VAMMAISRATSASTUSKOMITEAN KOKOUS

MUISTIO 5 / 2017

Paikka:

Harjun Oppimiskeskus, Katariinankuja 19, Ravijoki

Aika:

La 23.9.2017 n. klo 17-21.00 (kokous aloitetaan kisapäivän ja palkintojenjaon jälkeen)

Paikalla:

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

Ilmoittaneet esteestä: Katja Karjalainen ja Marjukka Manninen
Asialista:
1. Kokouksen avaus
Komitean puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00.
2. Vammaisratsastuskomitean kokous 7.9.
Puheenjohtaja ja vammaisratsastuskoordinaattori päätyivät kokouksen perumiseen, koska
osallistujamäärä olisi jäänyt pieneksi. Kiireellisimpiä asioita käsiteltiin sähköpostitse, ja ne on kirjattu
nyt tämän kokouksen muistioon.
3. Kilpailuohjelmat ja kilpailusäännöt
Kilpailuohjelmat
Ote komitean muistiosta 3-2017: 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 ohjelma-arkistoista jo valmiina (9.5. lisäys: ei löytynyt). Jos ohjelmat otetaan
käyttöön, pyydetään käännösapua Eeva Kaartiselta ja Johanna Höglundilta.
Päätös: FEI:n sivuilta http://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/p-e-dressage/tests löytyvät
noviisiohjelmat 2009 otetaan käyttöön kotimaassa. Ohjelmat ovat samat kuin vuoden 2010 ohjelmat, mutta
niiden arvosteltavien kohtien rakenne on osin erilainen. Hanna pyytää käännösapua Eevalta ja Johannalta.
Tiedoksi: Kaikki käytössä olevat para- ja SO-ohjelmat löytyvät nyt Equipe-tulospalveluohjelmasta.
Vammaisratsastuksen kilpailusäännöt 2018
Kilpailusääntöihin kerätään palautetta 15.9. saakka netistä löytyvällä lomakkeella. Lomake suljetaan pari
viikkoa alkuperäistä suunnitelmaa aiemmin, jotta työstölle jää riittävästi aikaa. Sääntövaliokunnan päätös
aikaistaa palautteiden keräämistä ei ollut tavoittanut kaikkia, joten lomake on loppujen lopuksi auki
alkuperäisen aikataulun mukaisesti 1.10. saakka.
Komitea käsitteli lajisääntöihin lomakkeen kautta tähän mennessä tulleet palautteet. Hanna työstää
päätösten perusteella sääntöjä, ja toimittaa niistä alustavan version komitean kommentoitavaksi. Tämän
jälkeen tehdään vielä tarvittavia muutoksia kansainvälisten sääntömuutosten perusteella, kun ne ovat
tulleet FEI:lta sekä käsitellään mahdolliset kokouksen jälkeen tulleet sääntöpalautteet.

Yleiset säännöt
Yleiset säännöt (KS1) on toimitettu kommenttikierrokselle lajikomiteoille, jotta ne voivat tarkistaa onko siitä
jäänyt lajin kannalta jotain oleellista pois. Yleisen osan rakenne ja käsittelyjärjestys muuttuvat oleellisesti,
mutta sääntömuutokset eivät ole niin suuria -> keskeisimmät sisältömuutokset liittyvät
kurinpitosäännöksiin. Vammaisratsastuksessa yleisissä säännöissä on kohdat luokittelusta (20.7.1 ja 20.7.2).
Vammaisratsastuskomitea käsitteli KS1:n sähköpostikokouksella, jotta kommentit saatiin
sääntövaliokunnan 21.9. pidetyn kokouksen käsittelyyn. Esille nousi mm. se, ettei Special Olympics kilpailuja ole mainittu yleisissä säännöissä. Palautekooste toimitettiin sääntövaliokunnan edustajalle Eeva
Kaartiselle sekä valiokunnan puheenjohtajalle Kaija Borupille.
Komitea käsitteli luokitusta koskevat kohdat vielä uudelleen kokouksessa, koska ilmeni, etteivät ne kata
tarpeeksi selkeästi myös Special Olympics -ratsastajia.
Nykyiset yleisten sääntöjen luokittelua koskevat sääntöehdotukset ensi vuodelle:

