VAMMAISRATSASTUSKOMITEAN KOKOUS

MUISTIO

2 / 2017

Paikka:

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

Aika:

Ma 13.3.2017 klo 16.30-20.00

Osallistujat:

Päivi Anttila, puheenjohtaja
Maritta Enqvist
Merja Miettinen (Skype-yhteydellä)
Marja Mikola
Katja Karjalainen
Matti Lahtinen
Hanna Talvitie (SRL:n lajikoordinaattori)
Marjukka Manninen (SRL:n hallituksen edustaja, mukana Skype-yhteydellä 16.30-18)

Asialista:
1. Kokouksen avaus
Komitean puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.35.
2. Tulevien kokousten ajankohdat
Kokouspäiviin tehtiin muutoksia seuraavasti:
ma 8.5. klo 16.30 (sama aika)
to 7.9. klo 16.30 (siirtynyt, aiempi ajankohta ma 4.9.)
la 23.9. SO-mestaruuskilpailuiden yhteydessä Harju, illalla -> arvioitu aloitusaika n. klo 17 (tarkentuu
lähempänä kilpailuja)
ti 12.12. klo 16.30 (siirtynyt 11.12.)
3. Luokitukseen liittyvät toimintatavat
Osana SRL:n Hyvä hallintotapa -prosessia laaditaan ratsastuksen luokitukseen kansallinen
prosessikuvaus. Tämä prosessikuvaus linjataan myöhemmin yhteen Paralympiakomitean
luokitusohjeistuksen kanssa.
Luokittajavalintoja sekä luokitukseen liittyviä, selvittelyjä vaativia tilanteita varten kootaan muutaman
hengen asiantuntijaryhmä. Komitea nimesi henkilöitä, joita tähän ryhmään voitaisiin kutsua ja antaa
nämä ehdotuksensa SRL:n hallitukselle. SRL:n hallitus kokoaa asiantuntijaryhmän ja vahvistaa
kokoonpanon.
Pohdittiin luokittajien määrää. Sovittiin, että Hanna kartoittaa kv-luokittaja Patricialta Hirnilta, voiko
hän kouluttaa yhden uuden luokittajan Etelä-Suomeen tämän vuoden loppuun mennessä. Jos
koulutuksen tarjoaminen onnistuu, laitetaan luokittaja-tehtävästä avoin haku käyntiin.
4. Kilpailuohjelmat
Käytiin läpi SRL:.n nettisivulla www.ratsastus.fi/vammaiskouluohjelmat olevat ohjelmat. Vuoden 2010
ohjelmat otetaan pois käytöstä. SRL:n hallitukselle tehdään sääntömuutosesitys: 3-tasolla on käytettävä
uusimpia 2017 -ohjelmia. Myös kvaalit 3-tasolle on tehtävä uusimmilla ohjelmilla. 2002/2006-vuoden
ohjelmia käytetään vain 1-tasolla.

Ohjelmien kääntäjä Johanna Höglund on toimittanut Hannalle 6.3. uudet, korjatut versiot kaikista FEI:n
2017 ohjelmista, ja Hanna on vaihtanut ne nettisivuille. Osassa ohjelmista on tehty vain stilisointia,
mutta osassa on huomattu ihan selkeitä virheitäkin.
Ohjelmien siirtäminen KIPA:an ja sitä kautta Equipeen aloitetaan komitean kokouksen jälkeen. Siirrot
tekee SRL:ssa Mintun sijaisena toiminut Salli Saarela.
Ypäjä ottaa elo-syyskuun vaihteessa kisattaviin Suomenratsujen kuninkaallisiin mukaan
vammaisratsastusluokan, joka on avoin suomenhevosratsuille. Kilpailunjärjestäjä on toivonut
komitealta ehdotuksia ko. luokan ohjelmiksi (kaikki ryhmät kilpailevat samassa luokassa prosentit
ratkaisevat periaatteella). Päätettiin, että Hanna kartoittaa Facebook-ryhmässä kiinnostusta kisoihin,
jos ohjelmana on vuoden 2017 vapaaohjelma. Jos tämä vaihtoehto kiinnostaa luokan toteutumisen
kannalta riittävän montaa, ehdotetaan ohjelmaksi tätä. Jos kiinnostus ei ole riittävää, kuunnellaan
muita vaihtoehtoja. Hanna toimittaa ohjelmaehdotukset tiedoksi Ypäjälle huhtikuun alkupuolella.
Huittisten 9.4. järjestettävien SO-kilpailujen ilmoittautumiset otetaan vastaan vielä vanhaan tapaan
puhelimitse/sähköpostilla, mutta tulokset laitetaan tästäkin kisasta KIPA:an. Mietitään miten
käytännössä SO-ratsastajien ilmoittautumiset jatkossa voisi KIPA:n kautta hoitaa.
Hanna osallistui 2.3. VAU:n tapaamiseen, jonka aiheena olivat Unified-kilpailut (=kilpailut, joissa
kehitysvammaiset urheilijat kilpailevat yhdessä terveiden partnereiden kanssa). Tilaisuudessa esiteltiin
Koripalloliiton hieno esimerkki, ja myös muut toimivat mallit ovat lähinnä joukkuelajeista sekä
esimerkiksi purjehduksesta, jossa veneessä on yhtä aikaa kaksi kilpailijaa. Uusia ideoita yksilölajien
Unified-toimintaan ei tapaamisessa noussut esille. Maritta ja Matti tuovat ehdotuksen toukokuun
kokoukseen ratsastuksen tämän vuoden Unified-kisakonseptista.
5. Apuvälineiden hankinta luokituksia, koulutuksia ja leirejä varten
Tampereen luokitustilaisuudessa nousi esille, ettei tallilta ollut saatavilla kaikkia luokitettavien toivomia
apuvälineitä (mm. lenkkiohjat). SRL:lla olisi hyvä olla erilaisia tapahtumia, koulutuksia ja leirejä varten
lainattavia apuvälineitä, joita voisi testata ennen omien hankintaa. Komitea tekee Lionsien Vermotoimikunnalle ehdotuksen 1000-2000 euron apuvälinepaketista budjettiesityksineen. Toimikunta on
antanut alustavan positiivisen kannan hankintaan. Marja tekee Hannalle toimikuntaan toimitettavaksi
ehdotuksen hankinnoista (väline, hinta, hankintapaikka). Tarvittaessa kartoitetaan vinkkejä
hankintoihin myös Facebookin kautta.
6. Ajankohtaiset asiat vuosikellosta sekä vuoden 2017 toimintakalenterista
Kilpailutoiminta


