Elämyksiä ponien ja tallitoiminnan parissa koko perheelle!
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PORIN PONITALLI RY – Elämyksiä ponien ja tallitoiminnan parissa koko perheelle!

1 – Ponit ja niiden talli
Toiminnan ydin ovat ponit ja hevoset, joiden hoitamiseen, muut tallityöt mukaan lukien, perustuu
kaikki tarjottava toiminta.
Tallimme sijaitsee Porin Raviradan tallialueella.

Mitä ponien kanssa tehdään?
Tarjoamme hevos/ponikokemusta kokonaisvaltaisesti: Ponit harjataan ja niiden kaviot puhdistetaan, samalla opetellaan ja opitaan ponien ruumiinkielestä, ruokavaliosta, terveydestä jne. Toisinaan ponit lisäksi valjastetaan ja niillä ratsastetaan ja ajetaan. Jokainen ponien hoitoon osallistuva
henkilö otetaan huomioon yksilönä, jottei synny paineita osaamisesta, taidoista tai uskalluksesta.
Pääpaino ei ole ratsastuksen oppimisessa, vaan siinä, että opitaan ymmärtämään hevosta/ponia ja
sen tarpeet eläimenä.
Ponien kanssa puuhaaminen tukee sosiaalista kasvua ja hyvinvointia sekä edistää elämänhallinnan valmiuksia ja arjen taitoja, ja on muutenkin terapeuttista. Ponien kanssa opitaan
vuorovaikutustaitoja ja tunteiden jakamista sekä koetaan onnistumisia.

Tallialueen vakuutukset
Tallialueella ovat voimassa Ryhmätapaturmavakuutus sekä Ratsastuskouluille tarkoitettu vakuutus.

© Porin Ponitalli ry | 04/2019

3

PORIN PONITALLI RY – Elämyksiä ponien ja tallitoiminnan parissa koko perheelle!

2 – Porin Ponitalli ry
Toiminnan pyörittämisestä, jatkuvuudesta ja kehittämisestä vastaa Porin Ponitalli ry.

Toimintaperiaate ja arvot
“Elämyksiä ponien ja tallitoiminnan parissa koko perheelle!”
Porin Ponitalli ry on perustettu tarjoamaan mahdollisuus hevosharrastukseen sellaisillekin henkilöille, joilla ei ole muutoin ole siihen varaa suurten kustannusten vuoksi. Haluamme jakaa sen upean
tunteen, jonka ponien läheisyys ja hoitaminen saavat aikaan mahdollisimman monien kanssa!
Toimimme humanistisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Tärkeitä toimintamme lähtökohtia ovat
ihmislähtöisyys, usko ihmiseen, yksilön kunnioittaminen, tasa-arvoisuus sekä perusluottamus. Haluamme ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja eriarvoistumista.
Porin Ponitalli ry:n toiminnan arvot ovat luovuus, rehellisyys, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.
Panostamme yhdistyksessä yhteisöllisyyteen ja kannustamme vaalimaan ihmissuhteita ja sosiaalisia
verkostoja. Toiminnassa rohkaistaan oma-aloitteeseen uusien asioiden kokeilemiseen ja luovuuteen
– harrastajien henkilökohtaiset tarpeet huomioon ottaen.

Hallituksen jäsenet:
Anne Iinatti - Puheejohtaja/toiminnanjohtaja
Asko Kolminniemi – Varapuheenjohtaja
Mari Siosalo – Sihteeri
Eveliina Aaltonen – Varsinainen jäsen
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3 – Harjoittelijat, työntekijät, erityisryhmien ojaajat
Toiminnan tärkeitä mahdollistajia ovat toimistossa sekä talillilla työskentelevät harjoittelijat ja työntekijät (opintoihin liittyvä työharjoittelu, työkokeiluun osallistujat ja muut
vastaavat).
Myös tallilla käyvillä tallitytöillä ja -pojilla on oma arvokas osansa toiminnassa. He esimerkiksi harjaavat poneja ja liikuttavat niitä. Samalla tämä poni/hevosharrastus antaa heille
eväitä elämään ja tarjoaa mielekästä sekä tervehenkistä tekemistä.