Uudet ehdotukset sääntövaliokunnalle:
20.7.1 Vammaisratsastaja on kilpailija, jolla on alentunut fyysinen ja/tai kognitiivinen toimintakyky.
Fyysinen toimintakyky arvioidaan luokittelijan tekemän luokittelun kautta.
20.7.2 Luokiteltu vammaisratsastaja (FEI:n ryhmäjaon mukaan) saa käyttää vammais- ja
kouluratsastuskilpailuissa luokittajan kilpailukorttiin merkitsemiä apuvälineitä ja -keinoja. Luokiteltu
vammaisratsastaja voi kahden luokittelijan ja valmentajansa lausunnon perusteella saada oikeuden käyttää
apuvälineitä ja -keinoja myös muiden SRL:n alaisten lajien kilpailuissa. Lisäksi Special Olympics -ratsastajat
voivat käyttää vammais- ja kouluratsastuskilpailuissa ohjelman esilukijaa. Luokittelun voimassaoloaika on

merkitty kilpailukorttiin. Ratsastajan on esitettävä kilpailukortti kilpailukansliassa ja lisäksi siitä on
informoitava ko. luokan päätuomaria.
4. Ajankohtaiset asiat vuosikellosta sekä vuoden 2017 toimintakalenterista
Kilpailutoiminta
•

Kuulumiset kisakentiltä (mm. SM, PM, EM)
Kesän kilpailut sujuneet ok.

•

Maajoukkuekatsastukseen hakeneet, katsastusviikonloppu 30.9.-1.10.
17 hakenut valmennukseen, katsastusviikonloppuun osallistuu 14 ratsukkoa.

•

Tulevat kilpailut:
o Special Olympics -mestaruudet Harju 23.-24.9.
29 kilpailijaa (working trail) ja 28 (kouluratsastus) eli ennätysmäärä. Working trail keräsi
kiitoksia, tulee olemaan jatkossakin osa mestaruuskilpailuja.
o

Special Olympics unified joukkueratsastuskilpailut 5.11.
Tänä vuonna ratsastaja tuo partnerin itse, jotta kilpailuun saadaan tiimihenkeä, kun
ratsastaja ja partneri tuntevat jo entuudestaan toisensa. Kilpailuihin voi osallistua myös
ilman partneria, jolloin ei kilpaile unified-mestaruudesta.

o

Korpilahti (1-2-taso) 8.10., Ypäjä (3-taso) 27.-28.10., Tampere (1-taso) 29.10.
 vilkas kisasyksy tulossa.

Koulutus
•

Ahos-apuraha/vertaistukikoulutus 16.-17.9.
Tiedoksi: Hakijoita kuusi, joista neljä pystyi osallistumaan koulutusviikonloppuun
Hanna ja Pätkä kertoivat viikonlopun kuulumiset. Koulutus oli onnistunut, ja viikonlopun aikana
saatiin luotua yhteinen näkemys mitä vammaisratsastuksen vertaistukitoiminta voi olla ja miten
sitä markkinoidaan lähitulevaisuudessa. Lisäksi uutena asiana nousi ratsastajilta lähtenyt ehdotus,
jolla he tarjoutuvat menemään talleille harjoitusryhmäksi, jonka avulla tallihenkilökunta saa
opastusta, ideoita ja varmuutta erityisryhmien toiminnan suunnitteluun ja tarjoamiseen. Seuraava
vertaistoimijoiden tapaaminen järjestetään 7.4. Tampereella Hevoset 2018 -messujen yhteydessä.

•

Vammaisratsastuksen peruskurssi, Vantaa 26.-28.5.
Kurssi sujui ok, 16 osallistujaa.

•

Vammaisratsastuksen peruskurssi 6.-8.10. Ypäjällä
Kurssikutsu julkaistu elokuussa. Kurssi on täynnä (20 hlö+varasijoilla olijat). Avoimen
vammaisratsastusleirin peruunnuttua tarvitaan paikalle harjoitusryhmät, mieluiten noin 7
ratsastajaa. Hanna selvittää asiaa.

•

Vammaisratsastusohjaajakoulutus 2017-18
Haku auennut elokuussa ja jatkuu viikon Ypäjän peruskurssin jälkeen.

•

Peruskurssi Ruukissa 16.-18.3.2018
Oppilaitoksen järjestämä kurssi, jonne tulee avoimia paikkoja myös ulkopuolisille.

Muu toiminta
•

Luokituspäivä 29.9. Ypäjällä (Huom. päivämäärää jouduttiin aikaistamaan viikolla Janne Berghin
pakollisen menon vuoksi, aiempi 6.10.)
Luokituspäivään osallistuu seitsemän, eli kaikki paikat on varattu.

