VAMMAISRATSASTUSKOMITEAN KOKOUS
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Paikka:

Helsinki, SRL:n toimisto Radiokatu 20, Väentupa, Valotalo 5. krs

Aika:

Ma 30.1.2017 klo 16.00-20.00

Osallistujat:

Päivi Anttila, puheenjohtaja (ilmoittanut työesteestä 30.1.)
Maritta Enqvist
Hanna Talvitie
Merja Miettinen
Marja Mikola
Katja Karjalainen
Matti Lahtinen
Marjukka Manninen (SRL:n hallituksen edustaja, mukana Skype-yhteydellä klo 18.10 saakka)

Asialista:
1. Kokouksen avaus ja esityslistan läpikäyminen
Puheenjohtajan yllättävän työesteen takia varapuheenjohtaja Marja Mikola avasi kokouksen klo
16.08. Esityslista hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: Komiteasta poisjääneiden Riikka Pyykön ja Nina
Kivimäen työtehtävien läpikäynti ja jakaminen kohdassa 2 sekä KIPA-ilmoittautuminen
lainahevoskilpailuihin kohtaan 6.
2. Komitean toimintatavat sekä kokoonpano 2017
Käytiin läpi lyhyt esittelykierros, jotta uudet ja vanhat jäsenet tutustuvat toisiinsa.
Jaettiin vastuualueet seuraavasti:
Päivi Anttila: komitean puheenjohtaja, koulutus
Maritta Enqvist: Special Olympics -toiminta
Matti Lahtinen: Vammaisjärjestöt, valjakko- ja SO-toiminta
Marja Mikola: varapuheenjohtaja, 1-tason kilpailut, aluetoiminta, ratsastajaedustaja, sihteeri
Katja Karjalainen: 2-4-tason kilpailut, KV-kilpailijaedustaja
Merja Miettinen: sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja ratsastusterapia-yhteistyö
SRL:n hallituksen edustaja 2017, kilpailukutsujen tarkistaminen: Marjukka Manninen
SRL lajikoordinaattori (ei komitean jäsen): Hanna Talvitie
Nimettiin KUJO:on eli kansallisen urheilun johtoryhmään edustajaksi pj. Päivi Anttila, ja
varaedustajaksi Katja/Hanna. Sääntövaliokunnassa jatkaa vuonna 2017 Eeva Kaartinen.
Käytiin läpi Nina Kivimäen viime vuonna hoitamat työtehtävät. Katja ottaa niistä hoitaakseen 2-4tasojen kilpailutoiminnan ja niiden osalta kilpailukalenterin rakentamisen sekä vähintään kolmen 3tason kilpailun toteutumisen varmistamisen ennen SM-kilpailuja sekä kansainvälisten sääntöjen
sekä luokitus- ja FEI:n paraurheiluasioiden seuraamisen. Kutsujen tarkistamisen hoitaa vuonna
2017 Marjukka. Nina Kivimäki hoitaa tänä vuonnakin ranking-laskennan sekä joukkueenjohtajan
ominaisuudessa kesken kautta katsastettavien ratsukoiden asiat.

