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Asialista:
1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Komitean puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.04. Esityslista hyväksyttiin kahdella lisäyksellä:
• islanninhevosten SM-kilpailujen viittomakielinen tulkkaus
• valmennuksiin haku.
2. Kilpailutoiminta
KIPA:n uudistustyö
Uutta KIPA:a on aloitettu rakentamaan, ja siihen on pyydetty komitealta kommentteja ja toiveita.
Tavoitteena on, että uusi kilpailupalveluohjelma on käytössä vuoden 2020 alusta.
Komitean terveiset KIPA-uudistukseen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Varmistaa Equipe-toimivuus/yhteensopivuus myös vammaisratsastuksen osalta.
Ratsastajan ryhmälle joku selkeä kohta, johon sen pitää merkitä (nyt mennyt lisätietoihin, jos
ratsastajat ovat muistaneet sen sinne laittaa)
Kohta, johon voisi merkitä näkövamman, jotta kilpailunjärjestäjä osaa huomioida tarvittavan oman
verryttelyalueen tai -ajan.
Omat lokerot jokaiselle kilpailukutsun pakolliselle kohdalle, jotta nyt osin erityismääräyksissä olevat
asiat löytyisivät nopeammin ja joka kutsusta samasta kohtaa (ja kutsun tekijä muistaisi ainakin
pakolliset asiat kutsuun laittaa).
Seuroille mahdollisuus tallentaa ja käyttää kutsupohjia, jolloin uusien kutsujen tekeminen kävisi
nopeammin.
Ranking-laskenta automaattiseksi, jos mahdollista (nyt Excel)
Selkokielisyys.
Valmentajatunnukset tai vastaavat, joilla ilmoittautumisia voi hoitaa myös muu kuin ratsastaja itse
(tarpeen mm. Special Olympics -ratsastajien osalta).

•

Marja Mikola laittaa hieman myöhemmin vinkkejä miten näkövammaiset käyttäjät tulisi KIPA:n
uudistuksessa huomioida.

Hanna toimittaa yhteenvedon komitean palautteista Minttu Kuusistolle.
Vammaisratsastustuomarioikeudet
Kirsi Tuominen esittää komitealle vammaisratsastustuomarioikeuksien myöntämistä Kristina Niemelälle
(IIK). Kristina on toiminut huhtikuussa 2018 sivutuomarina vammaisratsastusluokassa Ypäjä Spring
Dressagessa.
Komitea kannattaa vammaisratsastustuomarioikeuksien myöntämistä Kristina Niemelälle. Asia viedään
vahvistettavaksi SRL:n hallituksen kokoukseen 20.6.18. Kristina on luvannut esitellä itsensä SRL
Vammaisratsastus Facebook-ryhmässä, kun oikeudet on vahvistettu.
(Jälkihuomautus: SRL:N hallitus ei vahvistanut Kristinan oikeuksia 20.6. kokouksessaan)

Kansainväliset luokitteluasiat
Kansainvälisten luokitteluasioiden hoitaminen (mm. ilmoittautumiset kv-luokitteluihin, erityislupien
hakeminen apuvälineisiin) on siirretty SRL:n toimistolta Minttu Kuusistolta Hanna Talvitielle.

Special Olympics -maailmankisajoukkue
VAU julkisti Suomen Special Olympics -maailmankisajoukkueen 13.6.. Seuraavat Special Olympics kesämaailmankisat järjestetään 14.–21. maaliskuuta 2019 Arabiemiraattien Abu Dhabissa. Kisoihin
odotetaan saapuvaksi noin 7 000 urheilijaa 177 maasta. He kilpailevat 24 lajissa.
Suomesta kisoihin lähtee 71 urheilijan joukkue, Sisujengi. Suomalaisurheilijoita on mukana 14 lajissa:
yleisurheilussa, uinnissa, golfissa, keilailussa, triathlonissa, melonnassa, rytmisessä voimistelussa,
koripallossa, beach volleyssä, purjehduksessa, jalkapallossa, judossa, tenniksessä ja ratsastuksessa.
Suomen ratsastuksen joukkue on: Lotta Romsi, Olli Aarnio, Joonas Rasinen ja Sofia Tikkanen. Joukkueen
valmentajina toimivat Tarja Altomaa ja Maritta Enqvist.

