydessä. Tämän tilaisuuden paikat on jo varattu –
mahdolliset peruutuspaikat laitetaan avoimeen hakuun. Tavoitteena on järjestää neljäs
luokittelutilaisuus Ypäjälle marraskuun maajoukkuekatsastuksen yhteyteen.
Koulutus
• Ruukin Maaseutuopistolla järjestetään peruskurssi 16.–18.3.
o Kutsu julkaistu. Ilmoittautumisia tullut yksitoista jatketun ilmoittautumisajan päätyttyä.
•

Komitea järjestää vammaisratsastuksen peruskurssin syksyllä Ypäjän Hevosopistolla 14.-16.9..
o Kurssikutsu on julkaistu Hevosopiston sivuilla.

• 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. Parhaillaan selvitetään Mannheimin kilpailuiden yhteydessä järjestettävää
kansallista luokittelijakoulutusta. Patricia Hirnilta on myös tiedusteltu koulutuksen järjestymistä
kevään tai syksyn luokittelupäivien yhteyteen, kevään osalta tämä ei onnistu, syksyn osalta asia
vielä avoin. Laitetaan harkintaan myös oman luokittelijakoulutuksen järjestäminen, jos myös
esimerkiksi Virolla on tarvetta kouluttaa luokittaja/luokittelijoita.
• 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 Ajankohta voisi olla syksyn katsastusviikonloppuna. Johanna keskustelee asiasta Meukan
kanssa ja sopivat työnjaosta koulutuksen toteutumiseksi.

• Kaksi Ratsastajainliiton vammaisratsastuskouluttajaa haki 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 Hannalla ei ole vielä muutoskoosteita, päivitystä ei ole siltä osin aloitettu.
o Pätkä toimittaa Hannalle kootut muutosesitykset päivitystyön aloittamista varten.
o Matti ja Leena Rimpiläinen hoitavat oppaaseen valjakko-osuuden.
o Maritta Special Olympics sekä tehtävärata (working trail) -osuudet
o Tavoitteena mahdollisimman ajattomat, tiiviit tekstit.
Kilpailut
• Kuulumiset kisakentiltä, tulevat kilpailut, vuoden 2018 kilpailukalenteri
- Kevään osalta kilpailukalenteri on hyvällä mallilla. Syksylle mahtuisi vielä 3-tason kilpailuja
mukaan – Johanna selvittelee mahdollisuuksia kouluratsastuskisojen järjestäjiltä.
- Komitean käsityksenä oli, että Ratsastuskeskus Ainossa on pyörätuoliramppi. Ramppia ei
kuitenkaan ole, mutta sellaisen hankintaa on keskukselta toivottu.
- Ensi vuoden kilpailusääntöihin ramppi laitetaan 3-tason kilpailuiden vaatimukseksi.
•

Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnallisen mestaruuskilpailussa 27.-29.7. (Powerpark/Härmä)
järjestetään ensimmäistä kertaa myös vammaisratsastusluokka lauantaina 28.7..
- Myös vammaisratsastusluokassa noudatetaan ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailujen
sääntöjä (www.pphs.fi/rko-saannot.php ).

Muu toiminta ja yhteistyö
• Komitea jatkaa pitkäkestoista yhteistyötä Uudenmaan Lions Clubien kanssa Lions-ravitapahtuman
järjestämisessä. Tapahtuman tuotot ohjataan vammaisratsastukselle.
o
o
o

Vuoden 2018 tapahtumapäivä on lauantai 7.4. (samaan aikaan Hevoset 2018 -messujen
kanssa)
Merja Miettinen voi toimia komitean edustajana tarpeen mukaan, mutta valitettavasti
talutusratsastuksen shetlanninponit eivät tänä vuonna järjestyneet hänen kauttaan.
Talutusratsastushevosten ja ponien järjestelyt ovat Hannalla vielä työn alla.

• Vertaistoimijoiden tapaaminen Tampereen messujen yhteydessä on peruutunut leiripäällekkäisyyksien
vuoksi. Uutta ajankohtaa etsitään.
4. Tiedotus, viestintä ja materiaalit
Nimikeasiat vammaisratsastus/pararatsastus/SO-ratsastus jne.
Keskusteltiin kyselypohjasta. Hanna työstää kyselyn valmiiksi ja se avataan kevään aikana. Vastauksia
käsitellään komitean kokouksessa kesäkuussa.
Luokittelun lääkärintodistuspohjat ja luokittelun järjestämisohjeet
Matti ja Tiisa Lahtinen ovat jatkaneet Katja Karjalaisen ja Patricia Hirnin aloittamaa työtä luokittelua varten
tarvittavaan lääkärintodistukseen. Matti ja Tiisa ovat kääntäneet FEI:n lääkärintodistuspohjan.
Todistuksessa on muutamia kohtia, jotka odottavat Paralympiakomitean luokittelun käsikirjan julkaisua ja
sen perusteella tehtäviä tarkennuksia.