Riikan aluetoiminnan työtehtävät siirtyvät kokonaisuudessaan Marjalle.
Tarkistettiin SRL:n nettisivuilla olevat komitean yhteystiedot ja täydennettiin ne uusien jäsenten
osalta:
mattilahtinen@saunalahti.fi; p. 040-7470347 (mieluiten ensin tekstiviesti)
katja.karjalainen@msoynet.com, p. 050-3217397 (mieluiten ensin tekstiviesti)
Marja kävi läpi komitean toimintatapoja. Hyvä hallintotapa -ohjeistus on jaettu kaikille komitean
jäsenille esityslistan liitteenä.
Kokouksia on 6 vuodessa. Muistioiden julkaisua tehostetaan: Kokouksen sihteeri toimittaa muistion
komitealle kolmen päivän kuluessa kokouksesta ja komitean jäsenet kuittaavat lukeneensa ja
antavat mahdolliset huomautuksensa seuraavan kolmen päivän sisällä. Näin valmis muistio voidaan
julkaista viikon kuluttua kokouksesta nettisivuilla ja linkittää Facebook-ryhmään. Muistiosta
tehdään nosto keskeisimmästä asiasta.
Komitea pitää yhteyttä pääosin sähköpostitse: otsikkoon laitetaan näkyviin onko sisältö tiedoksi vai
vaatiiko reagointia. Komitea käsittelee kaikki asiat luottamuksellisesti. Komitean ulkopuolelle
asioiden viestinnästä vastaa ko. asian vastuuhenkilö ja/tai Hanna.
3. Vuosikellon sekä vuoden 2017 toimintakalenterin läpikäyminen
Käytiin läpi vuoden 2017 kalenteri sekä vuosikello. Tapahtumakalenteri löytyy kokonaisuudessaan
täältä: www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/kalenteri . Jaettiin vastuualueet komitean jäsenille.
Tammikuu:
 Aluetapaaminen 27.-29.1. Rantasalmella.
Alueiden vammaisratsastusvastaavat kokoontuivat. Tapaamisen ohjelmasta vastaa Hämeen alueen
vastaava Riikka Pyykkö.
 Vammaisratsastusohjelmien käännökset
Eeva Kaartinen ja Johanna Höglund ovat kääntäneet FEI:n vuoden 2017 ohjelmat (noviisi, joukkue,
henk. koht. ja vapaaohjelma) kaikille ryhmille. Ohjelmat on julkaistu SRL:n nettisivuilla.
 Säännöt 2017
Vuoden alusta voimaan astuneet säännöt on julkaistu nettisivuilla. Jos niihin tulee vuoden mittaan
muutostarpeita, ne kannattaa laittaa heti muistiin tämän lomakkeen kautta:
www.ratsastus.fi/kilpailut/saantomuutokset . Lomaketta ei kuitenkaan ole vielä avattu tälle
vuodelle, joten tässä muutamia huomioita ensi vuoden sääntöihin:
- Yhdeksän huutajan sijoittuminen kentällä korjataan kv-käytännön mukaiseksi.
- Tervehdys nyökkäämällä sallittua vain, jos kisakortissa maininta
- Sanamuoto ”viimeisimpiä” FEI:n ohjelmia vaihdetaan muotoon ”uusimpia”
Helmikuu:
 Ahos-apuraha/vertaistukikoulutus
Hakuilmoituksen julkaiseminen, hakuaikaa vertaistukihenkilöksi. Hakemukset tehdään
nettilomakkeen kautta. Kouluttaja valitsee yhteistyössä SRL:n vammaisratsastuskomitean kanssa
noin 12 henkilöä koulutusviikonloppuun. Valinnassa kiinnitetään huomiota siihen, että
mahdollisimman monet vammaryhmät ovat edustettuina. Lisäksi huomioidaan, että vertaistukea
on tarjolla eri puolella Suomea asuville eri-ikäisille harrastajille.
 4.2. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi erityisryhmäpainotuksella



Kurssille ilmoittautui 8 osallistujaa, kun vähimmäismääränä oli 10. Kurssi perutaan, ja
lähitulevaisuudessa sitä ei enää yritetä järjestää.
26.2. Vammaisratsastajien luokitustilaisuus Tampere
Luokitustilaisuuden järjestäjänä ensimmäistä kertaa SRL:n alue, tapahtuman
käytännönjärjestelyistä vastaa Hämeen alueen vammaisratsastusvastaava Riikka Pyykkö.
Luokituspäivän kaikki paikat (6 hlö) täyttyivät nopeasti. Luokittajana Maria Schopp, ja mahdollisesti
myös Patricia Hirn menee paikalle. Toiveissa, että tulevaisuudessa myös muut alueet järjestäisivät
vastaavia luokitustapahtumia eri puolilla Suomea.

