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Paikka:

SRL:n toimisto, Sporttitalon 6. kerros, Valimotie 10, Helsinki

Aika:

Ke 12.12.2018 klo 16.30-20

Osallistujat:

Päivi Anttila, puheenjohtaja
Maritta Enqvist
Matti Lahtinen
Merja Miettinen
Johanna Höglund
Hanna Talvitie (SRL:n vammaisratsastuskoordinaattori)

Poissa:

Marjukka Manninen (SRL:n hallituksen edustaja)
Marja Mikola

MUISTIO

Asialista:
1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Komitean puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30. Esityslista hyväksyttiin.
2. SRL:n seurapalvelujen linjapäällikkö Marja Teljamo esittäytyy
Marja aloitti tehtävässä marraskuussa ja tuli kokoukseen tutustumaan komitean jäseniin ja kertomaan
lyhyesti omasta taustastaan.
3. Valmennus- ja kilpailutoiminta
Ranking 2019
Tällä hetkellä rankingista saa samat pisteet riippumatta siitä onko tulos tehty 2-tason kilpailussa vai
kansainvälisillä kilpailukentillä. Keskusteltiin kertoimien käyttöönottamisesta vuoden 2019 rankingissa
Johannan valmisteleman esityksen pohjalta, jossa oli havainnollistettu rankingien vaikutusta, jos ne olisivat
olleet käytössä jo tänä vuonna. Päätettiin ottaa seuraavat kertoimet käyttöön vuodesta 2019 lähtien, jos
ne ehtivät mukaan yleisten sääntöjen liitteeseen:
1
2-taso
1,5
3-taso
2
4-taso (SM)
2,5
5-taso (kv)
3
EM-, MM- ja paralympiatulokset
Rankingpisteet sekä pisteeseen oikeuttavat tulosprosentit pysyvät entisellään.
Johanna laskee rankingin myös ensi vuonna.
Luokitteluasiat
VAU ja Paralympiakomitea selvittävät yhdenmukaisen järjestelmän luomista kehitysvammaisten
urheilijoiden luokitteluun kotimaassa. SRL ottaa järjestelmän käyttöön heti, kun siitä on sovittu.

Matti on ollut yhteydessä FEI:hin. Tällä hetkellä kansainvälinen kilpaileminen ei ole mahdollista pelkällä
kehitysvamma-diagnoosilla ja vaikuttaa sille, ettei asiaan ole tulossa muutoksia lähitulevaisuudessa.
Luokittelija-tehtävään tuli ilahduttavan runsaasti hakemuksia (lähes 20). Hakemuksien ja
puhelinhaastattelujen jälkeen koulutukseen lähetettäväksi on valittu lääkäri Hanna Lintu.
Hanna Lintu ja Tiisa Lahtinen on ilmoitettu luokittelijakoulutukseen Iso-Britanniaan 2.-3.2.2019.

Kilpailusäännöt 2019
Vuoden 2019 Pararatsastuksen kilpailusäännöt ovat käyneet sääntövaliokunnan käsittelyssä ja muutaman
kirjoitusvirhekorjauksen jälkeen ne on toimitettu SRL:n hallitukselle vahvistettavaksi.
SRL:n syyskokous teki yleisiin sääntöihin apuvälineitä koskevan tarkennuksen ja muutettu sääntökohta on
seuraava 1.1.2019 alkaen:

23.9.

Pararatsastaja on kilpailija, jolla on alentunut fyysinen ja/tai kognitiivinen toimintakyky.
Toimintakyky arvioidaan luokittelijan tekemän luokittelun kautta. Ratsastajalla on oikeus
käyttää tarvittavia, erikseen luokittelijan tai vammaisratsastuskomitean apuvälinetyöryhmän määrittelemiä apuvälineitä kaikkien lajien kotimaan kilpailuissa. Ratsastaja
todentaa käyttöoikeuden esittämällä henkilökohtaisen pararatsastajan kilpailukortin
kilpailukansliassa. Tarkemmat ohjeet on kirjattu lajisääntöihin.

Lisäksi Hanna on lähettänyt viestin kouluratsastuskomitealle liittyen kouluratsastussääntöjen
vammaisratsastajia koskeviin kohtiin. Kouluratsastuskomitealta ei ole vielä saatu vastausta
sääntöehdotuksiin.
Johanna Höglund ja Eeva Kaartinen valmistelevat ohjeistuksen paraluokkia ensimmäisiä kertoja
arvosteleville kouluratsastustuomareille sekä SO-luokkia arvosteleville ratsastuksenohjaajille/-opettajille.

