
 

 

 

 

 

 

 

Arne Ritari -säätiö 
 

TOIMINTASUUNNITELMA 
 

KAUDELLE 2021 - 2022



Toimintasuunnitelma 2021 – 2022             2(9) 
  
  
 
 
 
 

 

SÄÄTIÖN TOIMINTA-AJATUS 
  

Tukee suomalaista Lions-toimintaa myöntämällä apurahoja klubien 
palveluaktiviteettien toteuttamiseksi.  

 

SÄÄTIÖN TAVOITE 
 

Säätiön toiminta ja tarkoitus tutuksi jokaiselle klubille ja jäsenelle 

 

SÄÄTIÖN ASIOIDEN HOITAMINEN 
 

• säätiön asioita hoitaa hallitus 
• hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä, joista yksi on Suomen Lions-liitto ry:n 

edellisen kauden puheenjohtaja 
• hallitus valitsee säätiön sihteerin ja tarvittavat toimihenkilöt  

 

SÄÄTIÖN HALLITUKSEN TOIMINTA 
 

• laatii säätiön talousarvion ja toimintasuunnitelman 
• huolehtii säätiön taloudesta 
• kouluttaa kentän toimikuntapuheenjohtajat 
• päättää klubeilta tulleista avustushakemuksista 
• päättää palkitsemisista 
• suunnittelee myyntikilpailut kentälle 
• osallistuu yhteisiin neuvotteluihin Suomen Lions-liitto ry:n kanssa 
• vastaa tiedottamisesta 
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SÄÄTIÖN TOIMINTA PIIREISSÄ 
 

• jokaisessa piirissä on AR-toimikunta 
• toimintaa piireissä johtaa piirin kuvernöörin valitsema AR-toimikuntapuheenjohtaja 
• AR-puheenjohtaja vastaa siitä, että jokaisessa piirissä on toimiva AR-toimikunta, 

vähintään 3 henkinen toimikunta. 
 

 

AR-TOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT 
 

• laatii keväällä oman piirinsä toimintasuunnitelman ja tavoitteet tulevaa kautta varten 
• esittelee piirikuvernöörin hyväksymän toimintasuunnitelman tavoitteineen elokuun 

toimikuntapuheenjohtajien koulutustilaisuudessa 
• päättää tiedottamisesta klubeille  
• selvittää piirinsä klubien AR-lionit ja järjestää heille koulutuksen 
• seuraa, että piirinsä jokainen klubi käyttää säätiön palveluksia 
• päättää ilmoittelusta ja kirjoituksista piirin/ klubien lehtiin 
• huolehtii, että piirin nettisivuilla on ARS-tietosivut ja linkki säätiön nettisivuille 
• esittelee toimintasuunnitelman ja toimintaraportit piirihallituksen kokouksissa  
• luo luottamukselliset suhteet piirikuvernööriin ja hallitukseen 
• pitää piirikohtaiset ARS-tilaisuudet toimintakauden aikana 
• osallistuu piirin alueen tapahtumiin näkyvästi 
• raportoi piirin toiminnasta säätiön asiamiehelle kuukausittain 
• huolehtii ARS-rintamerkin klubien AR-leijonille 
• tekee ehdotuksia piirikuvernöörille hyvien suoritusten palkitsemisesta piirissä 
• piirillä on oltava riittävä määrä adresseja varastossa, kuitenkin enintään noin 6 kk 

tarve 
 

 

PIIRIEN AR -TOIMIKUNTAPUHEENJOHTAJIEN KOULUTUS 
 

• ensimmäinen koulutus on 14.8.2021 ja toinen 7.5.2022, jolloin mukana ovat piirien 
seuraavan kauden toimikuntapuheenjohtajat  
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PIIRILLE MAKSETTAVAT MARKKINOINTITUET 
 

• piirille maksetaan markkinointitukea 1,50 euro jokaisesta 
adressista sekä jokaisesta uudesta Lions-ritari- ja Pro Ritari-
arvosta 75,00 euroa. Markkinointituki maksetaan piirin tilille 
kahdessa erässä, ensimmäinen erä joulukuun alkuun ja toinen 
kesäkuun alkuun mennessä kerääntyneistä lahjoituksista. 
• tuki on tarkoitettu AR-toimikunnan käytettäväksi, koulutuksiin sekä 
toiminnan markkinointiin piirikuvernöörin ja 
toimikuntapuheenjohtajan ohjeistamalla tavalla  
• säätiön tuki painetusta piirilehdestä on 400 euroa tai netin 
välityksellä jaettavaa piirilehdestä 200 euroa. Tuki maksetaan vain 
yhdestä lehdestä. Lehtituen saamisen edellytyksenä on, että 

lehdessä on kerrottu piirin alueella olevasta AR-toiminnasta ja että lehdessä on 
säätiön ilmainen mainos. Lehtituki maksetaan helmi- maaliskuussa, kun piiri on 
toimittanut säätiön asiamiehelle painetun lehden tai linkin nettilehteen 

