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Asialista:
1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksymisen vahvistaminen
Komitean puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30. Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että
Matti ja Maritta ehtivät osallistua heidän vastuualueiden asioiden käsittelyyn.
Vahvistettiin edellisen kokouksen 2/2017 muistion hyväksyminen. Muistio on julkaistu SRL:n
nettisivuilla.
2. Luokitukseen liittyvät toimintatavat ja asiat
2.1 SRL:n hallitus on vahvistanut SRL:n Hyvä hallintotapa -ohjeistukseen luokituksen asiantuntijaryhmästä sekä
luokituksen protestiohjeesta seuraavat tiedot:
Luokituksen asiantuntijaryhmä
SRL:n hallitus nimeää luokituksen asiantuntijaryhmän kalenterivuodeksi kerrallaan. Luokituksen
asiantuntijaryhmä koostuu vähintään 3-4 asiantuntijajäsenestä, joista vähintään kaksi osallistuu käsittelyyn
ja joista vähintään toisella on lääkärin tai fysioterapeutin koulutus. Ryhmä valitsee keskuudestaan ryhmän
puheenjohtajan, joka toimii ensisijaisena yhteyshenkilönä. Ryhmä käsittelee luokituksiin liittyviä asioita
sekä protesteja hallituksen vahvistaman toimintaohjeen mukaisesti. Asiantuntijaryhmä voi pitää tehdyn
luokituspäätöksen ennallaan tai suosittaa luokituksen uusimista, mutta se ei suoraan muuta luokituksessa
annettuja profiileja/ryhmiä.
Luokituksen protestiohje:
• Protestin voi jättää luokitettu urheilija/urheilijan huoltaja tai luokituksessa läsnä ollut urheilijan
tukihenkilö.
• Protesti on tehtävä kirjallisesti lomakkeella, joka toimitetaan asiantuntijaryhmän jäsenille. Lomake on
toimitettava 30 päivän kuluessa siitä, kun luokittaja on ilmoittanut luokitettavalle luokituspäätöksensä
(profiili ja ryhmä). Asiantuntijaryhmä käsittelee protestin 30 päivän kuluessa sen saapumisesta.
• Protestin jättämisestä peritään hallituksen kalenterivuodeksi kerrallaan vahvistama käsittelymaksu (sama
kuin kurinpitolautakunnan maksu, 2017: 100 e). Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, kun

