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Paikka:

Harjun Oppimiskeskus, Ravijoki (Vanha luokkarakennus)

Aika:

La 6.10.2018 noin klo 17.30-18.15 alkaen
(heti SO-mestaruuskilpailun päätyttyä ja päivällisen jälkeen)

Osallistujat:

Päivi Anttila, puheenjohtaja
Maritta Enqvist
Marja Mikola (etäyhteydellä)
Matti Lahtinen
Merja Miettinen
Johanna Höglund (etäyhteydellä)
Marjukka Manninen (SRL:n hallituksen edustaja, etäyhteydellä kokouksen alun)
Hanna Talvitie (SRL:n vammaisratsastuskoordinaattori)

Asialista:
1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Komitean puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Esityslista hyväksyttiin. Ensimmäisenä käydään läpi
kilpailuasiat, jotta Marjukka ehtii osallistua niiden käsittelyyn etäyhteydellä.
2. Kilpailutoiminta
Vammaisratsastustuomarioikeudet
Yhteensä 10 uusia ja jo aiemmin vammaisratsastustuomarioikeudet omaavia tuomareita osallistui 4.8.
Helsingissä järjestettyyn koulutukseen, jossa kouluttajana oli saksalainen tuomari Dr. Jan Holger Holtschmit.
Lisäksi uusien tuomareiden piti suorittaa koearvostelu hyväksytysti. SRL:n hallitus on vahvistanut seuraavat
uudet vammaisratsastustuomarioikeudet: Ira Aaltonen, Marko Björs, Jutta Koivula ja Kristina Niemelä.
Lisäksi hallitus vahvistaa seuraavassa kokouksessa Arto-Pekka Heinon tuomarioikeudet. Toivotaan, että
uudet tuomarit voisivat esitellä itsensä lyhyesti SRL Vammaisratsastus Facebook-ryhmässä.
Komitea tutustui ja hyväksyi Marjukan laatiman ehdotuksen pararatsastustuomareiden koulutuspolusta
1.1.2019 alkaen:
-oltava pohjalla vähintään IIIK-tuomarioikeudet
-osallistuttava paratuomarikoulutukseen
-paraluokkien seuraamista (takapenkki) min. 3 luokkaa, min. II-tasolta
-läpäistävä koearvostelu
-koearvosteluja voi ottaa vastaan FEI-tuomarit sekä vähintään I-tason tuomarit, joilla myös
vammaistuomarioikeudet sekä riittävä kokemus para-arvostelusta
Keskusteltiin myös, että tulevaisuudessa myös pararatsastustuomareille järjestetään skaalantarkistuksia
esimerkiksi vähintään joka kolmas vuosi. Skaalantarkistuksien sisällöstä vastaavat kotimaan kansainväliset
tuomarioikeudet omaavat tuomarit ja ne voisi toteuttaa kouluratsastustuomareiden skaalantarkistuksien
yhteydessä.
Komitea päätti, että jatkossa Special Olympics-ratsastajien luokkia voivat arvostella koulu- ja