3. Ajankohtaiset asiat vuosikellosta sekä vuoden 2018 toimintakalenterista
Aluetoiminta
•

Tampereen Hevoset 2018 -messujen yhteydessä 7.4. klo 13-16 järjestettiin
vammaisratsastustoimijoiden tapaaminen. Osallistujia oli paikalla 19 sekä komiteasta Hanna ja
Pätkä. Tapaamisessa oli hyvä tunnelma ja aiheina oli muun muassa vertaistukitoiminta,
apuvälineet, Ahos-apuraha ja Hämeen aluetoiminta.

•

Hämeen alue on aloittanut ensimmäisenä alueena säännöllisen vammaisratsastusvalmennuksen
tarjoamisen. Mukana on tällä hetkellä kolme pararatsastajaa ja kolme Special Olympics -ratsastajaa.
Valmentaja toimii Marissa Henttinen.

Tapaamiset, kokeilutilaisuudet ja leirit
•

Vammaisratsastuksen vertaistukihenkilöt kävivät 24.5. Suonenjoella Vanhamäen tallilla
tallivierailulla. Hanna tekee vierailusta ja vertaistukitoiminnasta jutun Hippos-lehteen. Toiveissa on,
että vastaavia vierailuja talleille tulee jatkossakin. Komitean budjetista varataan mahdollisesti rahaa
käyntien matkakuluihin.

•

Komitea ja Ypäjän Hevosopisto järjestivät vammaisratsastuksen ohjaajakoulutuksen 2. jakson
yhteydessä 24.–25.3. Special Olympics-ratsastajien minileirin. Leirille osallistui 8 ratsastajaa.
Ratsastajat pitivät leiristä ja se hyödytti myös ohjaajakoulutusta. Jatkoa on tulossa, kun
ohjaajakoulutuksen 3. jakson yhteyteen 25.-26.8. järjestetään kaikille avoin vammaisratsastusleiri.
Leirille on tällä hetkellä ilmoittautunut viisi ratsastajaa+leirinjohtajana toimiva Marja Mikola. Leirille
voidaan ottaa vielä pari ratsastajaa lisää (maksimimäärä 8 hlö). Jos ilmoittautumisia ei tule, voidaan
jäljellä olevat leiripaikat mahdollisesti arpoa.

•

Sappeen Ratsutilan kanssa kahtena aiempana kesänä järjestetty vammaisratsastajien
ratsastussimulaattorileiri o tältä kesältä jouduttu perumaan osallistujapulan vuoksi.

•

Komitea järjestää yhteisyössä Harjun Oppimiskeskuksen kanssa vammaisratsastajien
esteratsastusleirin 3.-5.8.. Leirillä harjoitellaan esteratsastuksen perusteita sekä
ratsastussimulaattorissa että ratsastustunneilla. Leirille on tällä hetkellä 6 ilmoittautunutta.
Leirinjohtajana toimii Matti Lahtinen.

•

Lions-hyväntekeväisyystapahtuma oli lauantaina 7.4. (samaan aikaan Hevoset 2018 -messujen
kanssa). Tapahtuma keräsi hyvässä säässä paljon väkeä. Komiteasta paikalla olivat Matti ja Merja.
SRL on sopinut tapahtumaan yleensä talutusratsastukset. Tänä vuonna paikalla oli yksi
talutusratsastusponi ja yksi kärryponi. Jatkossakin otetaan paikalle talutusratsu (tai kaksikin) sekä
kärryponi. Tapahtuman tuotot ohjataan vammaisratsastukselle.

•

Patricia Hirn teki kuusi luokittelua (3 uutta+3 päivitystä) 6.4. maajoukkueleirin yhteydessä.
Tavoitteena on järjestää vuoden neljäs luokittelutilaisuus 16. tai 17.11. Ypäjälle
maajoukkuekatsastuksen yhteydessä (asia odottaa luokittelijan vahvistusta sopiiko ajankohta).