asiantuntijaryhmä päätyy suosittamaan luokituksen uusimista ja tämä päätös ei johdu sellaisista
asiakirjoista tai muista tiedoista, joita ei ollut ensimmäisen luokituksen tekohetkellä luokittajan tiedossa.
• Asiantuntijaryhmä kuulee ennen päätöstään luokituksen tehnyttä luokittajaa sekä lisäksi se voi kuulla
muita asiantuntijoita. Kuuleminen tapahtuu suullisesti tai kirjallisesti. Suullisesta kuulemisesta on pidettävä
pöytäkirjaa. Myös muu asiaan liittyvä aineisto voidaan tarvittaessa ottaa huomioon.
• Asiantuntijaryhmän päätös käsitellystä asiasta annetaan perusteltuna ja kirjallisena, ja se toimitetaan
asianomaiselle postitse. Päätös voidaan lisäksi ilmoittaa asianomaiselle myös suullisesti.
• Jos asiantuntijaryhmä puoltaa luokituksen uusimista, sen tekee kotimaan pääluokittaja tai jos hän on
estynyt, kotimaan luokittaja joka ei ole ollut tekemässä protestiin johtanutta luokitusta.
• Luokituksen asiantuntijaryhmän päätöksistä tai uusintaluokituksen tuloksesta voi valittaa liiton
hallitukselle.
• Asiantuntijaryhmä ottaa käsittelyyn vain 1.1.2017 jälkeen tehtyjen luokituksien protesteja.
• Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi.
Huomioitava, että kotimaan luokitukset ovat aina alustavia, ja ne voivat muuttua kansainväliselle tasolle
siirryttäessä. Kotimaan luokitukset pohjautuvat aina FEI:n luokitusmanuaaliin (Classification Manual for
Para-Equestrian Competitions).
Vuonna 2017 luokituksen asiantuntijaryhmään kuuluvat Sirkku (Siru) Vänskä (ratsastuksen aiempi
kansallisen tason luokittaja), Katja Saarinen (Paralympiakomitea) ja Kati Kauhanen (Uimaliitto, uinnin
luokittaja, fysioterapeutti, ratsastuksen harrastaja).
Asiantuntijaryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 8.5. käsittelemään alkuvuodesta tehtyä luokitusta, jossa
ratsastaja on tyytymätön saamaansa luokitukseen.
Hyvä hallintotavan ohjeistusta täydennetään myös muilla luokitukseen liittyvillä käytännön ohjeistuksilla
pohjautuen SRL:n nettisivuilta jo löytyviin ohjeistuksiin sekä Paralympiakomitean parhaillaan laadinnassa
oleviin, kaikkia lajeja koskeviin ohjeistuksiin. Lisäksi hyödynnetään Katjan kokoamia ohjeistuksia. Sisältö
käydään läpi ennen julkaisua Patricia Hirnin kanssa.
2.2 Luokitukseen liittyvät Paralympiakomitean ohjeistukset sekä käytettävät termit
Tavoitteena on, että Paralympiakomitealla on kaikkia lajeja sitova luokitusohjeistus protestiohjeineen
käytössä vuoden 2018 alusta. Tällöin myös ratsastus siirtyy tämän ohjeistuksen alle. Tämä aiheuttaa
muutoksia myös käytetyissä termeissä: ”Luokituksen” sijaan vuoden 2018 alusta lähtien käytetään
nimitystä ”luokittelu” ja ”luokittajan” sijaan termiä ”luokittelija”. Termit on vaihdettava sekä yleisiin että
vammaisratsastuksen sääntöihin. Termimuutoksilla ratsastuksessa käytössä olleet termit yhdenmukaistuvat
muissa lajeissa käytettävien kanssa.
2.3 Uuden luokittajan kouluttaminen
Patricia Hirn selvittää FEI:n Para Forumin yhteydessä pidettävässä luokittajien kansainvälisessä
tapaamisessa FEI:n koulutusmahdollisuuksia yhden uuden luokittajan kouluttamiseksi Etelä-Suomeen. Jos

FEI:n tarjoamaa koulutusta ei ole tiedossa, sovitaan Patrician kanssa 1-2 uuden luokittajan kouluttamisesta.
Tehtävä laitetaan avoimeen hakuun, kun koulutuspaikka ja ajankohta ovat selvillä. Valinnat tekee
luokituksen asiantuntijaryhmä.
2.4 Apuvälineet ja -keinot kilpailukortteihin
Jatkossa vammaisratsastajan kotimaan kilpailukorttiin merkitään kaikki FEI:n luokitusmanuaalin ko. profiilin
apukeinot/-välineet. Aiemmin korttiin on merkitty ne apukeinot ja -välineet, joita luokituksessa on sovittu,
ja toisinaan korttia on tämän vuoksi ollut tarve myöhemmin päivittää. Kaikkien sallittujen apukeinojen/välineiden käyttö on ratsastajan harkinnassa eikä ole pakollista.
Komitealle on tullut tiedustelut seuraavista apukeinoista:
-

-

Näkövammainen ratsastaja on tiedustellut voiko hän käyttää oman suorituksensa aikana led-valoja
koulukirjainten kohdilla a) vammaisratsastuskilpailuissa b) avoimissa kouluratsastuskilpailuissa?
Komitea puoltaa mahdollisuutta led-valojen käyttöön. Hanna toimittaa ratsastajalle täydennetyn
kilpailukortin.
Liikuntavammainen ratsastaja on tiedustellut voiko hänen kilpailukorttiin merkitä avoimia
kouluratsastuskilpailuja varten, ettei hän kevennä ravissa (tavallisesti merkintä on niin päin, että voi
keventää raviosuudet)?
Komitea puoltaa mahdollisuutta olla keventämättä. Hanna toimittaa ratsastajalle täydennetyn
kilpailukortin.