Maaliskuu:
 Hanna työstää edellisen vuoden toimintakertomuksen komitean toiminnasta SRL:n
vuosikertomukseen. Toimintakertomuksen vammaisratsastusosuus lähetetään komitean
tarkastettavaksi ennen julkaisua.
 Ahos-apuraha/vertaistukikoulutus
25.-26.3. koulutus Tampereella. Viikonloppuun kuuluu koulutuskokonaisuus vertaistukihenkilönä
toimimisesta sekä sellaista taustatietoa lajista, jota voi hyödyntää vertaistukihenkilönä toimiessaan.
Koulutuksesta vastaa Anna Pasanen. Komiteasta paikalla sunnuntaina Merja ja la-su Päivi, ja ainakin
osan aikaa myös Hanna.
Huhtikuu:
 Lajien koordinointikokous (hankkeet ja seuraavan vuoden budjettitoiveet), puheenjohtaja
osallistuu.
 1.4. Lions-perhetapahtuma sekä ravit Vermon ravirata.
Tapahtuman tuotot käytetään vammaisratsastuksen tukemiseen Lionsklubien Vermo-toimikunnan
kautta. Hanna mukana tapahtuman järjestelyissä. Matti tulee komitean edustajaksi paikalle. Mersu
voi tarvittaessa järjestää talutusratsastukseen shetlanninponeja. Talutusratsastuksessa tehdään
yhteistyötä poniravikoulun/Vermon ravinuorten kanssa.
 7.-9.4. Vammaisratsastuksen peruskurssi, Vantaa
Seuran järjestämä koulutus, jossa kouluttajina Päivi Anttila ja Merja Miettinen.
Kurssikutsun 1. versio toimitettu kouluttajille, julkaistaan piakkoin.
 8.4. Vammaisratsastustoimijoiden tapaaminen Hevoset 2017 -messujen yhteydessä.
Mm. Vertaistukitoiminnan esittely. Hanna ja Matti suunnittelevat tapaamisen ohjelman yhdessä, ja
myös Hämeen alueen vastaavaa Riikka Pyykköä kysytään mukaan.
Toukokuu:
 SRL:n hallitus käsittelee seuraavan vuoden alustavaa budjettia
 Hakuilmoitus valmennukseen hakemisesta (MJ + aluevalmennus), kaikkien lajien yhteinen.
Katjan toiveena, että hakuilmoitukseen saataisiin jo mukaan katsastusviikonlopun päivämäärä
(mielellään lokakuu) sekä luokitusmahdollisuus samalle viikonlopulle.
 FEI Para Forum 13.-14.5. Cotsworld, Iso-Britannia
Patricia Hirn osallistuu SRL:n edustajana, koska on jo menossa paikalle kansainvälisten luokittajien
tapaamiseen.
Laitetaan foorumin kutsu tiedoksi SRL vammaisratsastus -Facebookryhmään, sillä foorumi on avoin
omakustanteisesti myös ratsastajille.
Esitetään koulutusvaliokunnalle toive, että FEI:n vammaisratsastustuomarit Eeva ja Marjukka
käyvät oikeuksien päivityksessä vuorovuosin, jotta kulut eivät kasaannu samalle vuodelle. Jo tänä
vuonna voisi toinen mahdollisesti osallistua päivityskoulutukseen?


20.-21.5. Hevoset Kaivarissa -tapahtuma. Vammaisratsastuksella on mahdollista saada paikalle oma
toimintapiste (talutusratsastus – hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan jo sovittuja

talutusratsastuksien järjestäjiä) sekä oma esittelyteltta (5x10 metriä), jossa voisi olla mukana
muutkin vammaisratsastustoimijat (esim. Paradressage ry, ratsastusterapeutit, Vermon Lionstoimikunta).
Maritta ei pääse mukaan tapahtumaan, Merja ja Matti pääsevät paikalle ainakin toisena päivänä.
Kesäkuu:
 3.-4.6. maajoukkueleirin yhteydessä pidettäväksi suunniteltu luokitustilaisuus siirretään
myöhemmäksi, samoin samaan yhteyteen suunniteltu kilpailutoiminnasta kiinnostuneiden
infotilaisuus. Uusi ajankohta jonkin syksyn maajoukkueleirin tai katsastuksen yhteydessä.
 8.-11.6. Vammaisratsastuksen (pararatsastajien) SM-kilpailut Ypäjä.
Heinäkuu:
 7.-9.7. Vammaisratsastajien ratsastussimulaattorileiri, Sappeen Ratsutila, Pälkäne.
Marja leirinjohtaja ja fysioterapeutti Aira Toivola mukana.
 20.-23.7. Valjakkoajon PM-kilpailut (kansallinen parakuskien luokka mukana, Ruotsista tulossa
osallistujia), Sipoo. Matti toimii komitean vastuuhenkilönä, ja järjestää lajista kiinnostuneille
tutustumispäivän ohjelman yhteistyössä järjestäjien kanssa.
Elokuu:
 Ahos-apuraha/vertaistukikoulutus
Vertaistukitoiminnan markkinointi.
Syyskuu:
 Kansallisten kisojen hakuaika päättyy.
Lokakuu:
 Lajiseminaarin ohjelma julkaistaan.
 Kilpailukalenterin rakentaminen -> Marja kartoittaa 1-tason kilpailut sekä Katja (2)-3-tason kilpailut
sekä SM-kilpailut.
 Toimintasuunnitelma seuraavalle kaudelle.
 6.-8.10. Vammaisratsastuksen peruskurssi, Ypäjä. Kouluttajina Päivi Anttila ja Anne Ojajärvi.
 6.-8.10. Kaikille avoin vammaisratsastusleiri, Ypäjä.
 Ahos-apuraha/vertaistukikoulutus
Koulutuksen puolen päivän pituinen 2. vaihe järjestetään Valo-talolla 19.-22.10. välisenä aikana. 2.
vaiheen jälkeen koulutuksen päättymistä juhlistetaan menemällä yhdessä Helsinki Horse Show:n
näytökseen.
Marraskuu:
 25.11. urheilufoorumi, lajiseminaarit (huom. päivämäärä vahvistunut). Maajoukkueen syksyisen
kuivaleirin sisältöjä siirretään lajiseminaarin yhteyteen (säännöt, kisakalenteri, valmennukset).
 sääntömuutokset (tarkista FEI muutokset)
 9.-11.11. Apuvälinemessut/Liikuntamaa, Tampere.
Vammaisratsastuksella on messuilla oma esittely- ja toimintapiste, jossa on mm. mahdollisuus
kokeilla ratsastussimulaattoria. Komiteasta paikalla Merja torstaina, Maritta perjantaina ja Päivi
lauantaina (?). Matti pääsee sovittaessa paikalle ja kysytään myös Hämeen aluevastaava Riikka
Pyykköä. Hanna on paikalla ke (osaston rakentaminen) – la.
 17.-19.11. Vammaisratsastusohjaajakoulutuksen 1. jakso, Ypäjä. Seuraavat jaksot 2018: 23.-25.3.,
24.-26.8. ja 9.-11.11. Kouluttajina Päivi Anttila ja Anne Ojajärvi.
Joulukuu:
 Sääntömuutosten vahvistus hallituksessa