•

Komitea ja maajoukkuejohto järjestävät tervetulo- ja infotilaisuuden kilpailutoiminnasta
kiinnostuneille Ypäjällä paramaajoukkuekatsastuksen yhteydessä 16.-18.11.. Johanna valmistelee
ohjelmaa ja kutsua yhdessä maajoukkuejohdon kanssa. Kutsu julkaistaan elo-syyskuussa.

Koulutus
• Ruukin Maaseutuopistolle suunniteltu peruskurssi järjestetään 16.–18.3.. Kurssi peruuntui
osallistujaperuutuksien vuoksi. Ruukki on alustavasti ilmoittanut, että tavoitteena on järjestää kurssi
uudelleen vuoden kuluessa.
Jatkossa tieto kurssin peruutuksesta tulee olla kouluttajilla (ja kurssilaisilla) viimeistään kolme viikkoa ennen
kurssia. Jos tieto peruutuksesta tulee tämän jälkeen, järjestäjä maksaa puolet kouluttajapalkkiosta.

• Komitea järjestää vammaisratsastuksen peruskurssin syksyllä Ypäjän Hevosopistolla 14.-16.9..
Kurssikutsu on julkaistu Hevosopiston sivuilla ja kurssille on enää vain muutamia paikkoja vapaana.

•

Vammaisratsastuksen ohjaajakoulutus toinen koulutusviikonloppu oli maaliskuussa.
Käytännönjärjestelyissä Opiston kanssa on vielä jonkin verran hiottavaa.

•

Valmennuksiin haku on käynnistymässä kesäkuussa ja jatkuu elokuulle saakka. Vammaisratsastus on
haussa mukana yhtenä lajina. Valmennuksien koordinointi on siirtynyt SRL:n toimistolta Ypäjän
Hevosopistolle. Hanna ja Johanna tarkistavat hakulomakkeen.

•

Vuoden aikana koulutetaan yksi uusi kotimaan luokittelija Etelä-Suomen alueelle. Uuden luokittelijan
(Tiisa Lahtisen) koulutus ei ole vielä järjestynyt. Keväällä Mannheimissa tarjolla ollut koulutus oli
saksankielinen. Patricia Hirn ei tällä hetkellä pysty tarjoamaan koulutusta. Johanna selvittää yhdessä
Marjukan kanssa olisiko mahdollista saada koulutus järjestymään esimerkiksi yhteistyössä Viron kanssa.

•

Tarjotaan täydennyskoulutusta vammaisratsastustuomareille. Koulutukset toteutetaan
maajoukkueleirin yhteydessä ulkomaisen kouluttajan avulla, mahdollisesti yhteistyössä Viron
ratsastajainliiton kanssa. Marjukka ei osallistunut kokoukseen, joten lisätietoja asiasta ei saatu. Johanna
on yhteydessä Marjukkaan.

•

Kaksi Ratsastajainliiton vammaisratsastuskouluttajaa (Päivi Anttila ja Anne Ojajärvi) haki ja sai
henkilökohtaisesti Ahos-apurahaa osallistuakseen Federation of Horses in Education and Therapy
International -järjestön HETI-konferenssiin 25.–29.6. Dublinissa Irlannissa. Matkan käytännönjärjestelyt
ovat kunnossa.

•

Vammaisratsastusohjaajakoulutukseen sisältyy jatkossa myös kerhonohjaajakoulutus. Asiasisältö on jo
aiemmin pääpiirteissään käyty läpi koulutuksen aikana.

Kilpailut
•

Myönnetty yhdelle ratsastajalle erillisestä hakemuksesta lupa kilpailla 3-tason kilpailuissa ilman
kvaalituloksia aiempien avointen kilpailujen tulosten sekä valmentajan lausunnon perusteella.

•

Kaksi 3-tason kilpailua mahdollisesti tulossa vielä kesällä Etelä-Suomeen, ja heinäkuun lopulla 2-tason
kilpailu Suonenjoelle.

•

Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnallisen mestaruuskilpailussa 27.-29.7. (Powerpark/Härmä)
järjestetään ensimmäistä kertaa myös vammaisratsastusluokka lauantaina 28.7.. Osallistujista ei ole
vielä varmaa tietoa.

