REINING KOMITEAN KOKOUS 3 2020
PÖYTÄKIRJA
Aika: 28.4.2020 klo 0900
Paikka: Etänä
Osallistujat: Tenho Oinonen, Pete Perkiö, Elena Wuorimaa, Tomi Wuorimaa, Siri Haanpää, Mataleeena
Parikka, Mia Weckman, Anne Pussinen
Estyneet: Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 0900
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Toimintaa vuodelle 2020
Maajoukkuevalmennus
Kaikki liiton alainen kilpailu- ja valmennustoiminta on ollut pysähdyksissä maaliskuun puolivälistä lähtien.
Maajoukkue- ja aluevalmennukset on peruttu ainakin toukokuun loppuun. Yli 10 hengen julkiset
kokoontumset on kielletty. Suomen hallituksen valmisteluryhmän kokouksen 3.5. jälkeen SRL antaa
tarkempia tietoja ja suosituksia kesän osalta, esim leirien ja valmennusten järjestäminen. Odotetaan lupaa
alkaa järjestämään valmennuksia. Todettiin, että nykytilanteessa on vaikeaa saada ulkomaisia valmentajia
Suomeen.
Hakemukset reiningin maajoukkuevalmennukseen saapuneet. Hakemukset käsitellään seuraavaan
kokoukseen mennessä. Hakemuksia yhteensä 17 kpl. Maajoukkuevalmennuksen ensisijaisena tavoitteena on
vuoden 2022 FEI reiningin WEG kisat ja välivaiheen tavoitteena 2021 FEI MM/EM kilpailut.
Lajiselvitys
Urheilujohtaja antoi reining komitealle tehtäväksi lajiselvityksen tekemisen. Aikarajaksi seuraava HUJO:n
kokous. Tomi pyysi kaikkia reining komitean jäseniä toimittamaan tietoja lajin nykytilanteesta, kilpailijoiden
määristä, valmennuksista, haasteista ja tavoitteista. Elena valmistaa lajiselvityksen.
Lajibudjetti
SRL aloittaa vuoden 2021 budjetin käsittelyn toukokuussa. Urheilujohtajan pyynnöstä komitea toimitti ensi
vuoden budjettia varten tiedot ensi vuoden toiminnan suunnitelmista ja tarpeista (arvokisat tms.). Tänä
keväänä SRL ei järjestä erillisiä lajien koordinointikokouksia.
Reining komitea asetti kolme päätavoitetta
1. Saada kilpailukykyinen joukkue 2022 WEG reining kilpailuihin
2. Nuorisotoimintaan panostaminen. Lajin todellinen kasvu on nuorissa.
3. Lajin näkyvyyden lisääminen ja harrastemäärien kasvattaminen.
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi komitea esitti rahoitusta vuodelle 2021
1. FEI kvaalikisan järjestäminen yhteistyössä Ruotsin liiton kanssa
2. Arvokisat 2021 FEI MM/EM pyritään lähettämään sekä senioreita että young/junior ratsastajia
3. MJ ja aluevalmennus
4. Youth camp
SM-kisat
SM-kisoja esitettiin tavoitelistalle vuosittain säännöllisesti järjestettäväksi. Tällä hetkellä resurssit eivät
kuitenkaan ole riittävät. Jatkossa asiaan voidaan palata.

Yhteistyö Ruotsi
Tomi keskustelee urheilujohtajan kanssa ensi vuoden 2021 mahdollisuudesta järjestää FEI kvaalikilpailut
yhdessä Ruotsin liiton reining komitean kanssa. Aki Ylänne oli alkuvuodesta myönteinen asian suhteen.
Youth camp
Nuorisoleiri oli suunnitteilla kesälle 2020. Nyt toistaiseksi suunnitelma pidetään jäissä.
Päätöksenteko
Tomi keskustellut uuden urheilujohtajan kanssa. Päätöksenteko tulee olla avointa ja pöytäkirjat tulee saattaa
julkisiksi.
Seuraavakokous
Viikko 23-24. Etänä.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 29.4.2020 klo 18:00.

