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Paikka:

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

Aika:

Ke 6.2.2019 klo 16.30-20

Osallistujat:

Päivi Anttila, puheenjohtaja
Maritta Enqvist
Marja Mikola
Matti Lahtinen
Hanna Talvitie (SRL:n pararatsastuksen koordinaattori)

MUISTIO

Johanna Höglund (ilmoittanut esteestä)
Marjukka Manninen (SRL:n hallituksen edustaja) (ilmoittanut esteestä)
Asialista:
1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Komitean puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30. Esityslista hyväksyttiin seuraavalla lisäyksillä: 2.
Järjestäytyminen.
2. Järjestäytyminen
Johanna Höglund valittiin komitean varapuheenjohtajaksi. Marja Mikolan vastuualueeksi lisättiin
aluetoiminta. Muilta osin vastuualueet nettisivujen mukaisesti
www.ratsastus.fi/lajit/pararatsastus/pararatsastuskomitea/komitean-jasenet .
Poissaoloista tai etäyhteydellä osallistumisista ilmoitus vähintään Hannalle mieluiten vähintään kaksi
päivää ennen kokousta.
Matkalaskut toimitetaan Hannalle jokaisen kokoukseen jälkeen.
Muistio lähetetään osallistujille tarkistettavaksi ja siihen kuittaukset viikon sisällä lähetyksestä, jonka
jälkeen tarkistettu muistio julkaistaan mahdollisimman pian.
3. Valmennus- ja kilpailutoiminta
Ranking 2018
Vuoden 2018 rankingtilastot ja valiomerkit on julkaistu.
Luokitteluasiat
Tiisa Lahtinen ja Hanna Lintu osallistuivat Britanniassa 2.-3.2. järjestettyyn luokittelijakoulutukseen.
Koulutus oli sujunut hyvin. Koulutukseen kuuluu neljä harjoitusluokittelua. Hanna Talvitie kysyy
suostumuksen potentiaalisilta harjoitusluokitettavilta ja antaa heidän yhteystiedot uusille luokittelijoille,
Toiveena on, että vähintään toinen luokittelija on saanut harjoittelut tehtyä ennen Ypäjän luokittelupäivää.
Toinen luokittelija voi tarvittaessa tehdä harjoitteluja vielä Ypäjällä.

Hanna avaa ilmoittautumisen Ypäjällä 1.-2.3. järjestettävään luokittelupäivään. Lauantaina Ypäjällä on myös
Paralympiakomitean järjestämä kaikkien lajien luokittelijatapaaminen.
SRL:n luokittelusivulle www.ratsastus.fi/lajit/pararatsastus/kilpaileminen/luokittelu-ja-kilpailukortti on nyt
kirjattu kehitysvammaisten ratsastajien luokittelu 2-4-tason kilpailuihin. Käytäntö on vastaava, joka on
käytössä esimerkiksi Uimaliitolla ja käytettävä psykologi on myös sama.
Näkövämmaisten ratsastajien keltaista hihamerkkiä saavat käyttää vain näkövammaiset ratsastajat. Näin
ollen hihamerkki ei ole sallittu esimerkiksi pelkkien hahmotushäiriöiden vuoksi.
Kilpailukortit
Lajinimimuutoksen myötä oli tarkoitus, että kaikki Vammaisratsastajien kilpailukortit uusitaan. Nyt
kuitenkin Paralympiakomitean uuteen, tulossa olevaan luokittelutietojen rekisteriin tulee mahdollisesti
sähköinen kilpailukortti, joka olisi kätevä myös meille. Jos tämä yhteistyö onnistuu, paperiset kortit jäävät
historiaan kevään aikana.
Sähköisen kortin lisäksi varmistetaan joko mahdollisuus tulostaa sähköinen kortti tai saada paperinen
kilpailukortti jatkossakin erillisellä pyynnöllä.
Asiasta tiedotetaan lisää heti, kun uudet käytännöt ovat varmistuneet.
Kilpailusäännöt 2019
Kirjataan SM-kvaalien tekemiseen sähköpostikokouksella tehty muutospäätös:
Vuonna 2019 kvaalitulokset voi tehdä henkilökohtaisten ohjelmien lisäksi myös joukkueohjelmista. Muilta
osin kvaalisääntö pysyy samana.
KIPA:n uudistustyö
Lajitapaaminen KIPA:n uudistustyöhön liittyen ei ole vielä toteutunut.
Special Olympics – ohjelmat
Johanna on suomentanut ohjelmat. Maritta käy läpi Johannan kanssa ohjelman rakenteen ja selkeyden
esilukemisen kannalta. Tämän jälkeen ohjelmat julkaistaan.

