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Osallistujat:
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Merja Miettinen
Johanna Höglund
Hanna Talvitie (SRL:n vammaisratsastuskoordinaattori)

Pois:

Marjukka Manninen (SRL:n hallituksen edustaja, ilmoittanut esteestä)

MUISTIO

Asialista:
1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Komitean puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30. Esityslista hyväksyttiin.
2. SRL:n toimitusjohtaja Pekka Törmälä esittäytyi
Pekka aloitti tehtävässä keväällä ja kävi kokouksen aluksi lyhyesti esittäytymässä sekä tutustumassa
komitean jäseniin.
3. Valmennus- ja kilpailutoiminta
Ranking 2018
Johanna Höglund on laskenut tämän vuoden rankingtilastot ja käytiin ne läpi. Hanna toimittaa rankingin
Mintulle. Ranking julkaistaan samaan aikaan muiden lajien kanssa joulu-tammikuussa.
Luokitteluasiat ja apuvälineet
Jatkettiin edellisessä kokouksessa aloitettua luokitteluasioiden käsittelyä. Paralympiakomitea on julkaissut
syyskuussa Luokittelun käsikirja (www.paralympia.fi/etusivu/luokittelu-2/materiaalit-2/ ). Lisäksi Hannalla
oli luokitteluasioista ennakkopalaveri Paralympiakomitean (ja samalla myös uinnin luokittelijan) Kati
Kauhasen kanssa 1.11.. Käytiin Luokittelun Käsikirjan sisältö läpi peilaten sitä SRL:n luokittelujärjestelmään.
Luokittelujärjestelmään tehdään seuraavat muutokset, jotta järjestelmä on yhdenmukainen Luokittelun
käsikirjan kanssa:
•

•
•
•

Kaikilla ratsastajilla saa jatkossa olla mukana tukihenkilö (huoltaja, valmentaja, joku muu)
luokittelutilanteessa, ja tämä on myös toivottavaa. Alle 18-vuotiailla tukihenkilö on pakollinen,
kuten aiemminkin.
Otetaan käyttöön suostumuslomake, kun Paralympiakomitea on sen julkaissut.
Käytetään SRL:n järjestämissä luokittelupäivissä kahta luokittelijaa aina, kun se on mahdollista.
Siirrytään Paralympiakomitean protestikäytäntöön.

•

Luokittelijat ottavat käyttöön Paralympiakomitean rekisterin luokittelutietoja varten heti, kun se on
julkaistu.