vammaisratsastustuomareiden lisäksi myös hevosalan ammatillisen koulutuksen saaneet
ratsastuksenohjaajat ja -opettajat. Päätöstä perustellaan sillä, että SO-luokkien arvostelua voidaan
rinnastaa merkkisuorituksiin, joita myös ohjaajat ja opettajat voivat arvostella.
Luokitteluasiat ja apuvälineet
Suomen Paralympiakomitea on julkaissut Luokittelun käsikirjan, joka löytyy täältä:
www.paralympia.fi/etusivu/luokittelu-2/materiaalit-2/
SRL käy läpi oman luokittelujärjestelmänsä ja yhdenmukaistaa sen Paralympiakomitean ohjeistuksen kanssa
syksyn 2018 aikana. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen. Komitea käsittelee asiaa kokouksessaan
5.11.. Sitä ennen Hanna pitää palaverin asiasta Paralympiakomitean edustajien kanssa. Esille on noussut
mm. tarve, että luokittelu suunnataan entistä tarkemmin kilpailutoimintaan tähtääville ja ennen luokittelua
ratsastajalla pitäisi olla vähintään 1-tason kilpailutulos jostain ratsastuskilpailusta edeltävän vuoden aikana.
Lisäksi tullaan määrittelemään käytäntö kehitysvammaisten ratsastajien luokittelulle, jos he haluavat
kilpailla 2-tasolta ylöspäin. Kun kehitysvammaisten ratsastajien luokittelusta on päätetty, päätetään myös
heidän oikeudesta käyttää luokitelluille ratsastajien sallittuja apuvälineitä ja -keinoja sekä parakilpailuissa
että avoimissa ratsastuskilpailuissa.
Komitea perusti apuväline-työryhmän, joka käsittelee jatkossa muut kuin profiilin mukaiset
apuvälinehakemukset kotimaan kilpailuja varten. Työryhmään kuuluvat maajoukkueen joukkueenjohtaja
Tanja Takkula, FEI-paratuomari Marjukka Manninen, SRL:n vammaisratsastuskomitean pj. Päivi Anttila sekä
SRL:n vammaisratsastuskomitean jäsen, fysioterapeutti Merja Miettinen. Hakemukset osoitetaan Päivi
Anttilalle, ja siihen liitetään mukaan kuvat apuvälineestä, perustelut käyttötarpeesta sekä mahdolliset
lääketieteelliset dokumentit, jotka tukevat apuvälineen käyttötarvetta. Apuvälineiden tulee olla sellaisia,
jotka eivät vaaranna ratsastajan turvallisuutta ja/tai hevosen hyvinvointia ja niiden tarve on oltava
lääketieteellisistä syistä perusteltavissa. Sama työryhmä voi käsitellä apuvälinehakemuksia myös niiden
osalta, jotka eivät voi saada luokittelua, mutta jotka tarvitsevat apuvälinettä lääketieteellisesti
perusteltavissa olevasta syystä. Tällöin ei kuitenkaan voida myöntää lupia apuvälineisiin tai -keinoihin,
joiden voidaan katsoa tuovan kilpailuetua muihin nähden (esim. raippa). Työryhmän toimintatapaa
tarkennetaan vielä luokitteluasioiden muun käsittelyn yhteydessä komitean seuraavassa kokouksessa 5.11..
Työryhmä aloittaa toimintansa 1.1.2019 alkaen.
Kilpailusäännöt 2019
Käytiin läpi Hannan toimittamat sääntömuutoslomakkeen kautta tulleet ehdotukset sääntömuutoksista
sekä muut sääntömuutosasiat.
Komitean sääntömuutosehdotukset vuodelle 2019:
-

FEI:n tutustumisohjelmilla ei voi tehdä kvaaleja 3-tasolle.
Kvaalikilpailuja ei voida jatkossa myöntää paikkoihin, joissa ramppia ei ole. Hanna tiedustelee
Ainosta ja Laaksolta (Helsingin kaupungilta) mahdollisuutta rampin hankintaan.
Tarkennetaan sääntöihin, että näkövammaiset ratsastajat saavat kiertää radan sisäpuolelta yhden
kierroksen jompaankumpaan suuntaan ja kaikissa ohjelmaan kuuluvissa askellajeissa, jos luokka
alkaa radan ulkopuolelta.

-

-

SO-luokkia voi jatkossa arvostella myös hevosalan ammatillisen koulutuksen saaneet
ratsastuksenohjaajat ja -opettajat.
2-tasolle lisätään suositeltuihin ohjelmiin FEI:n tutustumisohjelmat
SM-kvaalisääntöä muutetaan siten, että kahden sijaan tarvitaan vain yksi tulos, mutta sen
prosenttiraja nostetaan 60 prosenttiin.
Luokan pj-tuomariksi on nimettävä vammaisratsastustuomari, jos mukana on sekä koulu- että
vammaisratsastustuomareita
Siirretään groomien ratsastusaika kv-säännöistä kotimaan sääntöihin aikarajoineen: groomi voi
ratsastaa päivän aikana maksimissaan puoli tuntia sisältäen myös alku- ja loppuverryttelyn.
Ratsastuksen on tapahduttava 3-4 tason kilpailuissa stewardin valvonnassa. (josta aiheutuu, että
stewardi on pakollinen jo 3-tasolta lähtien)
Palkintojenjakosäännöstä (hevosen kanssa vai ilman) voidaan poiketa puheenjohtajatuomarin
päätöksellä.
1-tasolla on kisattava omassa ryhmässään, jos luokittelu on tehty. Jos luokittelua ei ole, oikean
ryhmän voi arvioida itse.
Jos on kansainvälinen luokittelu, se kumoaa aiemman kotimaassa tehdyn.

