
 

 

Lions-Vermo-toimikunnan toimintakertomus vuodelta 2017 

1 Toiminnan tarkoitus  
 Vermo-toimikunnan tarkoituksena on kerätä varoja vammaisratsastuksen 
 tukemiseen järjestämällä tapahtumia Vermossa. Toimikunta voi ottaa vastaan myös 
 lahjoituksia. Vermo-toimikuntaan kuuluu lionsklubien edustajia B- ja N-piiristä sekä 
 Vermon Ravirata Oy:stä ja Suomen Ratsastajainliitosta.  
 

Toiminta on jatkunut jo 25 vuotta – ja tarvetta on edelleen! Muutama vanha pöytäkirjakin on 
löytynyt: vuoden 1994 helmikuun pöytäkirjasta mm. selviää, että lipun hinta oli tuolloin 20 
markkaa, käytössä oli ikuisesti kiertävä kiertopalkinto, tapahtumassa olivat mukana Koffin 
hevoset ja lippuja painettiin huimat 6 000 kpl.  
 

2 Toimintakausi ja vastuuhenkilöt 
 Toimikunnan toimintakausi on kalenterivuosi. Toimintakauden 1.1.2017 – 31.12.2017 
 vastuuhenkilöt olivat:   
 puheenjohtaja  Kari Maukonen, LC Helsinki/Munkkivuori (B) kevät 2017 

Raimo Metteri, LC Helsinki/Pohjois-Haaga (N) syksy 2017 
 sihteeri  Henri Kasurinen, LC Vantaa/Pähkinärinne (N) 
 tilinkäyttöön valtuutetut Mikko Mäntynen, LC Helsinki/Meilahti (B) 
   Outi Syvänperä, LC Espoo/Laakson Liljat (B) 
 

Avustuspäätöksiä valmistelevassa toimikunnassa ovat olleet mukana puheenjohtajan lisäksi 

 Klaus Laavainen  LC Helsinki/Suurmetsä (N) 

 Mikko Mäntynen LC Helsinki/Meilahti (B) 

 Outi Syvänperä LC Espoo/Laakson Liljat (B). 

 Vermon Ravirata Oy:n edustaja toimikunnassa on ollut markkinointiassistentti Sari 
 Heino ja Suomen Ratsastajainliiton edustaja vammaisratsastuskoordinaattori Hanna 
 Talvitie.  
   
 

3 Toimikunnan kokoukset  

Toimikunnalla on ollut kauden aikana seitsemän kokousta ja sen lisäksi tapahtumapäivän    

puitteissa postitustalkoot ja arpajaispalkintojen järjestelyiltapäivä. 

  Kokoukset on pidetty Vermon tiloissa ravipäivinä. Toimikunnan järjestäytymiskokous 

pidetään vuosittain syyskauden alussa. Kaikkien B- ja N-piirin klubien edustajat ovat 

lämpimästi tervetulleita kokouksiin. Kokouspäivät löytyvät mm. LC Vantaa/Pähkinärinteen 

verkkosivuilta www.verkkoviestin.fi/lionsvantaapahkinarinne/vermon_lions-ravit   

 



4 Toimikunnan myöntämät avustukset  
Toimikunta myöntää avustuksia Suomen Ratsastajainliiton kanssa yhteistyössä laaditun 

toimintaohjeen mukaisesti. Toimintakaudella avustuksia on maksettu yhteensä 3371 euroa. 

Avustuksia sai 15 hakijaa alkeiskurssin, lajikokeilun tai leirikustannusten maksuihin. 

Toimikunta kannustaa myös klubeja informoimaan niillä tiedossa olevia tukea tarvitsevia 

avustusmahdollisuudesta. Lisätietoa ja hakemuslomakkeet 

www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/lionstuki 

 

Toimikunta hallinnoi myös kummitoimintaa, jonka kautta lionsklubit voivat ”kummina”  

tukea vammaisratsastajia. Klubi voi maksaa avustussuorituksen toimikunnan tilille, jolloin 

toimikunta käyttää avustuksen kriteerit täyttävän hakijan tukemiseen  

Klubi voi toimia kummina siten, että toimikunta ohjaa klubin alueelta tulleen 

avustushakemuksen suoraa klubin käsiteltäväksi. Yhteyshenkilönä toimii toimikunnan 

puheenjohtaja Raimo Metteri (raimo.a.metteri@gmail.com) 

 

5  Toimikunnan varainhankinta  

Toimikunta järjestää Vermossa tapahtumia, joiden kohderyhmät ja sisällön se suunnittelee 

yhdessä Vermon Ravirata Oy:n edustajan kanssa.  