Pararatsastuksen aluevalmennus
Maajoukkueenjohtaja on järjestellyt ratsastajia mukaan aluekouluvalmennuksiin myös aluerajojen
ulkopuolelta valmentajatilanteen mukaan. Jatkossa on tarkoitus, että aluevalmennuksiin voi hakea
normaalin hakuprosessin mukaisesti.

3. Ajankohtaiset asiat vuosikellosta sekä vuoden 2019 toimintakalenterista
Päivi esitteli komitealle Hämeen alueen vuosikellon, jonka pohjalta hän kokoaa tämän vuoden aikana
komitealle vastaavan. Kuvatiedoston lisäksi vuosikellosta työstetään myös tekstiversio. Lisäksi Pätkä nosti

esille tarpeen saada lajille oma logo. Ensimmäiseksi selvitetään voisiko siihen hyödyntää aiemmin
suunniteltua lajimerkkiä.
Käytiin läpi aluetapaamisen terveiset komitealle.
2.2. Oulussa järjestetty luokittelutilaisuus peruuntuo (ei osallistujia).
Abu Dhabin Maailmankilpailujen valmistelut hyvässä mallissa.
Marja on yhteydessä 1-tason kisajärjestäjiin, jotta kilpailuihin saadaan mukaan tänä vuonna kokeiltavana
oleva kaikille avoin VI-ryhmän luokka.
Estesimulaattorileiri. Harjun antama tarjous on osallistujamäärällä 10-16. Leiri järjestetään, jos leiri voidaan
toteuttaa samalla tarjouksella 6-8 hengelle. Teorialuentoa ei tämän vuoden leirille oteta.
Suunniteltiin Tampereen pararatsastustoimijoiden tapaamista. Hanna työstää tapahtumakutsun.
4. Koulutus

Vuonna 2019 on tulossa pararatsastajan avustakurssit (vanha Vammaisratsastuksen peruskurssi) Ruukkiin
keväällä ja Ypäjälle syksyllä. Molempien ilmoittautumiset ovat parhaillaan käynnissä. Ruukin kurssi jo melko
täynnä.
Tämän vuoden pararatsastuksen ohjaajakurssi laitetaan hakuun heti, kun Ypäjän vastuuopettaja on
varmistunut. Haku on auki syksyyn (viikon Ypäjän avustajakurssin jälkeen), jotta vuoden molemmille
avustajakursseille osallistuvat ehtivät hakea ohjaajakurssille.
Käytiin läpi vuonna 2018 päättyneen ohjaajakoulutuksen palautteet. Sähköistä palautetta oli annettu
yhteensä 4 kappaletta. Myös itsearvioinnin yhteydessä annettu palaute käytiin läpi tässä yhteydessä.
5. Muut asiat
Aki Ylänne oli lähettänyt lajikomiteoiden puheenjohtajille sähköpostin valmennusosaamisen
kehittämisprojektista. Sähköpostin perusteella oli hankala saada kokonaiskuvaa projektista, kun
taustatietoina ei ollut muuta kuin viestin liitteenä ollut tiedosto. Yleisesti komitea on sitä mieltä, että
kaikissa valmennuskoulutuksissa pitää käsitellä pararatsastuslajeja. Materiaali tähän voidaan toteuttaa
yhteistyössä maajoukkuejohdon kanssa.
6. Vuoden 2019 kokoukset
Seuraava kokous 29.3. klo 16.30 Helsinki.
Sovittiin muiden vuoden 2019 kokouksien ajankohdat:
Perjantai 7.6. Ypäjä (kellonaika päätetään, kun SM-kilpailuaikataulu tarkentuu)
Lauantai-ilta 21.9. Ravijoki (kellonaika päätetään, kun SO-mestaruuksien kilpailuaikataulu tarkentuu)
Maanantai 21.10. klo 16.30 Helsinki
Keskiviikko 11.12. klo 16.30 Helsinki

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36.