Kilpailukalenteri
Ensi vuoden kalenteri on hyvässä mallissa. Kouluratsastuksen SM-kilpailut ovat Primuksella heinäkuussa,
jonka yhteydessä toivotaan olevan myös pararatsastuksen SM-kilpailut. Hanna/Merja selvittää löytyykö
Primukselta ramppi/eteneekö SRL:n siirrettävän rampin hankinta ja onko Primuksella mahdollisuus ottaa
kilpailuun mukaan myös pararatsastuksen SM.

3. Ajankohtaiset asiat vuosikellosta sekä vuoden 2018 toimintakalenterista

Aluetoiminta
•

•

Hämeen alueella järjestettiin syyskuussa kaikkien aikojen ensimmäiset vammaisratsastajien
aluemestaruuskilpailut.
o Kuultiin kilpailussa tuomarina olleen Johannan terveiset.
o Myös muilla alueilla toivottavasti järjestetään jatkossa aluemestaruuksia.
Nouse Ratsaille ja vammaisratsastuksen teemapäivä 30.9. Vanhamäen Tallilla Suonenjoella.
o Onnistunut tapahtuma. Marja oli komiteasta paikalla.

Tapaamiset, kokeilutilaisuudet ja leirit
•

Vammaisratsastuksen vertaistukihenkilöt kävivät 24.5. Suonenjoella Vanhamäen tallilla
tallivierailulla. Käynnistä on juttu Hippos-lehdessä 6/2018 (ilmestymispäivä 4.10.).
o Toivotaan, että ensimmäiselle tallivierailulle seuraa jatkoa muilla talleilla.

•

Komitea ja Ypäjän Hevosopisto järjestivät vammaisratsastuksen ohjaajakoulutuksen 3. jakson
yhteydessä 25.-26.8. kaikille vammaisratsastajille avoimen minileirin. Leirille osallistui 8 ratsastajaa,
joista kaksi paikkaa tarjottiin arvontapalkintoina.
o Leiri onnistui. Jatkossakin leiritoimintaa kannattaa jatkaa ohjaajakoulutuksien yhteydessä.

•

Komitea järjesti yhteistyössä Harjun Oppimiskeskuksen kanssa vammaisratsastajien
esteratsastusleirin 3.-5.8.. Leirillä harjoiteltiin esteratsastuksen perusteita sekä
ratsastussimulaattorissa että ratsastustunneilla. Leirille osallistui 6 ratsastajaa. Leirinjohtajana toimi
Matti Lahtinen.
o Ratsastajat erittäin innostuneita, järjestelyt onnistuneet. Kokeillaan järjestää leiri myös ensi
vuonna muuna ajankohtana kuin kesällä.

•

Vuoden neljännen luokittelutilaisuuden järjestyminen marraskuun maajoukkuekatsastuksen
yhteydessä ei ole vielä varmistunut (Maria ei voi tehdä luokitteluja pe eikä la, mutta mahdollisesti
torstaina. Lisäksi Hanna tiedustelee mahdollisuutta luokitteluun sunnuntaina). Oulussa järjestetään
luokittelupäivä loppuvuodesta tai alkuvuodesta (ajankohta riippuu siitä toteutuuko Ypäjän
luokittelupäivä).

•

Komitea ja maajoukkuejohto järjestävät tervetulo- ja infotilaisuuden kilpailutoiminnasta
kiinnostuneille Ypäjällä paramaajoukkuekatsastuksen yhteydessä 16.-18.11.. Johanna valmistelee
ohjelmaa ja kutsua yhdessä maajoukkuejohdon kanssa.
o Kutsu julkaistaan maajoukkuekatsastuksen ilmoittautumisajan päätyttyä lokakuun
loppupuolella.
o Viikonlopulle on tulossa yleistä tietoa mj-toiminnasta, demoratsastus (yksi
katsastettavista), ehkä tuomaritoiminnasta jotain.
o Vammaisratsastuksen osalta maajoukkueeseen hakuaikaa jatkettiin lokakuun puoleen
väliin saakka (poiketen muista lajeista), koska katsastus on vasta marraskuussa.

