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AVUSTUSTEN ANOMISAIKAA  KIITOS VETERAANIT -AKTIVITEETEILLE JATKETTU 
 
Arne Ritari -säätiö tukee Kiitos veteraanit -aktiviteetteja avustuksin. Avustusten hakuaikaa on 

jatkettu 1.3.2015 saakka ja avustettu veteraaniaktiviteetti tulee olla suoritettuna kuluvan 
toimikauden loppuun mennessä. Kannattaa hyödyntää ja laatia netistä saatava anomus. Vaikka 
tapahtumat saattavat tuntua pieniltäkin, anominen voi olla vaivan väärti, koska 
veteraaniaktiviteettiin myönnetty yksi avustus/klubi ei tuota seuraavaan apurahaan samaa 3 
vuoden estettä, joka seuraa muusta ARS:n avustuksesta. 
 
ARS on myös poistanut  25 %:n ylärajan avustuksista, joita voi saada julkisyhteisöihin 
suuntautuviin aktiviteetteihin, esim. sairaaloille hankittaviin apuvälineisiin jne. Näihinkin 
avustuksen määrä voi siis kohota 50 %:iin menoista. Tämä kannattaa nyt hyödyntää. 
 

ANNA TUNNUSTUSTA ARVOKKAASTI RITARINARVOLLA! 
 
Lukuisilla klubeilla A-piirissä on juhlavuosi kuluvalla toimikaudella 2014 - 2015. Tämä antaa 
oivallisen tilaisuuden kiittää ansioituneita lioneja pyyteettömästä Lions-palvelutyöstä .  
 
Julkisin, näkyvin ja arvokas tapa sanoa kiitos niin, että kiitetty sen mielihyvällä muistaa, on 

hankkia ansioituneelle Lions-ritarin arvo. A-piirissä klubit ovat erinomaisella tavalla viime 
vuosina näin tehneetkin ja toivon tämän periaatteen jatkuvan. Lions-ritari voidaan vihkiä joko 

klubin omassa vuosijuhlassa tai sitten Arne Ritari – Melvin Jones -juhlassa pe 6.3. Turussa 

ravintola Aitiopaikassa (Tarkemmat ilmoittautumistiedot tulevat piirin sivulle joulun jälkeen 
alkutalvesta.) Toivottavasti klubit muistavat ritarinarvolla myös niitä entisiä piirikuvernöörejään, 
joilta vielä Lions-ritarin arvo puuttuu, jotka ovat tehneet suuret satsauksen lähtiessään 
tehtävään ja tuoneet samalla myös omalle klubilleen julkisuutta.  
 
Lions-ritarin arvon hankinnan päättää ja palkittavan ansiot punnitsee klubin hallitus, joka 
päätöksen jälkeen lähettää netistä tulostettavan ritarianomuksen suoraan ARS:n asiamies Timo 
Haastolle. Klubille ritarinarvon hankita (850 €) on valtakunnallinen aktiviteetti, joka maksetaan 
klubin aktiviteettivaroista. Ritarin tunnukset tulevat noin kuukaudessa. 
 

ARS-ADRESSIEN MYYNTIKILPAILU JA ARS-ISÄNNÄNVIIRI 
 

Muistavathan kaikki, että lionsien tapa osoittaa huomiota käy sujuvasti monipuolisilla 

ARS-adresseilla, joita voi tilata klubille suoraan netistä á 10 €. ARS:n valtakunnallisilla sivuilla 
kerrotaan myös uudesta mahdollisuudesta liittää omia kuvia adresseihin. Adressien 
myyntikilpailussa huomioidaan 30.4. mennessä laskutetut ja 15.5. mennessä maksetut adressit. 
Palkinnot ovat hyvät! 
 

PDG Simo Waltenbergiltä (puh. (02) 637 9495, Pori/Juhana) voi tilata näyttäviä  ARS-

isännänviirejä  70 € kappale. Erinomaisen sopiva lahja esim. Lions-ritarille! 
 
 
Heikki Mäkelä,  
Piirin 107-A ARS-toimikunnan pj. 
Puh. 040 533 6652, heikki.makela@lions.fi 

 