SRL:n nettisivuilta löytyvää luokittelusivua tarkennetaan ja muokataan muutoksien mukaiseksi
loppuvuoden aikana. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen.
Lisäksi tehtiin ratsastuksen kotimaan luokittelujärjestelmään seuraavat muutokset:
- Lyhytkasvuiset (profiili 25) voivat kotimaassa saada luokittelun ja kilpailla jo alaikäisinä (kansainvälisesti
kilpaileminen mahdollista vasta 18-vuotta täyttäneille).
- Ennen luokittelua ratsastajalla pitää olla vähintään yksi vähintään 1-tason kilpailutulos jostain
ratsastuskilpailusta edeltävän 12 kuukauden ajalta.
- Kehitysvammaisten ratsastajien, jotka haluavat kilpailla 2-tasolla tai siitä ylempänä, pitää hankkia
luokittelu. Hanna jatkaa neuvotteluja, jotta tämä saataisiin hoidettua samaa kanavaa käyttäen kuin
esimerkiksi kehitysvammaisten uimareiden luokittelu.
- Luokittelumaksut käydään läpi ensi vuoden luokittelijatapaamisessa.
Hanna on selvittänyt FEI:sta, ettei tällä hetkellä kehitysvamma yksinään riitä kansainväliseen luokitteluun,
vaan se huomioidaan vain, jos ratsastajalla on myös joku toinen luokittelukelpoinen vamma. Tämä
tarkoittaa, että pelkällä kehitysvammalla ei ole mahdollista saada kansainvälistä luokittelua ja näin ollen
myöskään kansainväliseen toimintaan tähtäävä maajoukkuevalmennus ei ole kehitysvammaisille
ratsastajille mahdollinen ilman muuta luokittelukelpoista vammaa.
Ensi vuonna kannustetaan 1-tason kilpailujärjestäjiä kokeilemaan luokan tarjoamista ns. VI-ryhmälle. Tähän
luokkaan voivat osallistua ne ratsastajat, jotka eivät saa virallista luokittelua sekä luokitellut ratsastajat,
jotka jostain syystä haluavat ratsastaa alemman ryhmän ohjelmaa kuin oma, virallinen ryhmä on. VIryhmän luokassa ratsastetaan FEI:n tutustumisohjelmia, joista kukin saa valita itselleen sopivimman (ei
kuitenkaan mahdollista virallista luokittelua ylemmän ryhmän ohjelmaa). Prosentit ratkaisevat
lopputuloksen. Kokeilu on yksi komitean toimenpide osallistua SRL:n teeman ”Yhdessä” toteutukseen.
Luokittelijakoulutus
Britannian Ratsastajainliitto järjestää luokittelijakoulutuksen helmikuussa 2019. Vuosi sitten aiempaan,
peruuntuneeseen koulutukseen valittu lääkäri Tiisa Lahtinen on lähdössä tähän uuteen koulutukseen.
Lisäksi on käynnistetty haku toisen koulutukseen lähetettävän luokittelijan valitsemiseksi. Haku on julkaistu
SRL:n nettisivuilla, SRL Vammaisratsastus sekä Vammaisratsastustoimijat Facebook-ryhmissä sekä laitettu
tiedoksi ja toivottu tiedostusta myös heidän kanavia pitkin Paralympiakomitealle ja VAU:lle. Lisäksi vuosi
sitten hakeneille on laitettu sähköposti, jossa on tiedusteltu ovatko he edelleen käytettävissä tehtävään.
Hakemuksia on tullut runsaasti. Hakuaika päättyy 18.11. ja ilmoittautumiset brittikoulutukseen pitää tehdä
joulukuun puoleen väliin mennessä. Hanna on tehnyt luokittelijoiden kouluttamiseen 2000 euron Ahosapurahahakemuksen.

Kilpailusäännöt 2019
Käytiin läpi Hannan työstämä sekä Johanna Höglundin ja sääntövaliokunnan Eeva Kaartisen läpikäymä
ehdotus ensi vuoden säännöiksi. Hanna viimeistelee säännöt komiteassa tulleiden tarkennuksien

mukaisesti ja toimittaa ne vielä kertaalleen komitealle ennen kuin ne lähetetään Sääntövaliokunnan
käsittelyyn.

3. Ajankohtaiset asiat vuosikellosta sekä vuoden 2018 toimintakalenterista
•

Vuoden neljäs luokittelutilaisuus järjestetään torstaina 15.11. maajoukkuekatsastusviikonlopun
alla. Luokitteluun ilmoittautui viisi ratsastajaa, joista tällä hetkellä neljällä on ennakkotietojen
perusteella luokittelumahdollisuus. Luokittelut tekee Maria Schopp.

•

Komitea ja maajoukkuejohto järjestävät tervetulo- ja infotilaisuuden kilpailutoiminnasta
kiinnostuneille Ypäjällä paramaajoukkuekatsastuksen yhteydessä 16.-18.11.. Maajoukkueeseen
haki yli 20 ratsukkoa, joista 13 on tulossa katsastukseen. Lauantaina järjestetään uusille
maajoukkueeseen tähtääville tai siitä kiinnostuneille ratsastajille infotilaisuus, jonka sisällöstä
vastaavat Johanna Höglund ja Tanja Takkula. Lisäksi kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita
seuraamaan katsastuksia.

