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Asialista:
1. Kokouksen avaus
Esitys: Komitean puheenjohtaja avaa kokouksen klo 16.40.
2. Kilpailuohjelmat ja kilpailusäännöt
Kilpailuohjelmat
Tiedoksi: Johanna Höglund on kääntänyt FEI:n sivuilla olevat vuoden 2009 noviisiohjelmat. Ohjelmat ovat
myös KIPA:ssa ja Equipessa.
Vammaisratsastuksen kilpailusäännöt 2018
Tiedoksi: Lajisäännöt ovat hallituksen kokouksen vahvistettavana tiistaina 12.12. (samaan aikaan kuin
komitean kokous).
Sääntövaliokunnalta tuli vuoden 2018 vammaisratsastuksen kilpailusääntöihin kolme muutostoivetta:
- Selkeyttää rataan tutustumiseen liittyvää sääntökohtaa.
- Vaihtaa palkintojenjakoon termiksi ”saavutaan jalan”
- FEI:n eettinen ohjeisto hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi tulee jatkossa yleiseen osaan eikä sitä
julkaista enää lajisäännöissä.
Hanna on tehnyt toivotut korjaukset ja toimittanut viimeistellyn version eteenpäin käsittelyyn. Säännöt
julkaistaan liiton sivuilla vuoden vaihteessa.
3. Ajankohtaiset asiat vuosikellosta sekä vuoden 2017 toimintakalenterista
Kilpailutoiminta
• Menneet kilpailut:
o Special Olympics unified joukkueratsastuskilpailut 5.11.
14 kehitysvammaista ratsastajaa, joista seitsemällä oli oma partneri mukana. Kaikki olivat
tyytyväisiä ensimmäistä kertaa käytössä olleesta käytännöstä, jossa ratsastajat toivat itse
partnerin mukanaan ja tällä tavoin lisättiin joukkuehenkeä. Ensi vuoden kilpailukutsuun
tarkennetaan, etteivät hevosalan ammattilaiset saa toimia partnereina. Partnerien ohjelma
on K.N. Special.
o Korpilahti (1-2-taso) 8.10., Ypäjä (3-taso) 27.-28.10., Tampere (1-taso) 29.10.:

Korpilahden 2-taso peruuntui osallistujien vähyyden vuoksi, 1-taso toteutui. Ypäjän kisat
onnistuivat, ensimmäistä kertaa kisattiin kahtena eri luokkana: ryhmät 1-2 ja 3-5.
Tampereen kisoissa runsaasti osallistujia; näkövammaisten ratsastajien
verryttelymahdollisuuteen kiinnitettävä jatkossa huomiota.
Koulutus
• Vammaisratsastuksen peruskurssi 6.-8.10. Ypäjällä
Koulutuksessa 19 osallistujaa. Kurssi onnistunut. Ypäjän kanssa vielä jonkin verran säätöä
kurssijärjestelyjen osalta.
• Vammaisratsastusohjaajakoulutuksen 1. koulutusviikonloppu 17.-19.11. Ypäjällä
Koulutukseen haki 22, ja kurssille valittiin maksimimäärä eli 16. Hyvätasoinen kurssi.
Muu toiminta
•

Luokituspäivä 29.9. Ypäjällä
Luokituspäivän aikana Patrcia Hirn teki luokituksen viidelle ratsastajalle, kaikki luokitettiin ryhmään
V.

•

11.10. Kansainvälisen tyttöjen päivän lajikokeilu
VAU ja Paralympiakomitea järjestivät kokeilutapahtuman vammaisille tytöille Helsingissä
Liikuntamyllyssä. VAU:n pyynnöstä Hanna ja Marja hoitivat paikalle keppihevosratsastus- ja
infopisteen.

•

9.-11.11. Apuvälinemessujen Liikuntamaa, Tampere
Tapahtumasta jäi positiivinen fiilis. Seuraavalla kerralla kepparipyörätuolirata valjakkoajon
tarkkuusradan malliin tai kouluratana. Ramppi olisi voinut olla 10 cm korkeampi.

•

25.11. Ratsastusfoorumi ja lajiseminaari
Laura Lepistön osuus oli hyvä ja sen antia pystyi peilaamaan hyvin meidänkin lajiin. Kaisla esitteli
EM-matkansa ja tällaiset matkakertomukset ovat innostava lisä lajiseminaarin ohjelmaan.
Osallistujia olisi mahtunut mukaan enemmänkin.

Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut
Sappeen Ratsastusleirillä oli noussut toive vammaisratsastuksen mukaan ottamisesta
Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailuihin. Hanna välitti toiveen Suomen
Ratsastuksenopettajainyhdistykselle, josta näytettiin vihreää valoa ehdotukselle, mutta loppujen lopuksi
eivät halunneet luokkaa mukaan vielä ensi vuoden kilpailuihin. Kilpailun järjestämisvastuu on siirtymässä
vuonna 2018 SROY:lta SRL:lle -> Hanna jatkaa neuvotteluja luokan toteuttamiseksi.
Uuden luokittajan kouluttaminen
Patricia Hirn välitti tiedon Isossa-Britanniassa 13.-14.1. järjestettävästä luokittelijakoulutuksesta. Haku
yhden uuden, Etelä-Suomen alueella asuvan luokittelijan saamiseksi oli auki 10.12. saakka. Koulutukseen
lähetettävän luokittelijan päättää SRL:n luokittelun asiantuntijaryhmä. Hakemuksia saatiin tiukalla
hakuaikataulullakin neljä.
4. Vuoden 2018 toiminta
Käydään läpi vuoden 2018 vahvistettu toimintasuunnitelma:

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
aloittaa harrastuksen pien- tai erityisryhmissä. Näiden ratsastajien harrastus- ja kotimaan
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:
ratsastajien lisäksi vammaisratsastusvastaava sekä aktiivisia, koulutettuja ohjaajia ja avustajia
ratsastuskouluissa ja -seuroissa.
• Alue voi hyödyntää seura- ja harrastetukea verkoston yhteistapaamiseen.
• Vammaisratsastusvastaavat kokoontuvat aluetapaamisessa 25.–28.1. Lahdessa sekä harrastustoimintaan
painottuvassa tapaamisessa Tampereen Hevoset 2018 -messujen yhteydessä 7. huhtikuuta.
Tapaamiset, kokeilutilaisuudet ja leirit
• Tavoitteena on ratsastajien verkostoituminen ja tiedon lisääminen.
• Komitea ja Ypäjän Hevosopisto järjestävät vammaisratsastuksen ohjaajakoulutuksen 2. jakson yhteydessä
24.–25.3. Special Olympics-ratsastajien minileirin.
• Komitea järjestää urheilupainotteisen vammaisratsastuksen lajiseminaarin syyskokousviikonlopun
yhteydessä.
• Komitea ja maajoukkuejohto järjestävät tervetulo- ja infotilaisuuden kilpailutoiminnasta kiinnostuneille
Ypäjällä paramaajoukkuekatsastuksen yhteydessä.
• Vuoden aikana on kolme luokittelutilaisuutta: 10.2. Oulussa sekä kevään maajoukkueleirin ja syksyn
maajoukkuekatsastuksen yhteydessä.
• Komitea järjestää yhteistyössä Sappeen Ratsutilan kanssa kesällä vammaisratsastajien
ratsastussimulaattorileirin, jolla on mahdollisuus saada apua oman istunnan kehittämiseen sekä tavata
muita vammaisratsastajia.
• Komitea järjestää yhteisyössä Harjun Oppimiskeskuksen kanssa vammaisratsastajien esteratsastusleirin.
Leirillä harjoitellaan esteratsastuksen perusteita sekä ratsastussimulaattorissa että ratsastustunneilla.
• Ratsastajainliiton vammaisratsastuskoordinaattori osallistuu Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:n
järjestämiin lajiliittotapaamisiin sekä järjestää lajikokeilun VAUn ja Paralympiakomitean
lajikokeilutapahtumassa Tyttöjen päivänä 11.10.
Koulutukset ja materiaalit
• Tavoitteena on, että toimijoilla on riittävät tiedot ja taidot tukea vammaisratsastajien kehitystä.
• Komitea järjestää yhden vammaisratsastuksen peruskurssin syksyllä. Lisäksi Ruukin Maaseutuopistolla
järjestetään peruskurssi 16.–18.3.
• Vammaisratsastuksen ohjaajakoulutus alkoi syksyllä 2017 ja jatkuu kolmen koulutusviikonlopun ajan (23.–
25.3., 24.–26.8. ja 9.–11.11.).
• Vuoden aikana koulutetaan yksi uusi kotimaan luokittelija Etelä-Suomen alueelle.
• Tarjotaan täydennyskoulutusta vammaisratsastustuomareille sekä koulutetaan vuoden aikana vähintään
yksi minimissään IIIK-tason kouluratsastustuomari vammaisratsastustuomariksi. Koulutukset toteutetaan
maajoukkueleirin yhteydessä ulkomaisen kouluttajan avulla, mahdollisesti yhteistyössä Viron
ratsastajainliiton kanssa.
• Kaksi Ratsastajainliiton vammaisratsastuskouluttajaa hakee henkilökohtaisesti Ahos-apurahaa
osallistuakseen Federation of Horses in Education and Therapy International -järjestön HETI-konferenssiin
25.–29.6. Dublinissa Irlannissa.
• Vammaisratsastusopas päivitetään vuoden 2018 aikana.