2.5. Luokituspäivä 6.10. Ypäjällä
Tiedoksi ja muistioon: Patricia Hirn voi luokittaa kuusi ratsastajaa päivän aikana. Maria Schopp ei pääse
tekemään Ypäjälle luokituksia ja Miia Heinon kohdalta tilanne on epävarma ja selviää vasta loppukesästä.
Luokituspäivän tilavarauksiin odotetaan vielä vahvistusta Ypäjältä.
Koska luokituspaikkoja on tarjolla rajallisesti, käytetään tarveharkintaa seuraavassa järjestyksessä: 1)
Maajoukkuekatsastukseen tulevat ratsastajat, joilta puuttuu luokitus 2) Kilpailijat, joiden luokitus on
menossa vanhaksi 3) Ratsastajat, joilla on esittää kilpailusuunnitelma 2-4 tason kilpailuihin 4) Muut. Jos
tarvetta, huomioidaan lisäksi ilmoittautumisjärjestys.
2.6 Luokitustiedot jäsenrekisterissä
Hanna on päivittänyt ajan tasalle rekisteritiedot luokituksista sekä tämän vuoden alusta muuttuneista
ryhmistä. Rekisteriin merkitään luokituksista vastaavat tiedot, jotka kirjataan myös kilpailukorttiin.
Tällä hetkellä ratsastajia, joiden luokitus on voimassa, on reilut 50 henkilöä. Hanna on välittänyt
sähköpostitse Tanja Takkulan ja Janne Berghin tervehdyksen sekä tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja
ennakkotiedon Ypäjän syksyn maajoukkuekatsastusviikonlopusta luokitetuille ratsastajille (pois lukien jo
maajoukkuevalmennuksen piiriin kuuluvat sekä ne vajaat 10 henkilöä, joille on toimitettu kilpailukortti
avoimien kouluratsastuskilpailujen esilukijaa varten kehitysvamman perusteella).
3. Kilpailuohjelmat

Käytiin keskustelua kouluohjelmista. FEI:n sivuilla on edelleen käytössä vuoden 2009 noviisiohjelmat. Marja
käy ko. ohjelmat läpi. Nämä käännetään suomeksi, jos ne voisivat toimia korvaavina ohjelmina vuoden
2010 ohjelmille, joita osa on kaivannut takaisin käyttöön. Hanna etsii, jos käännöksiä löytyy ohjelmaarkistoista jo valmiina (9.5. lisäys: ei löytynyt). Jos ohjelmat otetaan käyttöön, pyydetään käännösapua Eeva
Kaartiselta ja Johanna Höglundilta.
Lisäksi Tanja Takkula on luvannut PM/EM-kilpailujen yhteydessä selvittää mitä ohjelmia muut maat
käyttävät aloitteleville vammaisratsastajakilpailijoille, ja olisiko niiden pohjalta jotain hyödynnettävissä
myös Suomeen?
Vammaisratsastusohjelmat on siirretty KIPA:an/Equipeen Special Olympics -ohjelmia lukuun ottamatta.
Käytiin asiasta keskustelua, ja päädyttiin siirtämään myös SO-ohjelmat KIPA:an ja sitä kautta
tulospalveluohjelma Equipeen, jossa voidaan hoitaa ohjelmien pistelaskenta. SO-ohjelmien osalta on
käytössä myös excel-taulukko pistelaskentaan.
Special Olympics -kilpailuissa suositellaan, että kilpailuissa on yksi käyntiluokka, yksi raviluokka ja yksi
laukkaluokka, jotta luokat saadaan toteutettua yleisten sääntöjen mukaisesti vähintään kolmella
osallistujalla. Ensi vuoden alusta määritellään sääntöihin tasoryhmien käyttö. Hanna syöttää tämän
sääntömuutosehdotuksen talteen kokouksen jälkeen täältä löytyvällä sääntömuutosehdotuslomakkeella:
www.ratsastus.fi/kilpailut/saantomuutokset . Lomakkeen kautta on kätevä kirjata vuoden mittaan esille
nousevat sääntömuutosasiat, joilla ne ovat yhdessä paikassa tallennettuina, kun sääntömuutoksien
käsittely aloitetaan syksyllä.
4. Apuvälineiden hankinta luokituksia, koulutuksia ja leirejä varten
Marja on tehnyt listauksen apuvälineistä, joita voidaan hankkia komitean käyttöön, jos Lionsien Vermotoimikunta myöntää tarkoitukseen avustuksen.
Alustava listaus:
Siirrettävät lenkit ohjiin, Reinbow rein loops, hinta 30 £, www. equiport.co.uk
Ohjat värinappuloilla, Fákur, hinta 36 e, www.viljarshop.com
Sateenkaariohjat, nailonia, Nylon color coded reins, hinta 37,99$, www.freedomrider.com
Sateenkaariohjat, kumia, useampi värivaihtoehto, Rubber rainbow reins, hinta 29,99 $,
www.freedomrider.com
Lenkkiohjat, Globus, hinta 17 e, www.viljarshop.com
Käyrät raipat, Cue curved whip black 45, hinta 50 $, www.dressageextensions.com
Turvajalustimet (ei kumilenkeillä)
Kuppijalustimet, Safety Toe Cages, hinta 27,99 $, www.freedomrider.com
Yhden käden ohjat yhdyskapulalla, Connecting rein bar (Katja tarkistaa, löytyykö häneltä yhdet myytäväksi
komitealle), hinta 49,99 £, www.mulryansaddlery.com