4 – Varat ja varainkeruu
Ilman tarvittavia varoja ei toiminta jatku. Varainkeruu onkin yksi oleisimmista hallituksen
tehtävistä. Pyrimme jatkuvasti löytämään kestäviä tapoja kerätä varoja tarvittavan varallisuuden ylläpitämiseen. Tarkoitus ei ole rikastua, vaan toiminnan ylläpito ja kehitys.
Varoja kerätään eri tavoin, kuitenkin niin, ettei maksaminen ole pakollinen edellytys
toimintaan osallistumiselle (eli ponien kanssa puuhaamiseen) .
Varat koostuvat eri tahoilta haettavista rahoituksista (esim. Aluehallintovirasto), jäsen- ja
kannatusmaksuista, myytävistä lahjakorteista ja kannatustuotteista (PONIPUOTI-verkkokauppa), varainkeruutapahtumien tuotoista sekä tarjoamistamme maksullisista toiminnoista, kuten erikoisryhmille tarkoitettujen ponikerhojen osallistujamaksuista (kattamaan
mm. ohjaajapalkkiot yhdistyksen ulkopuolelta tuleville ohjaajille) ja Ponit tapahtumaannepaketeista (ponit osallistuvat tapahtumiin tai vierailevat esim. päiväkodeissa ohjaajiensa
kanssa tarjoten talustusratsastusta ja kärryajelua).
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5 – Kerhot, sosiaalipedagogiset ryhmät ja muu
ponien kanssa tapahtuva järjestetty toiminta
”Peruskerhot”
Tallilla kokoontuu tällä hetkellä (3/2019) neljä eri ohjattua ns. peruskerhoa: Ponikerho (aloittelijoille, teoriapainotteinen), Tallikerho (jo kokemusta hevosista), Poikien Ponikerho (pojille
suunnattu kerho kannustamaan heitäkin hevosharrastukseen) sekä Kepparikerho (keppihevosia hoidetaan, kuten oikeita hevosia). Kerhot kokoontuvat kerran viikossa.

Erityisryhmät ja -lapset/henkilöt
Tallilla järjestetään ohjattua ponien hoidon ympärille rakentuvaa kerhotoimintaa myös erityisryhmille ja yksittäisille erityislapsille ja -henkilöille. He osallistuvat ponitoimintaan avustajansa
tai huoltajansa kanssa. Ryhmänä kokoontuu esimerkiksi ADHD-oireisten lasten ponikerho
(kymmenen käyntikertaa). Erityisryhmille järjestettävät kerhot räätälöidään osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Tallitunnit ja talutusratsastus
Tallitunnit ja tallilla tapahtuva talutusratsastus sisältävät samoja ponien kanssa tehäviä asioita
kuin muukin ponitoiminta.
Molempia on tarjolla myös ostettavien lahjakorttien muodossa. Tuotot käytetään Porin Ponitalli ry:n toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
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6 – Tapahtumat
Porin Ponitalli ry järjestää erilaisia hevosaiheisia virkistystapahtumia koko perheelle.
Tapahtumissa kerätään samalla varoja toiminnalle mm. arpajaisten muodossa.

”Lapsella on oikeus harrastaa” -tapahtuma
Mielenterveysviikolla 2018 järjestimme “Lapsella on oikeus
harrastaa” -tapahtuman tallillamme. Näin ihmiset pääsivät tutustumaan talliimme ja toimintaamme. Osallistujia tapahtumassa
oli yli 500. Vapaaehtoisilla ja tallityöillä oli suuri osa tapahtuman
onnistumisessa.
Tarjosimme ilmaista talustusratsastusta ja kärryttelyä. Mukana oli
myös alpakoita, joita kävijät saivat ihastella sekä kaverikoiria ja
meidän omat kaveriponit ja kepparit. Perinteiseen tapaan tarjolla
oli paistettua makkaraa ja buffet-kioski, lisäksi järjestettiin arvonta. Paikalla oli myös näytteilleasettajia esittelemässä tuotteitaan.
Yhteistyökumppaneitamme ja tukijoitamme tapahtumassa
olivat:
- Mielenterveyden keskusliitto
- B. Børg & Co Barbershop
- Börje’s -> borjeskotimaki.fi
- Halpa-Halli
- hevari.fi
- Jauhopojat
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- Kirahvi Oy
- K-Supermarket
- Kukkahuone Sivinuokot
- Mainostoimisto PieniSuuri Idea
- PATAkirppis
- Porin leipä
- Porin Riding Sport ky
- Ramirent
- Ratsastusvaruste Nurmi
- Teboil
- Veljekset Wahlstén

Kepparikisat
Vuonna 2018 järjestettiin lisäksi Kepparikisat Porin Kodin Terran ja
Tikkulan S-marketin parkkialueella. Osallistujia oli kivasti.
Tapahtumassa yhteistyökumppaneitamme ja tukijoitamme
olivat:
- Satakunna Osuuskauppa
- Ratsastusvaruste Nurmi
- hevari.fi
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Yhteistyötahojamme:
- Mielenterveyden keskusliitto
- Aluehallintovirasto
- Porin sosiaalitoimi
- TE-toimisto
- SAMK
- Winnowa
- Satakunnan SAMDY ry
- Yhteisökesku/Me-talo Pori
- Verve
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