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PONI-HAAN RATSASTAJAT RY 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 

Poni-Haan ratsastajat ry:n (PHR) tarkoitus on edistää ratsastusta urheilu- liikunta- ja harrastusmuotona. 

PHR järjestää ja tukee koulutusta, valmennusta ja kilpailutoimintaa. PHR:n tavoitteena on edistää 

hevostaitoja ja eläinsuojelutyötä sekä toteuttaa Suomen ratsastajainliiton (SRL) asettamia perusarvoja ja 

päämääriä. Ratsastajien ja hevosten turvallisuuden sekä hevosen hyvinvoinnin edistämiseen kiinnitetään 

erityistä huomiota kaikissa tilanteissa. Ratsastus tarjoaa jokaiselle innostavan ja tärkeän yhteisön johon 

kuulua. Seuran ja tallin toiminnassa vaalitaan eettisesti kestävää toimintaa. Teemme aktiivisesti työtä 

innostaaksemme uusia ihmisiä ja tahoja mukaan yhteisöömme. Säännöllinen nuorisotoiminta sisältää myös 

muita aktiviteetteja ratsastuksen lisäksi. Yhteistyötä tehdään myös muiden lajiliittojen kanssa. Suomen 

Ratsastajainliiton ja Poni-Haan ratsastajien teema vuodelle 2016 on ”Hevosen hyvinvointi ja 

hevosmiestaidot”. 

1. Kilpailut ja merkkisuoritukset 

- Toimintavuonna PHR järjestää 6 kpl 1-tason koulukilpailuja ja 6 kpl 1-tason estekilpailuja sekä 4 kpl 

niin sanottuja minikisoja, jotka ovat tarkoitettu aloitteleville ja hyvin nuorille kilpailijoille. 

- Ratsastus-, hoito- ja hevostaitomerkkisuorituksia järjestetään keväällä ja syksyllä. 

- 4-tason kouluratsastuskilpailut järjestetään 10.4.2016 

- Seuran jäsenet osallistuvat Etelä-Suomen ratsastuskoulujen oppilaiden 2-tason kilpailuihin kesällä 

2016 ratsastuskoulun opetushevosilla sekä mahdollisuuksien mukaan myös muihin ulkopuolisiin 

kilpailuihin 

- Seuran jäsenet osallistuvat kilpailuihin koulu-, este-, kenttä- ja vammaisratsastuksessa sekä 

vikellyksessä. 

- Junioreiden valmennusryhmät jatkavat toimintaansa aktiivisesti ja valmennusten sisältöön kuuluu 

myös jatkossa muutakin urheilua kuin ratsastusta. 

- Kilpailemme seuramestaruudesta niin este- kuin kouluratsastuksesta keväällä. Syyskauden 

päätteeksi eniten omista kilpailuistamme rankig-pisteitä keränneet palkitaan. Uutena 

toimintatapana on myös palkita vuosittain vuoden ”tsemppari” tai ”reiluin ratsastaja”. 

 

2. Nuoriso- ja harrastetoiminta 

- Nuoria ja junioreita halutaan mukaan vaikuttamaan seuran toimintaan ja nuorten toimintaan 

halutaan panostaa erityisesti. Hallitukseen nimetään nuorisovastaavat (2 henkilöä), joiden tehtävä 

on tuoda nuorten ääni ja mielipiteet kuuluviin ja järjestää nuorten kanssa tapahtumia ja 

aktiviteetteja. Nuorisotoimen vastaavat voivat olla PHR:n hallituksen jäseniä tai toimihenkilöitä. 

- Ponikerhojen ja tenavaryhmien sekä muiden harrasteryhmien toiminta jatkuu koulutettujen 

ohjaajien vetämänä ja SRL:n materiaaleja hyödyntäen. 

- Uusia kerhonohjaajia halutaan mukaan toimintaan ja niin uusia kuin vanhojakin ohjaajia 

koulutetaan tarvittaessa. Valtakunnalliset kerhonohjaajakurssit ja jatkokurssit ovat halukkaiden 

saatavilla. 