Magneettijalustimet, Magnetic stirrups, www.ontyte.com, suutarin asennettava kenkiin, pitää jalustimen
kiinni kengässä, kunnes irrotetaan, tai tulee riittävän voimakas sivuliike.
Jalkalenkit satulaan, Sticky Seat, hinta 68,99 $, www.freedomrider.com (onko meillä sallittu,
toimintaperiaate hiukan eri)
Siirto-/nostovyö, hinta n. 100e, www.respecta.fi tai sama, jos jotain muuta tulossa Freedom Rideriltä, 52,99
$.
Näkövammaisten hihamerkki; Marja toimittaa linkin.
Lisäksi varataan 200 euroa suutarin tuunaamiin varusteisiin.
Jos tuki myönnetään, Hanna tilaa varusteet ennen syksyn peruskurssia.
Heidi Manninen on toimittanut Hannalle saksalaisen opasvihkosen ratsastuksen apuvälineistä.
Pätkä tutustuu vihkoseen, ja hyödyntää sitä mm. koulutusmateriaaleissa.
5. Ajankohtaiset asiat vuosikellosta sekä vuoden 2017 toimintakalenterista
Kilpailutoiminta









-

Tulevat kilpailut:
Kilpailukalenteriin on tulossa pari lisäystä:
o Korpilahden Ratsastajat järjestävät 1-tason kilpailut helatorstaina 25.5..
o Päijänne Dressage Days -kilpailujen yhteydessä pe 2.6. järjestetään 1-ja 2-tason
kilpailuluokat. 1-tasolla on käytössä 2002/2006 -ohjelmat ja 2-tasolla joukkueohjelmat
2013.
o Kilpailunjärjestäjä lisää itse kilpailupäivämäärät KIPA:an.
KUJO:n kokous 9.3.2017
Pätkä ei päässyt osallistumaan, joten Hanna osallistui ja kertoo lyhyesti kokouksen terveiset.
o Vikeltäjät kouluttavat 1-2 uutta lajistewardia kv-kilpailuiden yhteydessä; voisiko samaa
mallia kokeilla tulevaisuudessa myös vammaisratsastuksessa?
o Kilpailujärjestelmän hiominen on käynnissä pienemmällä työryhmällä, muutosehdotukset
tuodaan seuraavaan KUJO:n kokoukseen.
o Komiteoiden olisi hyvä käydä vuosittain koulutusjärjestelmä läpi omalta osaltaan. Lisättiin
tämä komitean esityslistalle syyskuun kokoukseen.
Maajoukkuekatsastus ja infotilaisuus kilpailemisesta kiinnostuneille järjestetään 6.-8.10. Ypäjällä.
Tähän mennessä suunniteltua:
o luokitukset perjantaina 6.10., Patricia Hirn
o 6.-8.10. avoin vammaisratsastusleiri. Leirin johtajana Merja Miettinen. Kohderyhmänä
pararatsastajat. SO-ratsastajille on tarjolla samaan aikaan monilajileiri Pajulahdessa.
o ”Kaikki pararatsastuksesta” -kilpailumuotona, 2 tunnin teoria-alustus ja 1 tunnin
