Lännenratsastuksen all around-komitean kokous 25.3.2021 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 19.06
2 SÄÄNTÖ- JA KILPAILUASIAT
- Kari infosi että sosiaali- ja terveysvaliokunta linjasi 25.3. mietinnössään että maneesissa
harrastettava ratsastustoiminta ei kuulu sisällä harrastettavan yksilöurheilun piiriin
- mahd. lisäykset/päivitykset kisakalenteriin:
o WRF on hakenut komitealta lupaa järjestää kansallisen tason all around- luokkia Kärppälässä
syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna mahd. reiningin SM-kilpailuiden yhteydessä.
o Asia käsitelty komitean kesken 22.3. ja hyväksytty luokkien järjestäminen, Jenni infonnut
kilpailunjärjestäjää
- Tämän hetkisten rajoitusten mukanaan tuomat muut muutokset > HyR esittänyt kilpailujen
siirtämistä seuraavanlaisesti:
o Riverside Trail Day 24.4. -> 23.5. (Riverside Spring Day)
o Riverside Western Weekend 21.-23.5. -> 23.-25.7.
o Riverside Summer Day 20.6. (ei muutosta)
o Riverside Masters & Champions (SM) 23.-25.7. -> 6.-8.8.
Keskusteltiin ehdotuksesta ja hyväksyttiin uudet kisapäivät. Jenni infoaa reining-komiteaa
kilpailupäivien siirrosta.
- mestaruuskisojen kvaalaus – ehdotetaan SRL:n hallitukselle että vuoden 2021 trailin SM- ja muiden
all around -lajien lajimestaruuskisoihin hyväksytään vuosilta 2019, 2020 ja 2021 saadut
osallistumiseen oikeuttavat tulokset. Tarkistetaan reining-komitean yhteneväinen kanta asiaan
ennen kuin viedään asia hallituksen käsiteltäväksi
- virtuaalikilpailut - Kari on vienyt asian SRL:n hallitukseen ja siellä on käyty keskustelua
virtuaalikilpailujen järjestämisestä seuratasolla. Rajakorpi Ranch / Anna Porola järjesti kahdet
virtuaaliset kilpailut viime vuonna joten Kenneth on yhteydessä Anna Porolaan ja ehdottaa
yhteistyötä pilottikilpailujen järjestämisessä, Jenni tiedustelee reining-komitean innostusta lähteä
mukaan pilotoimaan virtuaalikilpailuja ja Kari jatkaa yhteistyön hiomista liiton ja Anna Porolan
kanssa
- uuden Kipan puuttuvat toiminnot: all aroundin lajikohtaista rankingia ei saa vielä ulos Kipasta
suoraan joten Jenni työstää listauksen pääsiäisenä
- usein kysytyt sääntöasiat, listaus liittoon; kvaalit, jääviys, maastakäsittely luokat vs. ratsastettavat
luokat per päivä jne – Jenni tarkistaa liitosta missä muodossa kysymykset halutaan ja työstetään
vastauksia ja kerätään lisää kysymyksiä
- sääntöjen tarkistukset: trailin mittapiirrokset, tarkistetaan ja muutetaan ensi vuoden sääntöihin,
hevosnumero-ohjeistus lisätään ensi vuoden sääntöihin, kouluttajatuomarit tarkistettava
- lännenhatun käyttö palkintojenjaossa: odotetaan vielä liiton kantaa tähän
- mahdollinen Kipa2:n kanssa hyödynnettävä softa ja sen ominaisuudet: Aki kävi läpi listauksen
tarvittavista ominaisuuksista ja keskusteltiin vielä kertaalleen Equipen kehittämisestä niin että sitä
voisi käyttää mutta todettiin että tähän tarkoitukseen voisi löytyä jo olemassa olevakin softa ilman
kallista kehitystyötä. Jatketaan asian selvittämistä ja Kenneth tutustuu Kipa2:n toimintoihin ja miettii
sopivaa softaa hyödynnettäväksi sen rinnalla
- karjalajien edistäminen liitossa: liitolla on suunnitteilla kevytjäsenyys jonka kautta saataisiin liiton
kanssa yhteistyöhön myös näitä muita ratsastuksen ja hevosharrastamisen lajeja.
- ns. vauhtilajit: Kari kävi läpi ehdotuksensa vauhtilajien kokonaisuudesta joista osa on jo SRL:n alaisia
lajeja (pole pending ja barrel racing) sekä uusista, ei vielä liiton alaisuudessa olevista lajeista ja niissä

käytettävistä säännöistä. Keskusteltiin tästä kokonaisuudesta ja päädyttiin siihen että Kari edistää
näitä FCA:n (Finnish Cowboy Association ry) kautta.
3 VALMENNUKSET JA KOULUTUS
- uusien lajistewardien koulutus: Jenni selvittää seuraavaan kokoukseen mennessä miten koulutus on
mahdollista toteuttaa
- lajivalmentajien koulutus: lajivalmentajien lisenssit vanhenevat 31.3.2021. Vuosi sitten lisenssit
uusittiin suoraan vuodeksi eteenpäin vallitsevan pandemian takia mutta tälle vuodelle liitosta tuli
ehdotus että lisenssit uusittaisiin etäkoulutuksena jossa käytäisiin läpi sääntöuudistuksia sekä mahd.
muita lännenratsastuksen ajankohtaisia asioita tai muutoksia. Ehdotusta pidettiin hyvänä jatkuvan
kouluttautumisen kannalta ja rajoituksen takia lisenssien uusiminen läsnäkoulutuksella ei ole tällä
hetkellä mahdollista. Keskustellaan reining-komitean kanssa tästä ehdotetusta toimintatavasta.
- tuomarikoulutuksen uudistaminen ja toteuttamistavat: keskusteltiin asiasta ja tutustuttiin Akin
tekemään esitysaihioon, sovittiin että Aki kasaa materiaalinsa loppuun ensi kokoukseen mennessä
4 KOMITEAN JALKAUTTAMINEN
- komitean jäsenten jalkautuminen: keskusteltiin komitean jalkautumisesta etänä ja päätettiin kaikille
avoimen Teamsin järjestämistä kevään aikana ja lisäksi ehdotetaan reining-komitealle Teamsin
järjestämistä yhdessä
5 MUUT ASIAT
- yhteistyö reining komitean kanssa: ehdotetaan yhteistä kokousta pidettäväksi to 15.4. klo 19 tai to
6.5. klo 19 tai jonain heille sopivana ajankohtana
- lajin näkyvyyden lisääminen paikallisesti ja valtakunnallisesti: jatkuvaa toimintaa, tällä hetkellä
somen avulla
- vuosikellon päivitys: päivitetään vuosikello liiton sivuille, Jenni työstää vuosikellon seuraavaan
kokoukseen mennessä
6 SEURAAVAT KOKOUKSET
- 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
7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.52