KIPA:n uudistustyö
Lajeilta pyydettiin sähköpostitse ehdotuksia vastuuhenkilöistä. Komitean puheenjohtajan päätöksellä
tehtävään esitettiin kotimaan kilpailutoiminnasta vastaavaa Johanna Höglundia.
Johanna käy läpi kesäkuun kokousmuistion KIPA-ehdotuksien osalta ja tuo siinä listattuja asioita esille
uuden KIPA:n kehityspalavereissa, kun niitä jossain vaiheessa järjestetään.
Special Olympics – ohjelmat
Käännetään vielä kääntämättä olevat kolme Special Olympics -ohjelmaa:
- Level A test 1 (käyntiohjelma 2019)

- Level B1 test 1 (raviohjelma 2019)
- Level C1 test 1 (laukkaohjelma 2019)
Johanna tekee käännökset ja ohjelmat otetaan käyttöön, kun käännöstyö on valmistunut tammikuun
aikana.

3. Ajankohtaiset asiat vuosikellosta sekä vuoden 2018 toimintakalenterista
•

Vammaisratsastusohjaajakoulutuksen 4. ja viimeinen jakso järjestettiin Ypäjällä 9.-11.11.
Koulutuksen aloitti vuonna 2017 kuusitoista kurssilaista ja päätti 12 kurssilaista. SRL:n joulukuun
kokouksessa vahvistetaan 8 uutta vammaisratsastusohjaajaa, jotka ovat suorittaneet kaikki
koulutukseen kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Koulutuksen palautteet käsitellään vuoden ensimmäisessä kokouksessa, koska tähän kokoukseen
mennessä palautteita oli saatu vielä niukasti. Päivi laittaa kurssilaisille muistutusviestin palautekyselystä.

•

Vuoden neljäs luokittelutilaisuus järjestettiin torstaina 15.11. maajoukkuekatsastusviikonlopun alla.
Luokitteluun ilmoittautui viisi ratsastajaa, joista loppujen lopuksi vain kaksi luokiteltiin. Luokittelut
teki Maria Schopp.

•

Komitea ja maajoukkuejohto järjestivät tervetulo- ja infotilaisuuden kilpailutoiminnasta
kiinnostuneille Ypäjällä paramaajoukkuekatsastuksen yhteydessä 17.11.. Johanna kertoi terveiset
tilaisuudesta ja esitteli tapaamisen ohjelman. Infotilaisuuteen osallistui tänä vuonna pieni porukka,
mutta samaa pohjaa voidaan hyödyntää myös ensi vuonna.

•

Urheilufoorumi ja lajiseminaari 24.11. Helsingissä. Vammaisratsastuksen osalta lajiseminaari
peruuntui.

4. Toimintasuunnitelma 2019
Käytiin läpi ensi vuoden toimintakalenteria ja sovittiin seuraavista vastuujaoista:
30.3. Lions-tapahtuma: Merja (talutusratsastus), Hanna, Matti
6.4. Hevoset messujen -tapaaminen: Hanna, Pätkä
7.-9.11. Apuvälinemessut: Merja (torstai/simulaattori), Maritta (perjantai/simulaattori), Pätkä
(lauantai/simulaattori), Matti (perjantai/radat). Myös pararatsastuksen vertaistukihenkilöt ovat osastolla.
Tapahtumakalenteri kokonaisuudessaan löytyy täältä: www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/kalenteri/
(täydentyy vuoden mittaan).
5. Koulutus
Käytiin pitkä ja vilkas keskustelu millä nimellä Vammaisratsastuksen peruskurssi jatkossa järjestetään.
Päätettiin, että kurssi on ensi vuoden alusta Pararatsastajan avustajakurssi.
6. Muut asiat
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry sekä Suomen Paralympiakomitea ovat tehneet yhdistymisestä
aiesopimuksen. Yhdistymisen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020 alkaen. Myöhemmässä vaiheessa voi
tulla kyseeseen myös yhdistyminen Olympiakomiteaan.

Hanna on joululomalla 17.12.-6.1., jonka aikana hoidetaan vain kiireellisimmät asiat.
Johanna tarkistaa joulu-tammikuun aikanan onko FEI:n ohjelmiin tullut muutoksia ja jos, niin korjaa
ohjelmat muutoksien mukaisiksi.
7. Komitean kokoonpano 2019 ja ensi vuoden kokoukset
Merja Miettinen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä ensi vuonna komiteatyöhön. Merja jatkaa
kuitenkin kouluttajana. Kiitettiin Merjaa hänen panoksestaan komiteatyöhön.
Komiteaan ei ole ilmoittanut uusia, halukkaita tulijoita, joten komitea jatkaa samalla kokoonpanolla ensi
vuonna lukuun ottamatta Merjaa.
Sovittiin alkuvuoden kokouspäivät:
Ke 6.2. klo 16.30 SRL:n toimistolla
Pe 29.3. klo 16.30 SRL:n toimistolla
7.-9.6. Ypäjä (SM-kisojen yhteydessä, päivä ja tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin)
Syksyn kokouspäivät sovitaan, kun SO-mestaruuksien päivämäärä on vahvistettu.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.31.

