
Suomen Ratsastajainliitto

Tomi Wuorimaa, Reining komitean pj

Ajankohta 13.12.2020 klo 12:00 – Etänä teams palaveri



 Ilmoitettu SRL sivuilla marraskuun alussa (16.11.2020)

 Lännenratsastuksen facebook-sivuilla (11.11.2020)

 Reining komitean pöytäkirjassa (17.10.2020)



 Kausi 2020

 Toimintasuunnitelma 2021

 SRL toimintasuunnitelma

 Reining komitean toimintasuunnitelma

 Kisakalenteri

 Sääntömuutokset

 Ehdotus komitean kokoonpanosta vuonna 2021

 Muut esille tulevat asiat



 Hyvin poikkeava kausi pandemian vuoksi

 Alkukaudella jouduttiin perumaan tai siirtämään muutamia kisoja

 Kotimainen kisakausi painottui loppukesälle ja syksyyn

 Yhteensä 54 starttia, joista 43 kpl kansallisen tason

 Ulkomaisia kilpailuita peruttiin runsaasti
 Useampia kansainvälisiä FEI kisoja ja FEI MM/EM 2020 Sveitsi

 Muiden järjestöjen NRHA EM ja AQHA EM

 Ei maajoukkuevalmennuksia – ulkomaisten valmentajien saatavuus

 Yksityisiä kotimaisia valmennuksia



 Kotimaisia kilpailuita (6 kpl), joissa SRL-reining luokkia

1. Riverside Westernweekend 25.-26.7.

 Alueluokka 0/0

 Kansallisia luokkia 5/2 ja 4/2

2. Apple tree show 9.8.

 Seura 0/0

 Alue 0/0

 Kansallinen 8/2

3. Riverside Masters & Champions Trail SM 22.-23.8.

 Alue 1/0 ja 0/0

 Alue mestaruus 0/0 ja youth aluemestaruus 0/0

 Kansallinen 4/2 ja 3/1



4. Kytäjä September Ride 5.9.

 Seuraluokka 1/0

 Alueluokka 8/2

5. KV September show 27.9.

 Alue 1/0

 Kansallinen 8/2

6. TRS lännenratsastuskilpailut 10.10.

 Seuraluokka ei kansallisella tasolla kilpailleet 0/0

 Seuraluokka kansallisella tasolla kilpailleet 8/2





 Trendinä nähdään

 Kilpailujen lukumäärän vähentyminen

 Alapitkällä ja Kärppälässä harjoituskisat

 Suurin osa kilpailuista pääkaupunkiseudulla

 Muulla Suomessa ei kilpailuita ole järjestetty

 Kilpailuihin osallistuvien määrän väheneminen

 Seura- ja aluetasolla aktiviitti heikkoa

 Kansallisella tasolla hyvää

 Kansainvälisellä tasolla hyvää



 SRL toimintasuunnitelma 2021

Https://www.ratsastus.fi/site/assets/files/23260/srl_toimintasuunnitelma_2021_2.pdf

https://www.ratsastus.fi/site/assets/files/23260/srl_toimintasuunnitelma_2021_2.pdf




 Toimintasuunnitelma on asetettu palvelemaan Reining komitean 
asettamia tavoitteita

 Vaikka reining tulevaisuus FEI lajina on vielä epäselvää, niin 
toimimme näiden tavoitteiden mukaisesti