Kilpailut
• Tavoitteena on, että vammaisratsastajilla on monipuolisia kilpailumahdollisuuksia eri tasoilla.
• Komitea aktivoi kouluratsastuskilpailujen järjestäjiä tarjoamaan myös vammaisratsastusluokkia.
• Komitea rohkaisee kilpailujärjestäjiä järjestämään eri puolilla Suomea lainahevosilla 1-tason
vammaisratsastuskilpailuja.
• Komitea tukee kotimaan kilpailujärjestäjiä taloudellisesti tuomarituella.
• Komitea varmistaa riittävän laajan kilpailutarjonnan, jotta pararatsastuksen SM-kilpailut saadaan
toteutettua, ensisijaisesti kouluratsastuksen SM-kilpailujen yhteydessä.
• Suomenratsujen kuninkaalliset -kilpailussa Ypäjällä on mukana vammaisratsastusluokka.
• Special Olympics -mestaruuskilpailut järjestetään kouluratsastuksessa sekä tehtäväratakilpailuna. Vuoden
aikana testataan myös Special Olympics -esteratsastuskilpailuja.
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 jatkaa syksyllä 2017 käynnistyneen vertaistukitoiminnan kehittämistä. Vertaistukihenkilöt
auttavat uusia harrastajia lajin pariin sekä neuvovat ja tukevat muita vammaisratsastajia. Toiminnan
jalkautusta jatketaan. Vertaistukihenkilöiden tapaaminen järjestetään 7.4. Tampereella Hevoset 2018 messujen yhteydessä.
- Sappeen simulaattorileirin ajankohdaksi on vahvistettu: 6.-8.7.
- Harjun estesimulaattorileirin ajankohdaksi päätettiin 3.-5.8. kahdesta tarjotusta vaihtoehdosta.
- Vammaisratsastusohjaajakoulutuksen 3. jaksolle järjestetään kaikille avoin minileiri, jos tällainen mahtuu
Ypäjän kalenteriin.
5. Koulutus
Käytiin läpi SRL:n koulutusjärjestelmän vammaisratsastusosuus ja päivitettiin se ajan tasalle:
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittow
wwstructure/167144_Koulutusjarjestelma-2017_0901.pdf (sivut 63-65). Hanna toimittaa muutokset
tiedoksi Tuula Tellalle. Peruskurssin maksimiosallistujamäärä lasketaan kahdestakymmenestä kuuteentoista
6. Tiedotus, viestintä ja materiaalit
SRL:n nettisivut ovat uudistumassa vuoden 2018 kesäkuuhun mennessä.
Komitea esittää, että uusissa sivuissa kiinnitetään huomiota esteettömyyteen ja siihen, että sivut toimivat
myös näkövammaisten ruudunluetusohjelmalla. Komitea koki, että on hyvä, että lajitietoa on laajasti
saatavilla ja toivoi, että tämä olisi mahdollista jatkossa uusillakin sivuilla.

Merkkisäännöt
Keskusteluun ja päätettäväksi:
Vuonna 2016 komitea työsti ehdotuksen pronssi-, hopea- ja kultamerkin osalta, mutta ehdotusta ei viety
silloin eteenpäin tämän silloin tietoon tulleen isomman uudistustyön takia. Käydään läpi
sähköpostikokouksessa tulleet palautteet ja muut esille nousevat asiat.

