REINING KOMITEAN KOKOUS 4 2021
ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

Aika: 28.04.2021, klo 1900
Paikka: Teams etäyhteys
Osallistujat: Tenho Oinonen, Elena Wuorimaa, Siri Haanpää, Anne Pussinen, Pete Perkiö,
Mataleena Parikka ja pj Tomi Wuorimaa.
Estyneet: Kari Kallonen, Mia Weckman.
Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 1910
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Sihteerin valinta
Mataleena Parikka valittiin komitean sihteeriksi kalenterivuodeksi 2021.
Sihteeri kerää komitean jäsenten käyttöön RK liittyviä asiakirjoja aikaisemmilta vuosilta aina
nykypäivään asti.
SM-kilpailujen 2021 tilanne
SRL hallituksen 16.4. kokouksessa hyväksyttiin reining SM-kisat ja komitean esittämä
kvaalimuutos.
Western Riders Finland ry (WRF) kartoittaa tuomaritilannetta. Kärppälän maneesin pohjan
kunnostusta suunnitellaan.
Kansallisen tason reining kilpailut
SM-kisojen järjestämisen edellytyksenä SRL:n sääntöjen mukaan on kolme kansallisen tason
kilpailua. Urheilujohtajalta saadun suullisen tiedonannon mukaan nyt korona-aikana kyseistä
vaatimuksesta onkin luovuttu. Joka tapauksessa reining kansallisen tason kilpailuita järjestävät tahot
voivat aiemmin sovitun mukaisesti anoa komitealta rahoitusta komitean lajibudjetista riittävän
kilpailuiden määrän varmistamiseksi.
Rahoitusten perusteiksi
- komitea päättää esityksestä ja komitean pj vie esityksen urheilujohtalle vahvistettavaksi
- perusteita rahoitukselle
o kohdentuu kansallisten reining kisojen järjestämiskustannuksiin
o yhteistyö kilpailuiden järjestäjien kesken
o maantieteellinen tasapuolisuus
o SM-kisoja järjestävälle taholle varataan mahdollisuus järjestää kansallisen tason
kilpailut ja hakea siihen tukea
o reiningin sopiva pohja
o mikäli useampia hakijoita, summaa voidaan jakaa pienempänä useammalle taholle
o kuitteja vastaan
o esimerkiksi osallistuminen tuomarin kustannuksiin
- tulee anoa 25.5.2021 mennessä ennen seuraavaa reining komitean kokousta
- Siri laatii virallisen kirjeen lännenratsastuskilpailuja järjestävien seurojen pj:lle; kirjeessä
kerrotaan mahdollisuudesta anoa rahoitusta ja rahoituksen myöntämisen perusteet;
kirjeeseen pyydetään kaikkien komitean jäsenten kannanotto/kommentit; Tomi esittelee
kirjeen urheilujohtajalle hyväksyttäväksi viikolla 18

Muut kilpailut
HyR anonut reining seura, alue ja kansallisia luokkia seuraaviin kisoihin:
Riverside Spring Day 23.5.
Riverside Western Weekend 23.-25.7.
Riverside Summer Day 20.6.
Riverside Masters & Champions (SM) 6.-8.8.
Western Riders Savo anoo seura, alue ja kansallisia luokkia kisoihin 14.-15.8.2021.
Päätös: Reining komitea hyväksyy nämä yllämainitut kilpailuluokka-anomukset.
Yhteiskokous
Ensimmäinen vapaamuotoinen yhteistyöpalaveri All-around komitean kanssa pidettiin 15.4. klo
1900 hyvällä menestyksellä. Käsiteltiin useita yhteisiä aiheita mm virtuaalikisoja, Salo pienten
lajien SM-kilpailut ja yhteisistä SM-kisoja sekä virtuaalikisoja. Päätettiin pitää seuraava
yhteiskokous 28.5.2021 klo 1900.
Virtuaalikisat
Länneratsastuskomiteat järjestävät matalan kynnyksen virtuaalikisoja. Sitä varten perustettiin oma
yhteinen työryhmä, johon kaikki komitean jäsenet ovat tervetulleita mukaan. Siinä käytävää
kommunikaatioita varten perustettiin facebook ryhmä.
Muuta
PJ lähettää komitean jäsenille pohjan komitean työnjaosta, jonka tarkoituksena on jakaa komitean
tehtäviä tasapuolisemmin. Komitean jäsenet täydentävät omalta osaltaan suunnitelmaa työnjaosta,
ja päätös siitä tehdään seuraavassa komitean kokouksessa.
Seuraava HUJOn kokous 18.5.
Seuraavakokous
Toukokuussa 26.05.2021 klo 1700.
Etänä Teams tai ryhmäpuhelu.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.03.

