REINING KOMITEAN KOKOUS 5 2020
PÖYTÄKIRJA

Aika: 17.10.2020, klo 1830
Paikka: Etäyhteys, ryhmäpuhelu
Osallistujat: Anne Pussinen, Tenho Oinonen, Pete Perkiö, Elena Wuorimaa, Siri Haanpää,
Mataleena Parikka ja pj Tomi Wuorimaa.
Estyneet: Mia Weckman
Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 18:30
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
SRL Urheilufoorumi
SRL pitää urheilufoorumin etänä (youtube lähetys) 21.11.2020. Siihen ilmoittautuminen SRL
nettisivujen ajankohtaista palstan kautta.
SRL:lle pitää ilmoittaa 18.10.2020 mennessä milloin (päivä ja klo-aika) reining lajiseminaari
järjestetään ja seminaarin sisältö. Ei tarvitse olla samana päivänä kuin SRL Urheilufoorumi.
Ajankohta ja sisältö laitetaan SRL:n sivuille ja samalla avataan ilmoittautuminen seminaareihin.
Seminaarin vetää komitean pj. Osallistumislinkit lähetetään pari pv ennen seminaariin
ilmoittautuneille.
Reining lajiseminaari
Ajankohta 13.12.2020 klo 12:00
Etänä
Asiasisältö:
Kausi 2020
Ehdotus komitean kokoonpanosta vuonna 2021
Toimintasuunnitelma 2021
Muut esille tulevat asiat
Reining komitean pj voi laittaa tästä ilmoituksen lännenratsastuksen facebook sivuille.
Lajikomitean uudet jäsenet
Uusien lajikomiteajäsenten hakulomake on avattu SRL sivuille ”Ajankohtaista” kohdan alle. Siinä
kerrotaan myös komitean tehtävät ja vastuut. Reining komitean pj voi laittaa tästä ilmoituksen
lännenratsastuksen facebook sivuille.
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/hae-mukaan-srl-n-lajikomiteaan/
SRL tarjoama koulutus
”Hyvä hallinto” -etäkoulutus ilmoittautuminen 22.10. asti. Koulutus pidetään 2.11.2020 klo 17301930. Käydään läpi yhdistyslakia, hallintoa, sopimuksia ja vastuita. Hinta 10 euroa.
Ilmoittautuminen liiton koulutuskalenterin kautta.
https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/hyva-hallinto-koulutus-ratsastusseuroille-1/
Kypärän käyttö ja stetsonikypärä
Sääntökomitea on tiedustellut Reining komitean kantaa otetaanko SRL alaisiin reining kilpailuihin
kypärän käyttö pakolliseksi FEI määräysten mukaisesti vuoden alusta 2021 lähtien; koskisi sekä

nuoria että senioriratsastajia. Asia herätti paljon keskustelua. Stetsoni kuuluu vahvasti lajin
pohjoisamerikkalaiseen imagoon ja se on tärkeä osa lajin kulttuuriperimää. Toisaalta kypärän
käyttöä voidaan perustella turvallisuudella ja esimerkkinä toimiminen on tärkeää lajin
uskottavuudelle Suomessa. Reining komitea äänesti asiasta.
Samoin on kysytty komitean kantaa stetsonikypärään. Stetsonikypärällä on FEI hyväksyntä, mutta
ei EU alueelta hankittua CE-merkintää. KS1 määrää kypärän käytöstä, mutta lajisäännössä voi olla
poikkeuksia. Muilla lajeilla on kypärän käyttö pakollista, paitsi valjakko ja reining-lajeilla.
Vakuutusyhtiöiden kanta ei ole selvä stetsonikypärän käytölle.
Päätökset: Turvakypäränkäyttö tulee olla pakollista kaikissa SRL:n alaisissa reining luokissa. Tämä
sääntö ei koske laji-/rotujärjestön luokkia, jotka järjestetään samoissa kilpailuissa SRL-luokkien
kanssa.
Toistaiseksi Rening komitean ei voi hyväksyä stetsonikypärän käyttöä ilman EU alueen CEmerkitää/hyväksyntää ja Suomessa toimivien vakuutusyhtiöden kantaa. Reining komitean nykyinen
kanta on se, että käytettävän kypärän tulee olla WG1 hyväksytty turvakypärä.
Kipanumeroiden ylläpito
Kilpailukautta varten 2021 varten laaditaan Allaround komitean kanssa ilmoitus lännenratsastus
facebook sivuille tiedotus kilpailunumeroiden muuttuneesta ylläpidosta ja hausta.
SM-kilpailut 2021
Kotimaisten arvokilpailuiden järjestämistä suunnitellaan vuodelle 2021. Hyväksi lajin maineelle ja
näkyvyydelle. Samoin koronatilanteen jatkuessa ulkomaisiin arvokilpailuihin osallistuminen
vaikeutuu. Päätettiin aloittaa selvitys SM-kisojen järjestämistä vuodelle 2021. Edellyttää edeltävien
kansallisten kisojen järjestämistä. Aloitetaan mahdollisten kisajärjestäjien ja –paikkojen kartoitus.
SRL:n tukea anotaan SM-kisojen järjestämiseen komitean lajibudjetista. Tilannetta tarkastellaan
seuraavassa komiten kokouksessa.
Kvaalivaatimuksiin tai niiden muutoksiin otetaan kantaa alkuvuodesta 2021. Nykykanta on
kuitenkin se, että kvaalit ovat edellytyksenä SM-kisoihin osallistumiselle. Mikäli kvaaliperusteisiin
halutaan muutoksia, niihin tarvitaan SRL:n hallituksen päätös.
Maajoukkuevalmennus ja valmennushaku
Maajoukkuevalmennuksia ei ole voitu järjestää vuonna 2020, koska ulkomaisia valmentajia ei ole
saatu Suomeen matkustamiseen liittyvien rajoitusten vuoksi. Valmennushausta päätetään
seuraavassa kokouksessa.
Kisakalenteri
SRL on luvannut laittaa linkin lajin omille sivuille yhteenvedosta lännenratsastuksen kisoista.
Koskee kipassa ilmoitettuja kilpailuita. Tämä helpottaisi pääsyä lännenratsastuksen
”kilpailukalenteriin”. Reining komitean pj laittaa tästä ilmoituksen lännenratsastuksen facebook
sivuille, kun linkin lisääminen on toteutunut.
Seuraavakokous
Joulukuussa 12.12. klo 1830.
Etänä Teams tai ryhmäpuhelu.
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:00.