Vuonna 2016 työstetty ehdotus pronssi-, hopea- ja kultamerkistä, jota ei liitetty vielä tuolloin
merkkisääntöihin:
Pronssi: Pararatsastajat: FEI:n uusimmasta henkilökohtaisesta ohjelmasta 3-tason kilpailusta vähintään 60
%:n tulos, SO-ratsastajat: SO-ohjelmasta vähintään 65 %:n tulos
Hopea: Pararatsastajat: FEI:n uusimmasta henkilökohtaisesta ohjelmasta 3-tason kilpailusta vähintään 65
%:n tulos, SO-ratsastajat: SO-ohjelmasta vähintään 68 %:n tulos
Kulta: Pararatsastajat: SM-kilpailusta tai kansainvälisestä kilpailusta vähintään 70 %:n tulos, SO-ratsastajat:
SO-mestaruuskilpailusta
Komitean tarkennettu ehdotus:
Pronssi: Pararatsastajat: FEI:n uusimmasta henkilökohtaisesta ohjelmasta 2-3-tason kilpailusta vähintään 60
%:n tulos, SO-ratsastajat: SO-ohjelmasta vähintään 65 %:n tulos
Hopea: Pararatsastajat: FEI:n uusimmasta henkilökohtaisesta ohjelmasta 3-tason kilpailusta vähintään 68
%:n tulos, SO-ratsastajat: SO-ohjelmasta vähintään 68 %:n tulos
Kulta: Pararatsastajat: SM-kilpailusta tai kansainvälisestä kilpailusta vähintään 70 %:n tulos, SO-ratsastajat:
SO-mestaruuskilpailusta 70 %:n tulos.
Merkit voidaan myöntää jo vuoden 2017 kilpailutuloksien perusteella, mutta ei sitä vanhemmista
tuloksista.
7. Seuraava kokous
Katja on jäämässä sivuun komiteasta matka-asioiden vuoksi. Komitea kiittää Katjaa tästä vuodesta.
SRL:n hallitus vahvistaa komitean kokoonpanon vuodelle 2018 viimeistään tammikuun kokouksessa.
Johanna Höglund ja Kai Majander ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä komiteatyöhön.
Vuoden 1. kokous pidetään keskiviikkona 17.1. klo 16.30-20. Loput kokoukset sovitaan yhdessä komitean 1.
kokouksessa.
8. Muut asiat
Tiedoksi: Hanna vapaalla 18.12.-7.1..
-----Apuvälinehankintoihin koulutuksia, leirejä, luokittelutilaisuuksia ym. varten saadaan Lionsien tuki. Hanna ja
Pätkä ovat koonneet lopullisen tilauslistan Marjan ensimmäisen koosteen pohjalta (hankintalista
esityslistan liitteenä). Tilaukset tekee SRL:n toimistolla harjoittelussa oleva Michael Jarock. Lisäksi haussa on
vielä edullinen, käytetty, kokoontaitettava pyörätuoli.
Katja myy kapulaohjat komitealle, joten niitä ei tarvitse tilata. Katjalta löytyy myös velcroa. Lisäksi
kuminauhoja hankitaan Etolasta.
-----Aikataulusyistä Hanna ei ole ehtinyt luonnostelemaan nimikeasioiden kyselyä. Kysely laitetaan auki
alkuvuodesta, ja nimikeasiat työstetään vuoden aikana siten, että täsmennetyt nimikkeet voidaan ottaa
käyttöön vuoden 2019 sääntöihin ja toimintasuunnitelmaan.
-----Kirjataan pöytäkirjaan komitean sähköpostitkokouksen 24.10. tekemä päätös ehdottaa HUJO:n
yhteyshenkilöksi maajoukkueenjohtaja Tanja Takkulaa.

-----Muita kokouksessa esille nousseita asioita:
-

-

Voisivatko pararatsastajat olla mukana kouluratsastuksen kuivaleireillä?
Paralympiakomitean ratsastuksen esittelyvideo: Vammaisratsastuskomitea ei halua sen käyttöön
ottamista. Video sisältää runsaasti virheellistäkin tietoa. Hanna toimittaa tiedon
Paralympiakomitealle.
Katja ja Patricia ovat työstäneet esimerkkipohjan lääkärinlausunnosta luokittelua varten. Siinä on
vielä joitain lääketieteen käännöskohtia, joihin pyydetään apua mahdollisesti uudelta luokittelijalta.
Käytiin läpi Special Olympcs – maailmankisojen 2019 (Abu Dhapi) aikataulutusta. Esitykset
valinnoista tulee tehdä kevään 2018 aikana.
VAU:n Hannele Pöysti on jäämässä eläkkeelle. Hanna osallistuu läksiäisjuhlaan ja vie komitean
terveiset.

9. Kokouksen päättäminen
Komitean puheenjohtaja päätti kokouksen 19.20.