demoesitys. Teorian pitää Tanja Takkula ja demon Janne Bergh sekä 2 valmennettavaa ->
toteutus klinikkamaisesti.
Maajoukkueen kuivaleirit 2017
o Syksyllä yksi kuivaleiri 24.11. klo 15-21. Komitea kustantaa tiloja/muista kuluja 250 eurolla
(esim. saunakabinetti tai Scandic Parkin -kokoustiloja; kysy hintaa).
o Lisäksi helmikuulle 2018 on alustavasti suunniteltu kuivaleiriä.
Kansainväliset kilpailusuunnitelmat 2018 (esitys koottu koordinointikokousta varten)
Neljän ratsukon joukkue:
huhtikuu: Waregem, Belgia

-

4-8.5.2018 Mannheim, Saksa
touko-kesäkuun alku: Roosendaal, Hollanti
kesä-heinäkuun vaihde: NBCH, Norja
kesän jokin kisa keski-Eurooppaan – esim. heinäkuu Mullhouse, Ranska
syksyllä: MM, USA

Koulutus


Ahos-apuraha/vertaistukikoulutus
Vertaistukikoulutusviikonlopun uudeksi ajankohdaksi on varattu 16.-17.9..
Hanna laittaa haun uudelleen auki toukokuun aikana.



26.2. Vammaisratsastajien luokitustilaisuus Tampere
Riikka kokosi ohjeistukseen luokituspäivien järjestämiseen liittyen, ja sen sisältöön ei tullut
komitealta kommentteja. Sitä ei ole kuitenkaan julkaistu, koska se odottaa Hyvä hallintotapa ohjeistuksen linjauksia luokituksiin liittyen.



Vammaisratsastuksen peruskurssi, Vantaa 26.-28.5..
Kurssi on täynnä.



Vammaisratsastuksen peruskurssi 6.-8.10. Ypäjällä sekä syksyn
vammaisratsastusohjaajakoulutuksen haku
Molemmat kurssikutsut sekä haku avataan toukokuun aikana, kun kutsut on saatu viimeisteltyä
Pätkän sekä Ypäjän kanssa. Ypäjä ottaa aiempaa enemmän vastuuta koulutusjärjestelyistä.

Muu toiminta


1.4. Lions-perhetapahtuma sekä ravit Vermon ravirata.
Hanna ja Matti osallistuivat tapahtumaan. Tapahtumassa luovutettiin myös toimikunnan saama
ylimääräinen 4514 euron lahjoitus Vermon raviliigan Grainfield Fanny -kimppahevosen.
Tapahtuman palautekokous on 10.5..



8.4. klo 13-16 Vammaisratsastustoimijoiden tapaaminen Hevoset 2017 -messujen yhteydessä.
Vammaisratsastustoimijoiden tapaaminen järjestettiin lauantaina 8.4. Tampereella Hevoset 2017 messujen yhteydessä. Tapaamisessa oli mukana 15 henkilöä, ja ohjelmassa oli muun muassa
tutustuminen Special Olympics-esteratsastukseen ja tehtäväratakilpailuihin sekä erityisryhmien
valjakkoajoon.