1. Kilpailukykyinen joukkue 2022 WEG reining kilpailuihin

2. Nuorisotoimintaan panostaminen

3. Lajin näkyvyyden lisääminen ja harrastemäärien 
kasvattaminen



1. 2022 WEG reining kilpailut
 Aktivoidaan maajoukkuevalmennukset

 Pyritään kokoomaan senior/junior/young ryhmä FEI EM/MM 2021

 FEI yhteistyö Ruotsin kanssa

2. Nuorisotoiminta
 Youth camp toiminta

3. Näkyvyyden lisääminen ja harrastemäärien 
kasvattaminen
 SM-kilpailut

 Tapahtumien kuvaaminen ja uutisointi

 Yhteistyö allaround lajien kanssa



1. Riverside Trail Day 25.4., ei reining luokkia ?

2. Riverside Western Weekend 21.-23.5.

3. KV Show 19.6.

4. Riverside Summer Day 20.6. , ei reining luokkia ?

5. Riverside Masters & Champions Trail SM 24.-25.7.

6. KV Appletree Show 21.-22.8.

7. Muita suunnitteilla ainakin WRF, Kytäjä, Kärppälä



 Selvitystyön alla

 Kartoitetaan halukkaita järjestäjiä ja kilpailupaikkoja

 Ehdotuksia otetaan vastaan

 Edellytyksenä ammattitaitoinen ja yhteistyökykyinen järjestäjätaho sekä reiningiin 
sopiva pohja

 Anotaan SRL:n tukea SM-kisojen järjestämiseen komitean lajibudjetista

 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

 Haku on avoinna, kisoja tulee hakea ennen tammikuun lopun 2021 RK kokousta 



 KS I 2021 kurinpitosääntöjen uudistus
 SRL:n uudet kurinpitosäännöt on laadittu käyttäen mallina FEI:n 1.1.2020 voimaanastuneita 

täysin uusia kurinpitosääntöjä

 SRL:n eettinen säännöstö
 Rikkomus voi johtaa kurinpitotoimiin ja siksi säännöstö on vahvistettava jäsenkokouksessa

 SRL:n alaisessa toiminnassa uusi eettinen säännöstö sitoo myös SRL:n jäseniä

 Reining arvostelusääntöihin ei muutoksia

 Turvakypärä kaikkiin lajeihin

 Kilpailija termi muutettu termiksi urheilija

 Stetsonin käyttö tulee poistumaan

 https://www.ratsastus.fi/site/assets/files/23260/srl_ks_i_2021_muutosversio-
1.pdf?fbclid=IwAR0MWs3Xu6QIMRNWOleP2nsvwAf4sIHka2uNs-
3zvDuTuLG1GcZfXeqjh0k



 SRL järjesti marraskuussa komiteoihin haun

 Hakemuksia uusista jäsenistä ei tullut

 Komitea tullee ehdottamaan SRL:n hallitukselle kokoonpanoksi samaa kuin vuoden 
2020

 Tomi Wuorimaa, Pete Perkiö, Anne Pussinen, Tenho Oinonen, Siri Haanpää, Mia Weckman, 
Mataleena Parikka ja Elena Wuorimaa

 Kaikilla jäsenillä oikeus äänestää

 Lopullinen ehdotus kokoonpanosta päätetään Reining komitean joulukuun kokouksessa



 Komiteatyö on vapaaehtoista

 Ilman korvausta tapahtuvaa

 Realiteetit komitean mahdollisuuksista

 Aikaresurssit ja taloudelliset resurssit rajalliset

 Arvostus

 Facebookia käytetään informaatiokanavana

 Komitea ei pääsääntöisesti osallistu facebook keskusteluihin, yksityishenkilönä 
komitean jäsenet voivat osallistua kommentointiin



 Vaativa laji (hevonen, ratsastaja ja olosuhteet)

 Kansainvälinen menestys vaatii valtavat henk.koht. panostukset

 Reining pohjaisten maneesien puute niin treenaamisen kuin 
kilpailuiden kannalta, Ypäjä?

 Reining hevosten hinnat

 Kilpaileminen ja matkustaminen aikaavievää ja kallista

 Valmennusten puute

 Yhteistyökyky

 Sponsorit



 FEI ja NRHA väliset epäselvyydet

 Rangaistusmenetelmä
 Kaikki urheilijat, hevoset ja toimitsijat 6 kk osallistumiskielto

 Kansainvälisiin FEI kisoihin ja kansallisen liiton kansallisiin tapahtumiin

 SRL saattaa olla mahdollisuus vaikuttaa kansalliseen päätökseen asiassa

 Epätietoisuus tulevaisuudesta

 Toisaalta yhteistyötä haetaan FEI reining tiedon siirron osalta tai 
yhteisten joukkue MM kisojen järjestämisen osalta

 Toivoa on !

 Reining varmasti jatkuu jonkinlaisella formaatilla