Maajoukkueen johtajan tehtävät ovat siirtyneet Tanja Takkulalle. Nina Kivimäki siirtyi tehtävästä
sivuun omasta pyynnöstä muiden kiireidensä takia. Nina on opastanut Tanjan tehtävään. Rankinglaskennan Nina on luvannut huolehtia tämän vuoden osalta.



Maajoukkuevalmennus Järvenpäässä Ratsastuskeskus Ainossa 4.-5.3.2017
Tilat olivat yleisesti ottaen toimivat, ja toimintaa siellä voisi jatkossakin järjestää. Jatkossa on
varmistettava, että maneesissa on valmennuksen alkaessa kouluaidat paikallaan. Uusiin paikkoihin
mennessä olisi myös hyvä saada pieni ohjeistus ja opastus tiloista ja käytännöistä joko etukäteen tai
paikan päällä.



KUJO:n kokous 9.3.2017
Päivi ei päässyt osallistumaan, joten Hanna osallistui ja kertoi lyhyesti kokouksen terveiset.



Maajoukkuekatsastus ja infotilaisuus kilpailemisesta kiinnostuneille järjestetään 6.-8.10. Ypäjällä.
Myös luokituspäivä suunnitteilla, ja toteutuu, jos päivämäärä sopii luokittajille.

Koulutus







Ahos-apuraha/vertaistukikoulutus
25.-26.3. suunniteltuun koulutukseen tuli vain neljä hakemusta, jonka takia koulutusviikonloppu
yritetään toteuttaa uudelleen syksyllä, ja toivotaan, että se tavoittaisi kisakauden jälkeen paremmin
myös kisaavia pararatsastajia. Hanna on perunut tilavaraukset ja informoinut hakijoita.
Vastuukouluttajaksi sovittu Anna Pasanen perui käytettävyytensä maajoukkuetehtäviinsä
liittyneiden päällekkäisyyksien vuoksi. Kokonaisvastuu koulutuksesta siirrettiin Päivi Anttilalle.
Kokouksen jälkeen sovitaan uusi ehdotus koulutusviikonlopun päivämääristä.
26.2. Vammaisratsastajien luokitustilaisuus Tampere
Luokitustilaisuuden järjestäjänä oli ensimmäistä kertaa SRL:n alue, tapahtuman
käytännönjärjestelyistä vastasi Hämeen alueen vammaisratsastusvastaava Riikka Pyykkö sekä
Horseforte-talli, jonka tiloissa ja hevosilla luokitus järjestettiin. Luokittaja Maria Schopp teki päivän
aikana kuusi luokitusta. Riikka on laatinut ohjeistuksen alueiden luokitustilaisuuden järjestämisestä.
Komitea voi antaa siihen palautetta tämän viikon ajan. Hanna toimittaa ohjeistusluonnoksen
komitealle sähköpostilla ja koostaa palautteet Riikalle.
Vammaisratsastuksen peruskurssi, Vantaa
Päivämäärä vaihtunut; uusi ajankohta 26.-28.5.. Seuran järjestämä koulutus, jossa kouluttajina Päivi
Anttila ja Merja Miettinen. Kurssikutsu on julkaistu.
Syksyn vammaisratsastusohjaajakoulutuksen haku avataan mahdollisimman pian, jotta se osaltaan
houkuttelee osallistujia myös kevään ja syksyn peruskursseille.