•

Urheilufoorumi ja lajiseminaari 24.11. Helsingissä,
https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/urheilufoorumi/
Päätetään lajiseminaarin ohjelma. Aikaa on 2,5 tuntia klo 14.30-17. Ohjelmassa voisi olla mm. MMmatkakertomus (Pia Reitti, mahdollisesti myös steward-näkökulma Piude Myrskogin kertomana?) ja
toivottu on myös ohjelmien läpikäymistä, jossa tuomarit voisivat kertoa ohjelmien vaativuustasosta
ja mitä otetaan arvostelussa huomioon. Lisäksi käydään läpi tiiviisti nimikeasiat, ensi vuoden
toimintasuunnitelma, sääntömuutokset ja kisakalenteri.
- Mukana komiteasta Matti, Marja, Maritta, Hanna. Johanna ja Pätkä eivät ole paikalla.
- Hanna kysyy voivatko Eeva/Marjukka puhua ohjelmien vaatimuksista ja
tuomaritoiminnasta
- Hanna laatii alustavan aikataulun.

Koulutus
•

Komitea järjesti vammaisratsastuksen peruskurssin Ypäjän Hevosopistolla 14.-16.9.. Peruskurssin
suoritti 13 osallistujaa.

•

Vammaisratsastuksen peruskurssi yhteistyössä Suomen Islanninhevosyhdistyksen kanssa tulossa
Ylöjärvelle marras-joulukuun vaihteessa.

•

Vammaisratsastuksen ohjaajakoulutuksen kolmas koulutusviikonloppu oli elokuussa. Neljäs ja
viimeinen koulutusviikonloppu on marraskuussa.

•

Edelleen selvittelyssä vaihtoehdot kouluttaa uusi luokittelija tehtävään. Päätettiin lähettää
koulutukseen mahdollisuuksien mukaan yhden sijaan kaksi luokittelijaa. Kun koulutuspaikka ja
kustannukset selviävät, laitetaan haku toisesta koulutukseen lähetettävästä luokittelijasta käyntiin ja

tiedustellaan aiemmilta hakijoilta ovatko edelleen käytettävissä.
•

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.
o Konferenssin anti painottui ratsastusterapiaan ja sosiaalipedagogiseen toimintaan.

Kilpailut
•

Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnallisen mestaruuskilpailussa 27.-29.7. (Powerpark/Härmä) sekä
Suomenratsujen kuninkaallisissa 6.-9.9 (Ypäjä) toteutui ensimmäistä kertaa myös
vammaisratsastusluokat.

4. Toimintasuunnitelma 2019
Käytiin läpi ja muokattiin Hannan lähettämä ehdotus vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta. SRL:n vuoden
teemaksi on valittu ”Yhdessä”.

5. Komitean kokoonpano 2019
Komiteasta erovuorossa ovat Marja, Matti ja Merja. Kaikki ovat käytettävissä myös seuraavalle
kaksivuotiskaudelle. Hanna laittaa komitean uusien jäsenten haun käyntiin.
6. Tiedotus, viestintä ja materiaalit
Vammaisratsastuksen nimikkeet
SRL:n hallitus on hyväksynyt elokuun kokouksessaan komitean ehdotuksen, jossa pararatsastus tulee lajin
uudeksi kattotermiksi. Uusi kattotermi otetaan käyttöön 1.1.2019. Säännöt, materiaalit, nettisivut,
kilpailukortit, Facebook-ryhmän nimi ja muut päivitetään vuoden vaihteen molemmin puolin uuden
termistön mukaiseksi.
SRL:n uudet nettisivut
SRL:n uudet nettisivut julkaistiin kesäkuussa. Hanna siirsi ja päivitti uusien sivujen sisällön
vammaisratsastuksen osalta. Tallihakuri on uusille sivuille tulossa lähiaikoina.
7. Muut asiat
Hanna on ylityövapaalla viikon 42.
8. Seuraava kokous
Seuraava kokous on maanantaina 5.11. klo 16.30-20 SRL:n toimistolla Helsingissä. SRL:n toimitusjohtaja
Pekka Törmälä tulee esittäytymään kokoukseen.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.24.

