
 

 
 

 

Arne Ritari -säätiö G-piirissä 

 
 
Piirin ARS- toimikunta: 

 

Mikko Kauranen, toimikunnan pj, LC Jyväskylä/Kuokkala, mikko.kauranen@elisanet.fi,    
   0405314774 

• Avustusanomusten vastaanotto ja puolto  
(kustannusarvio ja allekirjoitukset kunnossa, kohde sisältää palvelutyötä) 

• Ritariksilyönnit ja neuvonta 

• Välittää adressitilaukset eteenpäin 

• ARS-toiminnan informointi klubeissa sekä piiri- ja aluefoorumeissa ja lohkotapaamisissa 

 
 

Heikki Näsi, DG, LC Kivijärvi, heikki.nasi@lions.fi, 040 8546266 

• ARS-toiminnan informointi klubeissa ja aluefoorumeissa 

• Adressien toimittaminen klubeihin 
 

Erkki Mäntylä, 1VDG, LC Jämsänseutu, erkki.mantyla@lions.fi, 040 1513123 

• ARS-toiminnan informointi klubeissa ja aluefoorumeissa 

• Adressien toimittaminen klubeihin 
 

Johanna Arho-Forsblom, 2VDG, LC Äänekoski/Helmi, johanna.arho-forsblom@lions.fi,  
   045 8090253 

• ARS-toiminnan informointi lohkotapaamisissa ja aluefoorumeissa 

• Adressien toimittaminen klubeihin 

 
 
 

Klubien ARS-lion 

• Presidentti nimeää. Hyvä valinta on esim. klubin rahastonhoitaja 

• Huolehtii ARS -asioista klubeissa 

• Tilaa, markkinoi ja välittää adresseja 

• Osallistuu järjestettävään koulutukseen 

mailto:heikki.nasi@lions.fi
mailto:erkki.mantyla@lions.fi


 

 
 

Tuki suomalaiselle Arne Ritari -säätiölle 
 

• On samalla lahjoitus kotimaiseen lionspalveluun 
• On klubin aktiviteettitoimintaa 
• Vähintään 200 euron lahjoitus antaa klubille mahdollisuuden anoa saman toimikauden pre- 

sidentille sadan prosentin kotimainen klubin presidentinpalkinto 
 
 

 
1. ARS- adressit 

 
• Tilaukset parhaiten sähköisesti verkkosivulta tai puhelimitse 

• Adresseja voivat käyttää muutkin kuin leijonat 

• Tavoitteena on yksi adressi/leijona/toimintakausi 

• Piirikuvernööri toimittaa adressit klubiin vierailunsa yhteydessä 

• Adresseja toimitetaan myös piiri- ja aluefoorumeissa sekä postin välityksellä 

 
Adressit ovat edullisia (10 €) ja hyvin monipuolisia. Ne sopivat onnitteluihin, surunvalitteluihin kuin 
muunlaiseenkin muistamiseen. Adressiin kuuluu viisi eri kuvalla varustettua välilehteä, joita voi 
muotoilla ja tulostaa joustavasti tarpeiden mukaan. Lue lisää adresseista. 

 
 

 
Kilpailu klubeille adressituotoista 

Kilpailuaika on 1.7.2019 - 15.4.2020. Laskentaan otetaan mukaan 15.4.2020 mennessä tilatut ja 

laskulla 10.5.2020 mennessä maksetut adressit. 

Kilpailuun osallistuvat kaikki Suomen lionsklubit. 

Eniten adressituottoja saanut klubi on kilpailun voittaja. Tasapelitilanteessa ensin tulokseen päässyt 

on voittaja. 

 

Palkinnot 

 
1. Palkinto 600 € ja kunniakirja 

2. Palkinto 500 € ja kunniakirja 

3. Palkinto 400 € ja kunniakirja 

4. Palkinto 300 € ja kunniakirja 

 

 

Palkinnot tullaan jakamaan Suomen Lions-liitto ry:n Seinäjoen vuosikokouksessa lauantaina 
6.6.2020 Ritarilounaan yhteydessä. Palkinnon saajille ilmoitetaan etukäteen.

http://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/adressit/tilauslomake
http://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/adressit


 

 
 
 

2. Lions-ritarin arvo - jäsenyys Arne Ritari -killassa 

 
• Hankkimisesta päättää klubin hallitus. Ritarinarvon saaminen edellyttää vähintään 

viiden vuoden jäsenyyttä ja klubin hallituksen riittäväksi katsomia ansioita lionstyössä. 

• Anomukset toimitetaan maksuineen suoraan ARS:n asiamiehelle Timo Haastolle 
(Kauppakuja 51, 03400 Vihti, puh. 0500 606 321, timo.haasto@lions.fi) – Käsittelyyn on 
syytä varata aikaa noin kuukausi. 

• Hyviä tilaisuuksia antaa ritarinarvo ovat klubien vuosijuhlat ja piirin Lions -juhla. Ritariksi 
lyöminen tapahtuu aina juhlallisin menoin. 

• Arne Ritari -killan jäsenyyden kunniaksi Suomen Lionsliiton vuosikokouksessa lionsrita- 
reille puolisoineen järjestetään oma, arvokas, ohjelmallinen ritarilounastilaisuus. Lionsri- 
tarin arvo on korkein Arne Ritari -säätiön huomionosoitus, jonka yksityinen leijona voi 
saada riippumatta asemasta tai tehtävästä lionsorganisaatiossa. Se on arvokas ja kan- 
nustava tunnustus pyyteettömästä ja palkattomasta lionsien palvelutyöstä. 

 
 

 
3. Pro Ritari-arvo 

 
• Pro Ritarin arvoon liittyy kaulassa kannettava merkki, kehystetty taulu sekä miekka. 

• Arvo myönnetään henkilölle, jolle on jo myönnetty Lions-ritarin arvo. 

• Pro Ritaruutta koskevan hakemuksen säätiölle voi tehdä klubi, klubinsa välityksellä 
klubin jäsen tai ulkopuolinen taho. 

• Arvo myönnetään 850 euron suuruista lahjoitusta vastaan. 

• Säätiö toimittaa arvoon liittyvät Pro Ritarin tunnusmerkit, taulun, kaulaketjussa 
kannettavan juhlamerkin sekä miekan hakemuksessa mainitulle klubille. 

• Pro Ritari-arvo ja siihen liittyvät tunnusmerkit luovutetaan saajalle sopivassa 
juhlatilaisuudessa. 

• Tässä on hakemuslomake. 
 
 

4. Lahjoitukset ja testamentit 

 
• Arne Ritari -säätiölle on mahdollista tehdä myös suora lahjoitus. Tyypillisimpiä lahjoituk- 

sia ovat ARS-adressin lähettämisen yhteydessä maksettu summa aktiviteettitililtä sää- 
tiön tilille, josta voi tehdä maininnan adressiin. Kertyneet varat voi käyttää kahden 
vuoden kuluessa klubin jäsenen ritarimaksuun. 

• Arne Ritari -säätiö ottaa myös vastaan testamentteja. Tarkempia tietoja antaa Arne Ri- 
tari -säätiön asiamies Timo Haasto. 

mailto:timo.haasto@lions.fi
http://www.lions.fi/data/liitteet/pro_ritari_hakemus(1).pdf