•

Ohjaajakoulutuksen 4. ja samalla viimeinen jakso on Ypäjällä 9.-11.11..

•

Urheilufoorumi ja lajiseminaari 24.11. Helsingissä,
https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/urheilufoorumi/
Lajiseminaarin ohjelma:
14.30-15.30 Vuosi 2019: Toimintasuunnitelma, säännöt, kilpailukalenteri, nimikkeet, komitean
kokoonpano / Hanna Talvitie, SRL:n vammaisratsastuksen koordinaattori
15.30-16.15 Matkakertomus Tryon MM 2018 / Pia Reitti, Suomen pararatsastuksen MM-kilpailija
16.15--17.00 Pararatsastusohjelmien arvostelusta / Marjukka Manninen, kansainvälinen
pararatsastustuomari
Urheilufoorumin ja lajiseminaarin ilmoittautumisaika päättyy 14.11..

4. Toimintasuunnitelma 2019
Työstettiin ensi vuodelle päivämääräkalenteria, jonka Hanna lisää lähiaikoina SRL:n nettisivulle.
SM-kilpailut eivät mahdu kilpailuaikataulun takia ensi vuonna kouluratsastuksen SM-kilpailujen yhteyteen.
Pararatsastuksen SM-kilpailu järjestetään kesäkuussa Ypäjällä Finderbyn yhteydessä. Kouluratsastuksen
SM-viikonloppuna järjestetään mahdollisesti sunnuntaina kur-luokka EM-kilpailuihin valmistautuville
ratsukoille.
5. Tiedotus, viestintä ja materiaalit
SRL:n tallihakuri
SRL:n uusien nettisivujen tallihakuri on nyt toiminnassa ja sieltä voi hakea talleja mm. lajin
(vammaisratsastus) perusteella. Sen sijaan aiemmassa hakurissa kriteereinä olleita esteettömiä WC-tiloja ja
pyörätuoliramppia ei valikoissa jostain syystä ollut. Hanna selvittää tilannetta, jotta myös nuo kriteerit
saadaan hakuriin taas mukaan.

Mietittiin Pekka Törmälän pyynnöstä Takaisin Ratsaille -kampanjan videoihin ehdotuksia
vammaisratsastuksen edustajista.
7. Muut asiat
Riikka Pyykön komiteakäsittelyyn tuomat asiat:
• Kansainvälisistä Special Olympics -asioista vastaavan henkilön valitseminen.
o Komitean päätös: Kansainvälisistä SO-asioista vastaa VAU ja mahdollisuuksien mukaan kvtapaamisiin osallistuu Maailmankilpailuihin valitut valmentajat/valmentaja.
• Vammaisratsastajien (mukaan lukien SO-ratsastajat) mahdollisuus toimia lajin parissa myös muissa
tehtävissä (esimerkiksi toimitsijana tai ohjaajana).
o Komitea keskusteli aiheesta ja jo tällä hetkellä vammaisratsastajat toimivat monissa eri
tehtävissä ja rooleissa ratsastuksen parissa. Osana ensi vuoden Yhdessä-teemaa nostetaan
näitä esimerkkejä ja myös vastavuoroisesti erityisryhmien toiminnan avustajia esille
Facebookissa ja kannustetaan siten myös muita lajin harrastajia aktiivisiksi toimijoiksi.
Tarkennettu tiedotussuunnitelma tehdään ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

8. Seuraava kokous
Vuoden viimeinen kokous on keskiviikkona 12.12. klo 16.30-20 SRL:n toimistolla. Maritta lupasi keittää
komitealle riisipuuron (hyla-versio) :D. Kokouksen alkuun kutsutaan esittäytymään SRL:n
seurapalveluiden linjapäälliköksi valittu Marja Teljamo (www.ratsastus.fi/tiedotteet/marja-teljamoseurapalveluiden-linjapaallikoksi/ ).
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

