Lännenratsastuksen all around-komitean kokous 4.3.2021 klo 19
Paikka: Skype-kokous
Läsnä: Jenni Oinonen (PJ+sihteeri), Kenneth Puskala, Nina Miettinen, Aki Uljas, Kari Kallonen
1 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00
2 KOMITEAN TYÖSKENTELYN ROOLIT
- keskusteltiin komitean työskentelyn roolituksista. Nimitettiin Aki Uljas Kilpailuvastaavaksi, Kenneth
Puskala Tapahtumakoordinaattoriksi ja Nina Miettinen Nuorisovastaavaksi. Jenni infoaa liittoa ja
pyytää lisäämään nämä tiedot nettisivuille
3 SÄÄNTÖ- JA KILPAILUASIAT
- mahd. lisäykset/päivitykset kisakalenteriin – reiningin kanssa suunnitteilla yhteiset kilpailut samaa
tuomaria hyödyntäen
- virtuaalikisat - virtuaalikisoista keskusteltu ja visioitu, mietitään kaikille lajeille sopivaa toimintatapaa
joka kirjataan KSI:n ja sovelletaan lajikohtaisesti eri lajeissa. KSI:n DL 1.4. tulee liian nopeasti mutta
valmistellaan asia hyvin ja esitetään myöhemmin – Kari edistää
- aluemestaruussäännöt kaudelle 2021 – käytiin läpi eri vaihtoehdot lännenratsastuksen
aluemestaruussäännöistä vuosien varrelta ja päätettiin ehdottaa ESRA:lle että mennään muuten
samoilla säännöillä kuin viime kaudella ja lisätään uutena mestaruuslajina Trail in Hand. Jenni on
yhteydessä ESRA:n
- uuden Kipan puuttuvat toiminnot – Jenni tarkistaa saako Kipasta jo ajettua lajikohtaisen ranking
raportin esim. Excel muotoon josta se olisi helppo muodostaa vai tarvitaanko siihen liitolta uusi
raportti. Karille tieto asiasta vk 9 lopulla ja Kari edistää asiaa.
- sääntöjen tarkistukset – Aisa Aarnio-Wihuri on löytänyt lännenratsastussäännöistä numerointivirheitä / ristiriitoja KSI:n kanssa. Sovittiin että hyödynnetään Aisaa sääntöjen tarkistuksessa, Kari
pyytää Aisaa olemaan Jenniin yhteydessä
- lännenhatun käyttö palkintojenjaossa: esitetään sääntövaliokunnalle ja reining komitealle että
lännenhattu sallitaan palkintojenjaossa ja asia infotaan kilpailijoille kilpailijatiedotteessa – Jenni
edistää asiaa
- mahdollinen Kipa2:n kanssa hyödynnettävä softa ja sen ominaisuudet – Aki edistää asiaa
- karjalajien edistäminen liitossa – edistetään kovaa vauhtia ja pyritään erilaisilla käytännön toimilla
löytämään yhteisiä ja kaikille sopivia toimintamalleja ja keinoja viedä asioita yhdessä eteenpäin - Kari
4 VALMENNUKSET JA KOULUTUS
- uusien lajistewardien koulutus – Jenni on yhteydessä Pia Myrskogiin ja tarkistaa miten tällainen
koulutus olisi mahdollista järjestää etäkoulutuksena ja kuka kouluttaa
- tuomarikoulutuksen uudistaminen ja toteuttamistavat – Aki edistää
5 KOMITEAN JALKAUTTAMINEN
- komitean jäsenten jalkautuminen – jalkautumista jatketaan heti kun koronapandemian mukanaan
tuomat rajoitukset helpottavat
6 MUUT ASIAT
- yhteistyö reining komitean kanssa – odotellaan yhteydenottoa
- lajin näkyvyyden lisääminen paikallisesti ja valtakunnallisesti – näkyvyyden edistämistä jatketaan heti
kun koronapandemian mukanaan tuomat rajoitukset helpottavat
- toimintakertomus vuodelta 2020 liittoon 10.3. mennessä – Jenni koostaa yhteenvedon komitean
sivuille vko 9 loppuun mennessä

-

yhteistyö alueiden kanssa jatkossa – Heidi Leiniäinen on valittu edustamaan lajeja
koulutusvaliokunnassa eli koulutusvaliokunnalle esitettävät asiat viedään jatkossa hänen kauttaan
käsittelyyn

7 SEURAAVAT KOKOUKSET
- to 25.3. klo 19
- to 15.4. klo 19
- to 6.5. klo 19
- to 27.5. klo 19
- to 17.6. klo 19
- to 8.7. klo 19
- to 29.7. klo 19
- to 19.8. klo 19
8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:54