Muu toiminta


1.4. Lions-perhetapahtuma sekä ravit Vermon ravirata.
Tapahtuman järjestelyt ovat loppusuoralla. Tapahtumassa julkaistaan myös toimikunnan saama
ylimääräinen n. 4500 euron lahjoituspotti, jonka käytöstä järjestetään ideakilpailu Hevoset
Kaivarissa -tapahtumassa. Lisäksi on avattu extrahaku kesän ratsastusleirejä varten.



8.4. klo 13-16 Vammaisratsastustoimijoiden tapaaminen Hevoset 2017 -messujen yhteydessä.
Aiheeksi on suunniteltu uudet lajit: Special Olympics esteratsastus ja tehtäväradat (working trail)
sekä valjakkoajo ja mahdollisesti lännenratsastus. Matti on rakentanut ohjelmaa, ja kysyy vielä
Leena Rimpiläistä mukaan puhumaan valjakkoajosta. Hanna laatii pikaisesti kutsun ja se julkaistaan
viikolla 11. Matti ja Pätkä miettivät tarkemmin ohjelmasisällön ja -rakenteen sekä jakavat
vetovastuut.



FEI Para Forum 13.-14.5. Cotsworld, Iso-Britannia
Patricia Hirn osallistuu SRL:n edustajana, koska on jo menossa paikalle kansainvälisten luokittajien
tapaamiseen. FEI:n kutsua tapahtumaan vielä odotetaan. Kun se tulee, se laitetaan tiedoksi myös
SRL vammaisratsastus -Facebookryhmään.
20.-21.5. Hevoset Kaivarissa -tapahtuma.
Tapahtuman järjestelyjä hoitavalta Mikko Luhtalalta on saatu varmistus, että oma 5x10 metrin
teltta saadaan mukaan tapahtumaan. Mukaan on pyydetty jo Paradressage ry ja Lionsien Vermotoimikunta ja mukaan pyydetään lisäksi Sosiaalipedagoginen hevostoiminta -yhdistys (Merja kysyy)
sekä Suomen Ratsastusterapeutit (Hanna kysyy).



Merja selvittää voisivatko Wiknerin shetlanninponit osallistua talutusratsastukseen. Sen sijaan
komitea päätyi, että aiemmista suunnitelmista poiketen omaa talutusratsastusta ei erityisryhmiin

kuuluville turvallisuussyistä järjestetä.
Maritta ei pääse mukaan tapahtumaan, Merja ja Matti pääsevät paikalle ainakin toisena päivänä,
Pätkä ja Marja molempina.
Hanna kysyy olisiko paikalle mahdollista saada simulaattoria paikalle.


7.-9.7. Vammaisratsastajien ratsastussimulaattorileiri, Sappeen Ratsutila, Pälkäne.
Marja leirinjohtaja ja fysioterapeutti Aira Toivola mukana. Kutsun työstäminen vireillä.



20.-23.7. Valjakkoajon PM-kilpailut, Sipoo. Valitettavasti paraluokka peruuntunee jo
suunnitteluvaiheessa parin ruotsalaiskuskin jäätyä pois.

7. Tiedotus, viestintä ja materiaalit
Vammaisratsastusoppaan päivitys
Tavoitteena on saada uusi, päivitetty versio käyttöön ensi syksyn koulutuksiin. Päivi toimittaa
palautekoosteen Hannalle, ja sen jälkeen voidaan sopia tarkempi aikataulu työstölle.

8. Muut asiat
Hanna on hankkinut vammaisratsastuskomitealle käytetyn hierontapöydän luokitustilaisuuksia varten.
Myös alueet voivat lainata pöytää veloituksetta, jos järjestävät sen kuljetuksen Helsingistä ja sinne takaisin.
Lajien koordinointikokoukset pidetään huhtikuun lopulla tai toukokuun alussa. Siihen mennessä
lajikomiteoiden pitää laatia Aki Ylänteelle lista erityishankkeista sekä mahdollisista KV-kilpailuista ja
sellaisista perustoiminnan muutoksista, jotka pitäisi huomioida vuoden 2018 budjetissa. Katja kartoittaa kvkilpailuasiat Janne Berghin kanssa ja laittaa asiasta viestiä Päiville.
Katja on alustavasti miettinyt klinikkaa syksyn maajoukkuekatsastuksen yhteyteen, joka täydentäisi Ypäjän
”vammaisratsastuksen superviikonloppua” 6.-8.10.2017. Samaan aikaan on tulossa avoin leiri, peruskurssi,
maajoukkuekatsastus ja -info sekä mahdollisesti luokitus ja klinikka. Katja jatkaa asian työstöä.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.11.