•

FEI Para Forum 13.-14.5. Cotsworld, Iso-Britannia
Patricia Hirnin yhteenvetoa tapaamisesta ei ole vielä saatu.

•

20.-21.5. Hevoset Kaivarissa -tapahtuma
Hyvä, onnistunut tapahtuma, jossa kävi paljon väkeä myös vammaisratsastuksen teltalla. Teltalla
ollut kepparirata näkövammoja simuloivien lasien sekä näkövammaisten oppaiden avulla toimi
hyvin ja kiinnosti ihmisiä.

•

7.-9.7. Vammaisratsastajien ratsastussimulaattorileiri, Sappeen Ratsutila, Pälkäne
Leiri onnistunut sekä Marjan leiriterveisten että saatujen palautteiden perusteella. Järjestäjien
välistä yhteistyötä ennen leiriä tehostetaan, jotta käytännönjärjestelyt saadaan entistä
sujuvammiksi heti leirin alusta.

•

6.-8.10. Kaikille avoin vammaisratsastusleiri, Ypäjä
Leiri peruuntui osallistujapulan takia.

•

11.10. Kansainvälisen tyttöjen päivän lajikokeilu
VAU ja Paralympiakomitea järjestävät kokeilutapahtuman vammaisille tytöille Helsingissä
Liikuntamyllyssä. VAU:n pyynnöstä Hanna ja Marja hoitavat paikalle keppihevosratsastuspisteen.

•

9.-11.11. Apuvälinemessujen Liikuntamaa, Tampere
Hanna hoitaa käytännönjärjestelyjä yhteistyössä VAU:n kanssa. Simulaattori, ramppi sekä
keppihevosrata ovat ok.
Päätettäväksi/vahvistettavaksi työvuorot aiemmin sovitun perusteella:
Hanna kaikki päivä+rakentaminen ja purku
To: Merja sekä mahdollisesti Merjan TET-harjoittelija
Pe: Maritta, Matti
La: Pätkä, Riikka Pyykkö
Lisäksi vertaistukikoulutukseen osallistuneista Heidi Mattila tulee messuille to ja pe sekä Inka
Kolhinoja la.

•

25.11. Ratsastusfoorumi ja lajiseminaari
Keskusteluun lajiseminaarin alustava ohjelmarunko:
15.45-16.30 Laura Lepistö: Vapaaohjelman rakentaminen (osuus yhteistyössä kouluratsastuksen
kanssa)
Siirtyminen omaan kokoustilaan
16.45-17.15 Vuoden 2018 toimintasuunnitelma sekä Ypäjän valmennuskeskushanke
17.15-17.45 Vuoden 2018 kilpailusäännöt ja kilpailukalenteri
17.45-18.00 Vammaisratsastuskomitean kokoonpano 2018. Erovuorossa Maritta ja Pätkä,
molemmat ovat valmiita jatkamaan seuraavallekin kaudelle.
18.00-18.45 Tanja Takkula ja Kaisla Osara: Matkakertomus Göteborgin EM-kilpailusta
18.45-19.00 Mahdolliset muut esille nousevat asiat

