
 

  

 

  
 
   

AVUSTUSTEN ANOMISAIKAA KIITOS VETERAANIT -AKTIVITEETTEIHIN JATKETTU 
 

Jatkettu hakuaika päättyy 31.3.2015 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/toimikausi 2014-15  ei tuota seuraavaan 
apurahaan samaa 3 vuoden estettä, joka seuraa muusta ARS:n avustuksesta. 
 

ARS JAKAA AVUSTUKSIA AIEMPAA ENEMMÄN 
 
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. 
 

Huom! Avustusanomukset tulee olla hyvissä ajoin muutamaa viikkoa ennen tapahtumaa  

piirin ARS-DC:llä! Nyt jokunen anomus on hylätty myöhästymisen vuoksi. 
 

ANNA TUNNUSTUSTA ARVOKKAASTI RITARINARVOLLA! 
 
Lukuisilla klubeilla A-piirissä on juhlavuosi kuluvalla toimikaudella 2014 - 2015. Tämä antaa 
oivallisen tilaisuuden kiittää ansioituneita lioneja pyyteettömästä Lions-palvelutyöstä .  
 
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.  
 
Hyvä tilaisuus lyödä ritari on piirin AR-MJ-juhla Turussa pe 6.3.2015. 

 

ARS-ISÄNNÄNVIIRI 
 

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

isännänviirejä  70 € kappale. Erinomaisen sopiva lahja esim. Lions-ritarille! 
 
 

Avustusanomukset aktiviteetteihin 

Toimitetaan piirin AR-toimikunnan pj. Heikki Mäkelälle puoltoa varten. 

Avustusta on mahdollisuus saada 50 % aktiviteetteihin, jotka sisältävät lions-palvelutyötä.  

Anomukset tulee tehdä riittävän aikaisin ennen aktiviteettien toteuttamista ja käytöstä tehdään myös selvitys. 

Asiasta lisää Suomen Lions-liiton ARS-sivuilta. 

 

 

ARS TUKEE SLL:N JA KLUBIEN SOTAVETERAANIKAMPANJAA  AVUSTUKSIN: 

 

http://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/apurahat/


 Aktiviteetti kohdistuu sotiemme sotaveteraaneihin SLL:n kampanjan periaatteiden mukaisesti  

 50 %:iin menoista  

 Saatu avustus ei aiheuta 3 v:n karanteenia  

 ARS:n tunnukset näkyvissä aktiviteetissa  

 Menoiksi hyväksytään leijonien toiminnasta aiheutuvat menot: ruokailut, tilat yms. (Ei ulkopuolisiin 

esiintyjiin)  

 Anomukset (netistä) ARS-DC:lle niin, että ne ovat ARS:n asiamiehellä 1.3. 2014 mennessä.  

 Aktiviteetit toteutettava 30.6. 15 mennessä  

 Myönnetyt avustukset haetaan tositteita vastaan 30.6.15 mennessä  

 


