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 1 AARNE RITARI -SÄÄTIÖN APURAHAT 
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto ry:n jäsenklubien 

omille tai yhteisille piiri- ja liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin 

suomalaista Lions-toimintaa. Apurahan hakeminen tehdään hakulomakkeella. Hakijan 

nimen (klubi) jälkeen tulevat tarkat osoite- ja yhteystiedot sekä tieto aikaisemmin 

myönnetyistä apurahoista.  

Apurahoja myönnetään vain vielä toteutumattomiin kohteisiin. Mitä suurempi on 

palvelutyön määrä, sitä paremmin hakemus hyväksytään.                                                                                           

kts https://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/apurahat/ 

ARS-adressit sopivat muistamiseen niin ilon, kiitoksen kuin surunkin päivänä. 

Adressipakkaus sisältää viisi eri kuva-aiheista A4-välilehteä, joille voi tulostaa tai käsin 

kirjoittaa tilanteeseen sopivan tekstin. Piirikuvernöörillä,  I VDG:llä ja II VDG:llä on aina 

adresseja mukanaan klubivierailuilla.  

RAUHANJULISTEKILPAILU 2019 
Viimeisen 31 vuoden aikana Lions-klubit eri puolilla maailmaa ovat sponsoroineet Lionsien 
kansainvälisiä rauhanjulistekilpailuita paikallisissa kouluissa ja nuorisoryhmissä. Kilpailu kannustaa 
nuoria ympäri maailmaa ilmaisemaan näkemyksiään rauhasta. 
Lions-klubit voivat sponsoroida lapsille taidekilpailun joko paikallisissa kouluissa tai järjestäytyneissä 
nuorisoryhmissä. 
 

Kauden 2019–2020 rauhanjulistekilpailun teema on Rauhan matka. Kilpailuun voivat osallistua 
nuoret, jotka ovat 11-13 vuotiaita, 15.11.2019. 
 

•Kilpailuun osallistuneiden klubien tulee lähettää yksi voittajaksi valitsemansa rauhanjuliste 
piirikuvernöörille 15.11. mennessä. 
•Viimeinen postituspäivä, jolloin piirikuvernööri voi lähettää piirin voittajaksi valitun 
rauhanjulisteen liittoon on 1.12. 
•Liitto lähettää 15. 12. voittajaksi valitun rauhanjulisteen kansainvälisen päämajan PR-osastolle. 
 

Rauhanjulistekilpailun palkinnot 
Kansainvälisille voittajille ilmoitetaan voitosta viimeistään 1.2.2020. 
•Kansainvälisen pääpalkinnon voittaja saa 5 000 dollaria ja matkan -palkinnon luovutustilaisuuteen. 
•Kullekin 23:sta kunniamaininnan saajasta luovutetaan 500 dollarin rahapalkinto ja todistus 
saavutuksesta. 
Rauhanjulistekilpailun arviointi 
Julisteista arvioidaan omaperäisyys, taiteellisuus ja teeman ilmaisu. 
 
Julisteet käyvät läpi useita arviointitasoja: paikallinen, piiri, moninkertaispiiri ja kansainvälinen. 
Kansainvälisellä tasolla tuomarit taide-, rauhan-, nuoriso- ja koulutusyhteisöistä sekä 
tiedotusvälineistä valitsevat yhden pääpalkinnon voittajan ja 23 kunniamaininnan saavaa työtä. 
F-piirin klubit voivat lähettää valitsemansa työt s-postilla: 
aune.vanhanen@llky.fi<mailto:aune.vanhanen@llky.fi> Aune Vanhanen on piirin rauhanjuliste-
kilpailujohtaja F-piirissä.  Muista myös postitus piirikuvernöörille viimeistään 15.11.19. 
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 2  
LAADUKAS LIONS- KOULUTTAJIEN VALMENNUS LONTOOSSA (SUOMEKSI) 6.-9.12.2019 
Lionkouluttajien virallinen pätevöitymisohjelma (Lions Certified Instructor Program, LCIP) 

on uusi päämajan koulutusohjelma, johon osallistumalla lionsit voivat kehittää 

osaamistaan kouluttajina. LCIP-ohjelman tarkoitus on tarjota tehokasta koulutusta 

järjestön kaikilla tasoilla lisäämällä pätevien kouluttajien määrää ja samalla tarjotaan 

kehys, jonka puitteissa myös laajennetaan ja syvennetään kouluttajien tietoja ja taitoja. 

LCIP-koulutukseen voivat hakea lionsit, jotka ovat toimineet kouluttajina paikallisissa 

koulutuksissa tai piiritason kouluttajina klubivirkailijoille, sekä lionit, joilla on jonkin verran 

ammatillista kokemusta kouluttamisesta. Lisätietoja varpu.ylhainen@lions.fi  

LIONS QUEST -OHJELMA 
Lionsien oma, lasten ja nuorten elämisentaitojen vahvistamiseen tähtäävä ohjelma, on toiminut 

Suomessa jo yli 25 vuoden ajan. Tuona aikana lähes 20 000 suomalaista kasvattajaa on päässyt 

kokemaan koulutuksen ja hyödyntämään sen oppeja työssään. Ohjelmassa korostetaan, että 

jokaisen lapsen ja nuoren pitäisi voida tuntea itsensä tärkeäksi ja kuuluvansa osaksi ryhmää. 

Elämisentaitoja-ohjelman sisällön merkitys ei tule katoamaan tulevaisuudessa, vaan se luo tärkeän 

perustan uudistuvassa maailmassa. Kiitämme siis lämpimästi koulutusta tukevia klubeja lasten ja 

nuorten eteen tehdystä työstä. 

Hyvät klubipresidentit ja Quest-Leijonat, huomioikaa alla olevat piirin koulutukset ja päättäkää 

koulutettavien määrä kokouksissanne. 

Kaudella 2019-2020 järjestetään Vaasassa kaksipäiväinen peruskoulutus torstaina 19.03.2020 ja 

perjantaina 20.03.2020. Lisätietoja www.lionsquest.fi tai F-piirin Lions-Quest puheenjohtaja Marika 

Haapanen, sähköposti: marika.haapanen@lions. fi.  

MYLION 
MyLion-osion käyttöönotto on hidastellut. Ongelmat kohdistuvat aktiviteettien kirjaamiseen, ja ne 
pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. 

Pyrin kaikin tavoin siihen, ettei klubeille tulisi 

montaa kertaa samasta asiasta tiedotteita.  

Olen käytettävissä kaikissa lions-asioissa, jos 

tulee kysyttävää.  

Ottakaa rohkeasti yhteyttä 
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