- Tavoitteena on myös tutustua ja tehdä yhteistyötä muiden seurojen nuorten kanssa, mm. järjestää 

yhteinen epävirallinen pesäpalloturnaus. 

 

3. Koulutus ja kurssit 

- Seura kouluttaa jäseniään mm. kilpailusääntöjä koskien, myös muut ajankohtaiset aiheet ovat 

koulutusten aiheina. 



- Hoito- ja hevostaitokursseja järjestetään eri ikäisille osallistujille, pääsääntöisesti lapsille ja nuorille, 

mutta myös aikuisille suunnattu hevoskerho halutaan toteuttaa. 

- Seuran jäsenet voivat anoa hallitukselta avustuksia kilpailukuluihinsa (2.-5. tason kilpailut, 

ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut). Jaettava summa päätetään tilikauden lopussa 

silloisen rahatilanteen mukaan. Jakoperusteet ovat aktiivisuus seuratoiminnassa ja sijoittuminen 

kilpailuissa. 

- Seura tiedottaa jäsenilleen avoinna olevista ammattiin johtavista tai harrastukseen liittyvistä 

koulutuksista ja kursseista nettisivuillaan. 

 

4. Muu toiminta 

- Seuran toimihenkilöitä koulutetaan SRL:n ja sen alaisen Etelä-Suomen Ratsastusjaoston (ESRA) 

kursseilla (mm. koulu- ja estetuomarit, stewardit, turvallisuuspäälliköt). 

- Seuran jäsenet voivat osallistua myös muille seuratoimintaa edistäville kursseille. 

- Seuran jäsenet osallistuvat tarvittaessa kilpailuiden järjestämiseen myös muiden seurojen kanssa 

yhteistyössä. 

- Seuran jäsenet toimivat erilaisissa toimihenkilötehtävissä niin omissa kuin muiden seurojen 

järjestämissä kilpailuissa. (mm. stewardit ja tuomarit) 

- Teorialuentoja ja käytännön demonstraatioita pyritään järjestämään ajankohtaisista aiheista ja 

luennoitsijoiksi pyritään hankkimaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita. 

- Yleisötapahtumia ovat ainakin Nouse Ratsaille – päivä syyskuussa sekä perinteinen Lucia-juhla 

joulukuussa. 

- Seura pyrkii edistämään lajin tunnettuutta järjestämällä kilpailuja ja muita yleisötapahtumia sekä 

hankkimaan uusia yhteistyökumppaneita eri aloilta. 

- Tiedotusvälineiden edustajia kutsutaan tutustumaan ratsastukseen ja seuratoimintaan. 

- Ensiapukursseille tarjotaan mahdollisuutta osallistua ja mahdollisesti järjestetään oma kurssi 

yhteistyössä toisen seuran kanssa. 

- Aktiivinen osallistuminen seuratoimintaan oikeuttaa osallistumaan esimerkiksi muille maksullisiin 

tapahtumiin ja retkiin. Aktiivinen osallistuminen on myös yksi kriteeri kilpailuavustusten saamiseen. 

- Seuran jäsenille pyritään järjestämään retkiä ja tutustumiskäyntejä alan tapahtumiin ja paikkoihin. 

- Seuran jäsenille järjestetään mahdollisuus osallistua talkoisiin kahdesti keväällä. 

- Seuran jäsenille järjestetään seniorien pikkujoulut, juniorien pikkujoulut ja tenavien puurojuhla. 

- Jäseniä kannustetaan osallistumaan seuran tapahtumiin koko perheen voimalla, jotta 

harrastuksesta saataisiin myös koko perhettä yhdistävä tekijä. 

- Seuratuotteita kehitetään ja tehdään yhteishankintoja (ratsastusvarusteet, vaatteet, kalenterit, 

muut tuotteet). 

- Anomme toiminta-avustusta Vantaan kaupungilta 