FEI Para Forum 13.-14.5. Cotsworld, Iso-Britannia
Patricia Hirn osallistuu SRL:n edustajana, koska on jo menossa paikalle kansainvälisten luokittajien
tapaamiseen.
Patricialle terveisiä foorumiin vietäväksi:
o Toiveena, että tapahtumista ja koulutuksissa olisi tietoa saatavilla hyvissä ajoin (esim. tänä
vuonna varsin tiukalla aikataululla on tullut tieto luokittajakoulutuksesta sekä
näkövammaisten IBSA-luokitustilaisuudesta).



20.-21.5. Hevoset Kaivarissa -tapahtuma.
Hanna osallistui Hevoset Kaivarissa -infotilaisuuteen 3.5.. Vammaisratsastuskomitan omaan 5x10

metrin kokoiseen vuokratelttaan on tulossa komitean lisäksi Paradressage ry sekä Lionsien Vermotoimikunta
1) Työvuorot -> tapahtuma on lauantaina 20.5. klo 10-20 ja 21.5. klo 9-17. Lisäksi apuja tarvitaan
mahdollisesti teltan pystytykseen (torstaina) ja purkamiseen (sunnuntaina tapahtuman
päättymisen jälkeen).
La: koko päivän Hanna, Pätkä, Marja, Matti (klo 9.45-13.45), Merja (klo 13.45-20)
Su: koko päivän Hanna, Marja, Pätkä (iltapäivään saakka), Matti (iltapäivästä lähtien)
Lisäksi Marja kysyy jotain toista näkövammaista ratsastajaa avuksi keppariradalle (8.5.
kokouksen jälkeen varmistunut, että Katja Heikkinen voi tulla paikalle sunnuntaiksi, lauantain
osalta asia Marja selvittää asiaa).
2) Ohjelma
Infotiedon lisäksi tarjolla on kepparirata, jonka voi suorittaa Solian näkövammojen
simulaatiolasit päässä Marjan opastuksella.
Lionsien Vermo-toimikunnan pisteellä voi osallistua ideakilpailuun tukipotin käyttämisestä sekä
saa infoa tukimahdollisuuksista.
Paradressage järjestää lajin esittelyn ohjelma-alueella sekä mm. myy arpoja.
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta – yhdistys osallistuu Hevoset Kaivarissa -tapahtumaan
erillisessä paikassa ja Suomen Ratsastusterapeuteilta ei edustusta ole tiedusteluista huolimatta
nimetty.
Ratsastussimulaattori ei ole tulossa tapahtumaan, koska se on tapahtuman aikaan varattu tallin
omaan käyttöön.


7.-9.7. Vammaisratsastajien ratsastussimulaattorileiri, Sappeen Ratsutila, Pälkäne.
Kutsu on julkaistu, ja leirille on tullut kolme ilmoittautumista lomakkeen kautta ja yksi
sähköpostitse. Lisäksi Marjalle on varauksessa yksi leiripaikoista.

6. Tiedotus, viestintä ja materiaalit
Vammaisratsastusoppaan päivitys
Pätkä toimittaa palautekoosteen Hannalle. Uudistustyö käynnistetään syksyllä.
7. Muut asiat
Hanna on kesälomalla/-vapaalla 5.6.-13.8.. Sähköpostit ja akuutit asiat hoidetaan myös kesän aikana.
Ennen kokousta oli tullut viestiä kehitysvammaisten huippu-urheilujärjestö INAS:in ensimmäisistä
ratsastuskilpailuista, jotka ovat tulossa syksyllä videokilpailuna. Matti ja Maritta tutustuvat asiaan:
www.inas.org/events . Kehitysvammaisten INAS-luokittelu on pidempi prosessi, josta Hanna kysyy
lisätietoja VAU:sta.
Käytiin lyhyt keskustelu käytettävistä nimikkeistä. Sovittiin, että Hanna luonnostelee Surveypalkyselyohjelmalla kyselyn aiheesta. Kysely laitetaan auki kesäksi ja asian käsittelyä jatketaan komiteassa
syksyllä.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