Toimintakauden tapahtumapäivä oli lauantai 1.4.2017. Tapahtuma kokosi ohjelmallaan 

erityisesti lapsiperheitä tutustumaan alueeseen, moniin hauskoihin toimintoihin (etenkin 

keppihevosrata on parina viime vuotena ollut suosittu) sekä raveihin. Yhteistyökumppanina 

oli jälleen mukana Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys mittaamassa yleisön sokeriarvoja. 

Myös Leot olivat mukana kasvomaalausta toteuttamassa. 

Tapahtuman nettotuotto oli 3185,86 euroa, josta Vermon tilitys 2 334 euroa, klubien 

maksamia pääsylippuja 1150 euroa ja päivän tapahtumakohteista saatuja tuloja 623 euroa. 

Kaikki arpajaisvoitot saatiin lahjoituksina. Tapahtumasta syntyi kuluja yhteensä 921,14 euroa, 

mikä sisältää myös Leoille maksetun toiminta-avustuksen.   

Kummiklubit ovat toimintakaudella maksaneet kummiklubiavustuksia toimikunnan tilille 

yhteensä 850 euroa, yksityishenkilöiltä lahjoituksia on kertynyt 125 euroa.    

Raviliigan lahjoitus 
Kuluvana vuonna toimikunnalla oli ilo saada runsaan 4500 euron lahjoitus valtakunnallisen 

Raviliigan Vermon joukkueelta. Osa kimppaomisteisen Grainfield Fannyn omistajista halusi 

lahjoittaa osuutensa hevosen juoksemista palkintorahoista sekä myyntihinnasta 

hyväntekeväisyyteen. Lämmin kiitos heille siitä! Rahalla on hankittu vammaisratsastuksessa 

käytettäviä apuvälineitä sekä pyörätuoli koulutus-, leiri- ja tapahtumakäyttöä varten. 

Välineistöä hallinnoi Ratsastajainliitto ry. Lisäksi toimikunta on kilpailutuksen kautta valinnut 

muutaman tallin, joille on myönnetty tukea vuodelle 2018 heidän järjestäessään tapahtumia, 

joissa ne toimikunnan tuen myöntämisen kriteerit täyttävät lapset ja nuoret, jotka eivät vielä 

lajia harrasta, voivat päästä sitä kokeilemaan. Tämän myötä pyrimme tekemään myös 

lionstoimintaa laajemmin tunnetuksi. 

http://www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/lionstuki
http://www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/lionstuki
mailto:raimo.a.metteri@gmail.com


6  Toimikunnan muu toiminta  

Vermo-toimikunta tekee yhteistyötä B- ja N-piirin klubien kanssa mm. tarjoamalla klubeille 

mahdollisuuden toteuttaa tapahtumissa myös omia aktiviteettejaan. Tapahtumassa B- ja N-

piirin Leo-klubeilla on mahdollisuus omaan varainhankintaan osallistumalla toimijoina 

tapahtuman järjestelyyn.    

Toimikunta pitää yhteyttä piirien lionsklubeihin tiedottamalla toiminnastaan piirien 

tilaisuuksissa, piirien ja klubien tiedotuskanavissa sekä ennen tapahtumaa klubeille 

lunastettaviksi lähetettävien tapahtumalippujen saatekirjeessä.  Tapahtumaa ja 

avustustoimintaa pyritään tekemään tunnetuksi myös toimittamalla lippuja kehitys- ja 

muiden vammaisten yhteisöihin kuten Lyhty ry:lle Konalaan, Marjatta-koululle Haagaan, 

Ristola-yhteisöön Metsälään, Toimintakeskus Rastiin Haagaan ja Pitäjänmäkeen, Rinnekotiin 

Espooseen, Helsingin Invalidien yhdistykselle sekä alueen seurakuntien kautta mm. 

maahanmuuttajaperheille. 