Riikka Pyykkö on päivittänyt työstämiään ohjeita luokittelutilaisuuden järjestämiseen. Ohjeet voidaan
läpikäydä ja julkaista, kun Paralympiakomitean luokittelun käsikirja on julkaistu ja ohjeet saatu
yhtenäistettyä sen kanssa.
Siirrettävä ramppi
Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailuiden järjestäjältä oli tullut toive SRL:n pääsihteeri Fred
Sundwallille sekä kalustovuokrausta hoitavalle Kari Tuomiselle toive vuokrattavasta rampista. Hanna pyysi
tarjoukset rampista Liikuntamaahan rampin toimittaneelta yritykseltä sekä yritykseltä, joka perusramppien
lisäksi myy siirreltäviä rullaramppeja. Rullarampista on saatu tarjous, mutta se on vielä huomattavasti
normaalia ramppia kalliimpi. Normaalista rampista rullaramppeja tarjoava yritys ei halua antaa tarjousta,
sillä sen toimivuutta ei voida taata, jos sitä puretaan ja kasataan toistuvasti.
Komitea kannattaa rampin hankkimista. Ennen hankintaa varmistettava takuu ja toimivuus
ulkona/pakkasessa.
SRL:n toimintakertomus
Hanna on työstänyt vammaisratsastusosuuden SRL:n toimintakertomukseen. Komitealta ei tullut enää
kokouksessa lisäyksiä/muutoksia toimintakertomukseen.
5. Special Olympics -kilpailijavalinnat
Matti Lahtinen jääväsi itsensä tämän kohdan käsittelystä.
Maritta on valmistellut Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:n pyynnöstä VAU:n SO-sopimusvalmentajana
esitykset Maailmankilpailuihin lähtevistä ratsastajista. Pohjana on VAU:n julkaisemat valintakriteerit:
www.vammaisurheilu.fi/images/tiedostot/ladattavat-tiedostot/so-kisavalintakriteerit.pdf . Seuraaviin
vuoden 2019 Maailmankilpailuihin VAU on saanut ratsastukselle neljä paikkaa, joista kaksi miehille ja kaksi
naisille. Valinnoista käytiin komiteassa keskustelua. VAU:n hallitus vahvistaa valinnat ja VAU julkaisee koko
Maailmankilpailuihin lähtevän joukkueen kokonaisuudessaan kerralla.
Toukokuussa järjestetään Tanskassa kansainväliset Special Olympics -kutsukilpailut Special Olympics ratsastajille. Kilpailuun nimetään: Sara Ristimäki, Tiia Lehto, Annika Olo ja Wivan Atrila.
6. Muut asiat
Lions-tuella tilattuja apuvälineitä on saatu lisää ja suuri osa hankinnoista on nyt tehty. Hankittuja
apuvälineitä hyödynnetään muun muassa koulutuksissa, leireillä ja luokittelutilaisuuksissa.
Laurea AMK Nappi-hanke on saanut THL:n terveyden edistämisen määrärahaa. SRL on mukana hankkeessa
kumppanina. Hankkeen starttiseminaari järjestetään huhtikuussa. Hanna toimii SRL:ssa hankkeen
yhteyshenkilönä. Esityslistan kokoamiseen mennessä konkreettisia lisätietoja hakkeesta on tullut niukasti.
Starttiseminaarin jälkeen päätetään jatkotoimista hankkeen osalta.
Jos ratsastaja tarvitsee apuvälineiksi ratsastukseen erilaisia tukia (esim. niskatuki, rannetuki jne.), mutta ei
saa virallista vammaisratsastusluokittelua, hän voi saada kuitenkin luokittelijan puoltavalla lausunnolla
oikeuden tukien käyttämiseen avoimissa ratsastuskilpailuissa.
Vammaisratsastuskomitean edustajana sääntövaliokunnassa jatkaa Eeva Kaartinen. KUJO:ssa
vammaisratsastusta edustaa puheenjohtaja Päivi Anttila. Hanna tuuraa KUJO:ssa tarvittaessa.

7. Seuraava kokous
Seuraava kokous on lauantaina 16.6. Ypäjällä SM-kisojen yhteydessä. Tarkempi aikataulu sovitaan, kun
kisa-aikataulu on selvillä.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.58.

