
 

Raviliiga 2013 Vermo! 

Vielä kerran lämmin kiitos lahjoituksestanne meille pääkaupunkiseudun lionien Lions-Vermo-toimikunnalle, joka tekee työtä 
vammaisratsastuksen tukemiseksi. Saimme merkittävän lisämahdollisuuden avustuksenne muodossa! Hyvien 
yhteistyökumppanien Vermon Raviradan ja SRL ry:n kanssa olemme noin 30 vuoden ajan järjestäneet vuosittaisen 
tapahtumapäivän Vermossa. Sen tuotoilla olemme pystyneet pienimuotoisesti tukemaan Uudenmaan alueen lapsia ja nuoria 
heidän alkutaipaleellaan vammaisratsastukseen tutustumisessa. Paitsi lapsi tai nuori myös Uudellamaalla toimivat 
vammaisryhmät (koulut, asuntolat, yhdistykset) voivat saada rahallista tukea meiltä ratsastuksen kokeiluun.  
 
Lahjoittamanne summa 4 514,78 € on tuntuva tuki toiminnallemme. Halusimmekin käyttää sen sellaiseen, johon omat varamme 
eivät juurikaan riitä: mahdollistaa usealle vammaislapselle yhdessä kokemus hevosista ja hevostoiminnasta. Jospa siitä 
harrastuksesta löytyisi heille apua ja iloa. SRL ry:n vammaiskoordinaattori Hanna Talvitien avulla lähetimme Uudenmaan alueen 
talleille viestiä, jossa kerroimme teiltä saamastamme lahjoituksesta ja pyysimme heiltä suunnitelmia tällaisen tapahtuman tai 
toiminnan järjestämiseksi vuoden 2018 aikana.    
 
Saatujen ehdotusten perusteella päädyimme tuen myöntämiseen kolmelle eri tallille: Savijärven Kartano Sipoossa, Ratsutila 
Wikner Kirkkonummella sekä Hyvinkään Ratsastuskeskus/Heponiityn Hevostalli Hyvinkäällä. Kaikilta näiltä talleilta saimme 
toiveidemme mukaisen ja hyvin suunnitellun ohjelman tapahtuman järjestämisestä. Päätimme tukea kunkin tallin tapahtumaa 
1000 eurolla. Lisäksi osoitimme SRL ry:n vammaisratsastuksen käyttöön 1000 euroa, jolla hankittiin lainattaviksi erilaisia 
vammaisratsastuksen apuvälineitä. Loppusumman eli 500 euroa sai Porvoon Ratsastustallilla toimiva Bravehearts ry, joka 
järjestää ratsastustapahtumia vähävaraisille perheille ja kerää pararatsastajille ratsastusstipendivaroja. 
 
Hieman eri kokoonpanoilla toimikuntamme jäsenet henkilökohtaisesti tutustuivat talleihin ja lahjoitusvaroilla järjestettyyn 
toimintaan. Alla pari esimerkkiä tutustumismatkoistamme: 
 
Helatorstai kului Porvoossa Braveheartsin tapahtumaan osallistumalla. Tallilla oli tohinaa, kun erityislapset pääsivät ulkokentällä 
niin ponin kuin hevosenkin selkään ja/tai maneesissa kärryajelulle.  Tapasimme myös lasten vanhempia, joille kerroimme 
mahdollisuudesta saada pientä tukea Lion-Vermo-toimikunnalta, jos lapsi nyt kokeilun jälkeen haluaa jatkaa ratsastusta. 
Tapahtumassa järjestäjinä toimivat tallin omistaja Pia Vallgren sekä tallin ”puuhanainen” Sanna Hänninen.  
 
Toisena keväisenä päivänä tapasimme Sipoossa Jokiniemen koulun erityisryhmän (autistisia lapsia luokilta 5 – 9), heidän 
avustajansa sekä opettaja-Juhan. Kevään viimeisen käyntikerran kunniaksi ryhmälle oli luvassa hevostoiminnan ohella 
grillimakkaraa ja jäätelöä. Ryhmän ohjaajina toimivat Leena Niemistö ja hänen tyttärensä - ihailtavaa työtä tehden! Jatkoimme  
matkaa Hyvinkäälle, jossa tiesimme menossa olevan kevään toiseksi viimeisen hevostenkäsittelyiltapäivän Martin erityiskoulun 
yläasteikäisille tytöille. Ryhmän tytöt ovat ujoja ja helposti syrjään vetäytyviä, jopa puhumattomia. Mutta ”omalle” ponille toki 
on helppo puhua, kun sitä hoitaa! Tallin muutakin toimintaa meille esitteli toinen omistaja Sanna Jahnukainen; keskustelimme 
myös tyttöjen kuljettajana ja koulun kouluavustajana toimivan Minna Nuoran kanssa. Vaikka tuona päivänä delegaatiomme 
retkeilikin lähes koko päivän, mielestämme se kannatti! Oli hienoa nähdä, mitä melko pienelläkin summalla voi saada aikaan, 
kun toiminta on hyvin suunniteltu ja ammattimaisesti ja inhimillisesti toteutettu! Me toimikuntalaisetkin opimme tutustumisista 
paljon! 
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