Pätkä ja Merja eivät pääse paikalle lajiseminaariin. Marja toimii lajiseminaarin vetäjänä
varapuheenjohtajan roolissa.
5. Vuoden 2018 toiminta
Keskusteltiin ensi vuoden toiminnasta. Hanna rakentaa komitealle ehdotuksen ensi vuoden suunnitelmaksi
tämän vuoden pohjalta. Käsittelyä jatketaan sähköpostitse.
Ote SRL:n toimintasuunnitelmasta vuodelle 2017:
8.6. Vammaisratsastus ja erityisryhmien ratsastus Vammaisratsastuksesta on käytössä myös nimitykset
erityisryhmien ratsastus ja erityistä tukea tarvitsevien ratsastus. Vammaisratsastaja tarvitsee erityistä tukea
tai apuvälineitä voidakseen ratsastaa ja usein alussa hän voi ratsastaa vain pien- tai
erityisryhmissä. Näiden ratsastajien harrastus- ja kilpailumahdollisuuksien kehittämisestä vastaa
vammaisratsastuskomitea ja lajikoordinaattori yhteistyössä alueiden ja muiden toimijoiden sekä
yhteistyökumppaneiden kanssa. Komitean tavoitteena on, että jokainen ratsastaja pääsee esteettömälle ja
helposti saavutettavalle ratsastuskoululle ja voi kehittyä harrastuksessaan monipuolisesti.
Vammaisratsastuksen aluetoiminta • Tavoitteena on, että jokaisella alueella toimii vammaisratsastajien
tarpeiden mukainen verkosto: vammaisratsastusvastaava sekä aktiivisia, koulutettuja ohjaajia ja avustajia
ratsastuskouluissa ja -seuroissa sekä ratsastajia. • Alue voi hyödyntää seura- ja harrastetukeatukea
verkoston yhteistapaamiseen. • Vammaisratsastusvastaavat kokoontuvat aluetapaamisessa 27.-29.1.
Rantasalmella sekä harrastustoimintaan painottuvassa tapaamisessa Tampereen Hevoset 2017 -messujen
yhteydessä huhtikuussa.
Tapaamiset, kokeilutilaisuudet ja leirit • Tavoitteena on ratsastajien verkostoituminen ja tiedon lisääminen.
• Ratsastajainliitto ja koulutuspaikka järjestävät vammaisratsastuksen peruskurssin yhteydessä kaikille
avoimen vammaisratsastusleirin. • Komitea järjestää urheilupainotteisen vammaisratsastuksen
lajiseminaarin syyskokousviikonlopun yhteydessä. • Komitea järjestää tervetulo- ja infotilaisuuden sekä
luokituspäivän pararatsastuksen kilpailutoiminnasta kiinnostuneille kevään tai kesän maajoukkueleirin
yhteydessä. • Ratsastajainliitto järjestää yhteistyössä Sappeen Ratsutilan kanssa kesällä
vammaisratsastajien ratsastussimulaattorileirin, jossa on mahdollisuus saada tarkkaa tietoa omasta
istunnasta ja tavata muita vammaisratsastajia. • Ratsastajainliiton edustaja osallistuu Kansainvälisen
Ratsastajainliiton, FEIn, Parafoorumiin. • Tuetaan kansainvälisen luokittajan osallistumista luokittajien
kansainväliseen tapaamiseen. • Vammaisratsastus on esillä 20.-21.5. Kaivopuistossa järjestettävässä
Hevoset Kaivarissa -tapahtumassa. • Komitea osallistuu Tampereen Apuvälinemessujen yhteydessä
järjestettävään Liikuntamaahan 9.-11.11., ja jakaa siellä tietoa lajista kiinnostuneille sekä tarjoaa
kokeilumahdollisuuden ratsastussimulaattorilla. • Ratsastajainliiton vammaisratsastuskoordinaattori
osallistuu Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:n järjestämiin lajiliittotapaamisiin.
Koulutukset ja materiaalit • Tavoitteena on, että toimijoilla on riittävät tiedot ja taidot tukea
vammaisratsastajien kehitystä.• Komitea järjestää vammaisratsastuksen peruskurssin syksyllä 2017. •
Vammaisratsastuksen seuraavan ohjaajakoulutuksen haku alkaa keväällä 2017, ja 1. koulutusviikonloppu
järjestetään loppuvuodesta. • Hevostalouden ammattitutkinto uudistetaan vuoden 2017 aikana. Komiteaa
kuullaan uudistustyön eri vaiheissa vammaisratsastuksen huomioimisesta koulutuksen sisällä. •
Erityisryhmiin painottuva kerhonohjaajakoulutus järjestetään 4.2. Kirkkonummella. •
Vammaisratsastusopas päivitetään vuoden 2017 aikana.
Kilpailut • Tavoitteena on, että vammaisratsastajilla on monipuolisia kilpailumahdollisuuksia eri tasoilla. •
Vuoden aikana testataan Special Olympics -esteratsastuskilpailuja sekä tehtäväratakilpailuja. • Komitea
aktivoi kouluratsastuskilpailujen järjestäjiä tarjoamaan myös vammaisratsastusluokkia. • Komitea rohkaisee
kilpailujärjestäjiä lainahevosilla järjestettäviin vammaisratsastuskilpailuihin eri puolilta Suomea. • Komitea

