28.1.2021
PONI-HAAN RATSASTAJAT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
Vuoden 2020 aikana Poni-Haan ratsastajat ry on järjestänyt yhdessä ratsastuskoulu Poni-Haka Oy:n kanssa
tapahtumia ja toimintaa mm. seuraavasti:
1. Vuosikokous
Vuosikokous järjestettiin 07.03.2020 Poni-Haka Oy tallin yläkerran kahviossa.
2. Hallitus
Hallituksen kokoonpano vuonna 2020:
puheenjohtaja Iita Nevalainen
varapuheenjohtaja Satu Hanhela
sihteeri Ramona Lindström
rahastonhoitaja Suvi Suominen
jäsensihteeri Lotta Seabrook
jäsenet:
Sirpa Savasmaa, Emilia Sonné, Kaisa Honka, Niina Rodionoff, Jonna Vakkuri ja Sofia Siniketo
Hallitus on kokoontunut 11 kertaa. Lisäksi on pidetty erillisiä kilpailutoimikunnan ja
nuorisotoimijoiden tapaamisia. Toiminnantarkastajiksi vuosikokouksessa valittiin Timo Heikkinen ja
Marja Heikkinen sekä varatoiminnantarkastajiksi Jouko Sohlman ja Dina Enberg. Kirjanpitäjäksi
valittiin Anniina Etelämaa. Hallituksen ulkopuolisina toimihenkilönä Poni-Haka Oy:n edustajana
Virpi Ranta.
3. Kilpailut ja merkkisuoritukset
Kilpailuharjoituksia järjestettiin seuraavasti:
Kevätkaudella 2020 oli suunniteltu järjestettäväksi 3 kouluratsastus- ja 3
esteratsastuskilpailuharjoitusta, joista toteutui vallitsevan koronatilanteen vuoksi vain 1 per laji.
Syyskaudella 2020 järjestettiin neljät kilpailuharjoitukset, joista koulu- ja estekilpailuharjoituksia oli
molempia 2. Kilpailulisenssejä lunastettiin jäsenille ja seuran jäsenet kilpailivat seuran omissa ja
ulkopuolisissa kilpailuissa koronatilanteen niin salliessa. Keväällä ei voitu kilpailla
seuramestaruudesta. Seura osallistui avustuksilla jäsentensä kilpailutoiminnan kustannuksiin. Kaikki
ajallaan anotut kilpailuavustukset maksettiin täysimääräisinä jakoperusteiden mukaisesti.
Ratsastusmerkkisuorituksia järjestettiin kilpailujen yhteydessä sekä ratsastustunneilla.
Hoitomerkkisuorituksia järjestettiin niin ponikerhojen yhteydessä kuin erillisinä tapahtumina.
Suurin osa ponikerhoista tosin jouduttiin lakkauttamaan koronapandemian vuoksi hetkellisesti,
toiminta jatkuu tilanteen salliessa. Seuran omista kilpailuista eniten pisteitä keränneille ei
poikkeuksellisesti tänä vuonna jaettu ranking-palkintoja, peruttujen kilpailujen vuoksi.
4. Nuoriso- ja harrastetoiminta 2020
Nuoriso- ja harrastevastaavana toimi Sofia Siniketo. Vallitsevan koronavirus tilanteen johdosta
emme voineet järjestää nuorisotoimintaa normaalisti ja kerhotoiminta oli suurilta osin jäissä.
Vuonna 2020 on keskitytty kehittämään ja suunnittelemaan toimintaa vuodelle 2021.

5. Jäsenmäärä
Vuonna 2020 lopussa jäsenmäärä oli 520. PHR on ollut usean vuoden ajan jäsenmäärältään
Suomen 2.-3. suurin ratsastusseura.
6. Muu toiminta
PHR:n jäsenet ja toimihenkilöt ovat osallistuneet kesällä, kun kilpailuja kyettiin lyhen jakson aikana
järjestämään, useiden ulkopuolisten kilpailuiden järjestelyihin. Toimihenkilöinä omissa ja muiden
seurojen järjestämissä kilpailuissa ovat toimineet: estetuomareita, koulutuomareita ja stewardeja
sekä liuta muita toimihenkilöitä. Seuran toiminta on ollut vähäistä koronatilanteen vuoksi, joten
aiempia avustuksia on yhä käyttämättä, kuitenkin uusille kisaesteille, jotka pystyttiin vantaan
kaupungin avustusten avulla hankkimaan, on suunnitteilla suojarakennelma. Seura on tehnyt
yhteishankintana seuratuotteita: tänä vuonna seuravaatteiden . Perinteistö Lucia-juhla ei kyetty
kokoontumisrajoitteiden vuoksi järjestämään yhteistyössä Poni-Haka Oy:n kanssa joulukuussa
2020. Virtuaalinen Lucia-kulkue jaettiin kuitenkin jäsenille seuran facebook sivuilla.
Saimme toiminta-avustusta Vantaan kaupungilta.