Muu toiminta ja yhteistyö
• Vertaistoimijoiden tapaaminen Tampereen messujen yhteydessä on peruutunut leiripäällekkäisyyksien
vuoksi. Uutta ajankohtaa etsitään syksylle.

4. Tiedotus, viestintä ja materiaalit
Vammaisratsastuksen nimikkeet
Nimikkeistä julkaistuun kyselyyn tuli yhteensä 55 vastausta. Kyselyn tulokset on toimitettu komitean
jäsenille. Käytiin keskustelua nimikkeistä analysoiden kyselyn tuloksia.

Ajatuksia heräteltiin myös VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saaren blogikirjoituksen kautta:
https://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/blogit/5990-miksi-vammaisuudesta-puhuminen-on-niinhankalaa .
Komitea päätti esittää pararatsastusta uudeksi lajin kattotermiksi SRL:n hallitukselle. SRL:n hallitus
käsittelee asiaa kokouksessaan 29.8.. Tämän päätöksen myötä päivitetään myös muut termit sekä säännöt.
Jos nimikemuutos vahvistetaan, uusi kattotermi otetaan käyttöön 1.1.2019.
Luokittelun käsikirja
Käsikirja on Paralympiakomitean mukaan painossa, mutta sitä ei ole vieläkään julkaistu. Päivityksiä SRL:n
luokittelujärjestelmään päästään tekemään syksyllä.

SRL:n uudet nettisivut
Uudet nettisivut julkaistaan kesäkuun aikana. Hanna on käynyt läpi vanhojen sivujen tiedot ja siirtänyt
päivitetyt sisällöt uusille sivuille. Uusien sivujen on luvattu olevan esteettömät. Varsinkin
harrastuspainotteisia kuvia sivuille kaivattaisiin, sillä SRL:n kuvapankista löytyy enimmäkseen kilpailukuvia.
Myös sisäisiä linkityksiä sivuilta on toistaiseksi poistettu ja niitä tehdään uusien sivujen julkaisun jälkeen.
Vammaisratsastusoppaan päivitys
Hannalla on nyt muutoskoosteet. Keskustellaan päivitystyön aikataulusta: päivitys ei valmistu syksyn
peruskurssille; realistinen aikataulu olisi alkuvuosi 2019, sillä alkuvuodesta muu työtilanne mahdollistaa
paremmin tällaiset työt ja silloin opas voidaan päivittää mahdollisten nimikemuutoksien mukaiseksi.
5. Muut asiat
Laurea AMK Nappi-hanke on saanut THL:n terveyden edistämisen määrärahaa ja SRL on mukana
hankkeessa kumppanina. Hankkeen starttiseminaari järjestettiin 16.5.. Hanna osallistui seminaariin SRL:n
edustajana ja Maritta Kartanon Ratsastajien edustajana. Starttiseminaarin anti jäi ohueksi, ja alkuperäiset
Nuttu-hankkeen suunnitelmat eivät siinä laajuudessa kuin mitä alun perin oli suunniteltu toteudu
pienemmän hankerahan takia. Komitae päätti, että SRL jää hankkeesta pois. Asia laitetaan tiedoksi
hankkeen vastaaville sekä myös THL:lle. Syinä muuttunut rahoitus ja puutteet hankkeen tiedotuksessa.

Hanna lomalla ja ylityövapaalla 13.8. saakka. Akuutit asiat hoidetaan myös tänä aikana lukuun ottamatta
20.7.-2.8. välistä aikaa, jolloin Hanna on ulkomailla.
Islanninhevosten askellajiratsastuksen SM-kilpailuissa 13.7. on tarjolla tulkkausta viittomakielellä.
Lisätietoja tulossa.
6. Seuraava kokous
Seuraava kokous on lauantaina 6.10. Ravijoella SO-mestaruuskisojen yhteydessä. Kokous on illalla, tarkempi
aikataulu sovitaan, kun kisa-aikataulu on selvillä. Kokouksessa käsitellään mm. sääntömuutokset.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