tukee kotimaan kilpailujärjestäjiä taloudellisesti tuomarituella. • Komitea varmistaa riittävän laajan
kilpailutarjonnan, jotta pararatsastuksen SMkilpailut saadaan toteutettua, ensisijaisesti kouluratsastuksen
SM-kilpailuiden yhteydessä.
Muu toiminta ja yhteistyö • Komitea jatkaa yhteistyötä ratsastusterapeuttien, sosiaalipedagogisen
hevostoiminnan, Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n sekä vammaisjärjestöjen kanssa. • Komitea jatkaa
pitkäkestoista yhteistyötä Uudenmaan Lions Clubien kanssa Lions-ravitapahtuman järjestämisessä.
Tapahtuman tuotot ohjataan vammaisratsastukselle. • Komitea aloittaa vertaistukiverkoston rakentamisen,
jos hankkeelle saadaan Ahos-apurahaa. Apurahapäätökset julkaistaan joulukuussa 2016. Tavoitteena on
kouluttaa vertaistukihenkilöitä ratsastukseen sekä luoda toimiva ja pysyvä vammaisratsastajien
vertaistukijärjestelmä. Apurahan avulla toteutetaan viikonlopun mittainen vertaistukikoulutus
alkuvuodesta 2017 sekä päivän yhteistapaaminen loppuvuodesta 2017. Lisäksi vertaistukihenkilöt
osallistuvat Hevoset Kaivarissa -tapahtumaan ja Apuvälinemessujen Liikuntamaahan.
Uusia asioita ensi vuoden toimintasuunnitelmaan:
Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut
Sappeen Ratsastusleirillä oli noussut toive vammaisratsastuksen mukaan ottamisesta
Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailuihin. Hanna välitti toiveen Suomen
Ratsastuksenopettajainyhdistykselle, josta on näytetty vihreää valoa ehdotukselle.
SROY pyysi komitealta ehdotuksia sopivista ohjelmista ensi vuoden kilpailua ajatellen. Komitea ehdottaa
käytettäväksi vuoden 2009 noviisiohjelmia. Ohjelmien soveltumisesta pyydetään lausunto tallitoiminnan
kehittäjä Minna Peltoselta. Tämän jälkeen Hanna toimittaa ehdotuksen SROY:lle.
Suomenratsujen kuninkaalliset
Tämän vuoden luokka ei toteutunut osallistujapulan vuoksi, mutta Ypäjä on valmis pitämään luokan myös
ensi vuoden kilpailussa.
Komitea ehdottaa Ypäjälle ensi vuoden ohjelmiksi vuoden 2009 noviisiohjelmia, koska osa osallistumista
suunnitelleista kisaajista kaipasi ohjelmiin helpotusta tähän vuoteen verrattuna.
Vammaisratsastustuomarien tarve
Hanna keskustelee asiasta Marjukan kanssa. Komiteasta tarvetta uudelle, kokeneelle vähintään III-tason
tuomarille on.
Uuden luokittajan kouluttaminen
Ote komitean muistiosta 3-2017: 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
uuden luokittajan kouluttamisesta. Tehtävä laitetaan avoimeen hakuun, kun koulutuspaikka ja ajankohta
ovat selvillä. Valinnan tekee luokituksen asiantuntijaryhmä.
FEI:lla ei ole tällä hetkellä koulutuskalenterissa luokittajakoulutusta. Hanna selvittää asiaa vielä kvkoulutuksista vastaavan Jutta Koivulan kanssa.
Esteratsastussimulaattorileiri Harjussa?
Hanna selvittää mahdollisuutta. Jos onnistuu, lisätään toimintasuunnitelmaan. Opettajana Johanna
Pulkkinen.

INAS-toiminta?
Kuultiin Matin ja Marittan näkemys kehitysvammaisten huippu-urheilujärjestö INAS:in
ratsastuskilpailutoiminnasta -> ei tässä vaiheessa aiheuta toimenpiteitä kotimaan toimintaan.
6. Tiedotus, viestintä ja materiaalit
Merkkisäännöt
Merkkisäännöt ovat uudistumassa, ja sen yhteydessä lajikomiteoita on pyydetty käymään säännöt omalta
osaltaan läpi ja toimittamaan kommentit ja mahdolliset korjaukset 21.9. mennessä Minna Peltoselle.
Peruuntuneen kokouksen jälkeen Hanna on pyytänyt lisäaikaa, ja palaute toimitetaan viikolla 39.
Hanna luonnostelee Ratsastajamerkistä ehdotuksen Pätkältä tulleiden lisäyksien perusteella.
Pronssi-, hopea- ja kultamerkin työstöä jatketaan sähköpostitse.
7. Seuraava kokous
Vuoden viimeinen kokous pidetään tiistaina 12.12. klo 16.30 SRL:n toimistolla.
8. Muut asiat
Hanna vapaalla viikon 42.
Apuvälinehankintoihin saadaan Lionsien tuki. Hanna selvittää käytännön tilauskuvioita.
Hanna ei ehtinyt toukokuussa luonnostelemaan nimikeasioista kyselyä. Kysely laitetaan auki myöhemmin
tänä vuonna.
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.33.