Kilpailukalenterin julkaiseminen (ellei jo marraskuu)
Lajin sarjakilpailusäännöt (jos on sarjakilpailuja – ei vammaisratsastukselle ensi vuodelle)
Ranking pisteet
Nina Kivimäki on luvannut hoitaa vammaisratsastuksen osalta vuoden 2017 rankinglaskennan.

6. Tiedotus, viestintä ja materiaalit
Facebook-ryhmä ”SRL vammaisratsastus” -ryhmän ylläpito.
Ryhmän ylläpitäjinä toimivat komitean jäsenet. Hanna päivittää ylläpito-oikeudet komitean nykyiselle
kokoonpanolle. Keskusteltiin ryhmän moderoinnista tarpeen vaatiessa: Jos puututtavaa, yhteinen päätös
toimenpiteistä sähköpostilla. Akuutit ja selkeästi epäasialliset keskustelut voi poistaa myös yksin. Kaikista
poistettavista keskusteluista otetaan ennen poistoa kuvakaappaus, jossa keskustelu näkyy
kokonaisuudessaan ja jota voidaan hyödyntää mahdollisissa jatkotoimenpiteissä. Alkuvuodesta ryhmässä
oli ensimmäinen moderointia vaativa keskustelu, jonka komitean puheenjohtaja on poistanut komitean
sähköpostikeskustelun jälkeen.
Vammaisratsastusoppaan päivitys
Vammaisratsastusoppaan palautteet päivitystyötä varten ovat nyt Pätkällä. Tavoitteena on saada uusi,
päivitetty versio käyttöön ensi syksyn koulutuksiin. Aikataulutuksen sopiminen siirtyy seuraavaan
kokoukseen. Siihen asti komitean uusilla jäsenillä Matilla ja Katjalla on myös mahdollisuus antaa oppaasta
palautetta. Opas löytyy SRL:n nettisivuilta www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/materiaalitjalisätietoja .
Kotimaan vammaisratsastajien kilpailukortit
Kotimaan kilpailukortit on päivitetty ryhmämuutoksen myötä, ja ne on postitettu korttien haltijoille
tammikuussa 2017. FEI:n kansainvälisen luokituksen omaavien osalta kisakorttien päivitys ja postitus on
parhaillaan käynnissä.
KIPA-ilmoittautumiset lainahevoskilpailuihin.
KIPA:an luotu tätä varten kaksi hevosta: ”Vammaisratsu” ja ”Vammaisratsu SO”. Hanna laatii ohjeistuksen
ilmoittautumisia varten sekä kisaajille että kilpailunjärjestäjille. Jos lainahevoset jaetaan jo ennen kilpailun
ilmoittautumisajan päättymistä, ilmoittautumiset tehdään suoraan hevosten tiedoilla.
E-lupa (tai muu korkeampi kilpailulupa) on pakollinen 1-tasolla. Ohjeistus luvan hankkimisesta on tehty.
8. Muut asiat
Tiedoksi: Hanna on talvilomalla viikon 8.
9. Tulevien kokousten ajankohdat
Kokouspäiviksi sovittiin alustavasti seuraavat (odottavat puheenjohtajan kuittausta):
ma 13.3. klo 16.30
ma 8.5. klo 16.30
ma 4.9. klo 16.30
syys-lokakuun vaihde: SO-mestaruuksien yhteydessä (kisapäivä ei ole vielä vahvistunut)
ma 11.12. klo 16.30
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.57