• muita korvauksia piireille ei makseta 
  

RAPORTOINTI 
 

• toimikuntapuheenjohtajat raportoivat AR-säätiön asiamiehelle 

 

KENTÄN YHTEISET TAVOITTEET  
 

• adressit     8 500 kpl  
• Lions -ritarit                      110 kpl  
• Lions Pro Ritarit       30 kpl  

 

PALKITSEMISET    
 

• ARS-ansiomerkki 
• ARS ruusukkeelliset (1-3) ansiomerkit            
• pöytäviirit                                            
• kunniakirjat - klubit tilaavat toimittajalta tarvittavan määrän kunniakirjoja                  
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• AR-toimikuntapuheenjohtaja yhdessä piirikuvernöörin kanssa harkitsevat palkittavat, 
piirin ansioituneet leijonat. Ansiomerkkitilaus viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen sen 
luovuttamista.                                                                            

       

AR-SÄÄTIÖN TOIMINTAAN TUTUSTUMINEN 
 

• toimikuntapuheenjohtaja tutustuu AR-säätiön sääntöihin ja apurahojen 
myöntämisperusteisiin sekä palkitsemisiin niin, että klubit saavat heiltä oikeat ja 
nopeat vastaukset heidän esittämiinsä kysymyksiin 

KEHITYSTOIMINTAA 
 

• säätiön nettisivut uusiutuvat 1.7.2021 
• nettisivujen säännöllinen päivitys: ruotsin kieli, lomakkeet, lionsritarit ym. 
• uutiset säätiön Facebook-sivulle 
• päätetään säätiön varojen sijoittamisesta, turvallisesti ja tuottavasti 
• liiton Uutiskirjeeseen osallistuminen (Pj) 
• ARS brändin ja markkinoinnin kehittäminen, aktiivisuus 
• piirien toimikuntapuheenjohtajien työn tukeminen, aktiivisuus 
• ARS-seminaari jokaisessa piirissä kauden aikana 
• säätiö esillä piirien tilaisuuksissa, klubeista sähköpostilista 
• yhteistyö Liiton kanssa, yritetään löytää yhteinen aktiviteetti  
• säätiö on esillä KVN-viikonlopuissa  
• 2. varapiirikuvernöörien ARS-koulutus keväällä 2022 

 

SÄÄTIÖN HALLITUS 
 

puheenjohtaja Antti Raitaniemi M LC Pori/Karhu ry 

varapuheenjohtaja Antti Hynnä  E LC Lempäälä ry 

jäsen   Ritva Kajaala  C LC Riihimäki/Kristalli ry 

jäsen   Martti Törrönen K LC Rautalampi ry 

jäsen   Jari Hautala  I LC Liminka/Liminganlahti ry 

jäsen   Bo Lindberg  A LC Parainen-Pargas ry 

jäsen/IPCC  Matti Reijonen M    LC Vampula ry 
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tiedottaja ja web Ari Mårtensson C LC Tuusula ry 
   Bo Lindberg  A LC Parainen-Pargas 
 
asiamies ja sihteeri Timo Haasto  C LC Vihti 

 

KOKOUKSET JA SEMINAARIT  
 

13.8.2021  Uuden ja edellisen hallituksen vaihtokokous 

14.8.2021  AR-toimikuntapuheenjohtajien seminaari 

22.10.2021   Säätiön vuosikokous ja hallituksen kokous 

28.1.2022  Hallituksen kokous 

7.5.2022  AR-toimikuntapuheenjohtajien seminaari ja hallituksen kokous 

10.6.2022  Hallituksen kokous (Liiton Vuosikokous, Kouvola) 

 

3.-5.9.2021  KVN, Kirkkonummi  

26.-28.11.2021 KVN, Kuopio 

11.-13.3.2022  KVN, Kokkola  

10.-12.6.2022  Liiton Vuosikokous, Kouvola,  Ritarilounas, ”messuosasto” 

 

Tarvittaessa pidetään netti- ja sähköpostikokouksia. 

Säätiön puheenjohtaja ja asiamies esittelevät Arne Ritari säätiön toimintaa KVN:n 
kokouksissa. 

TOIMIKUNNAT 
 

Apuraha- ja palkitsemistoimikunta 

Jari Hautala 

Antti Hynnä 

Ritva Kajaala 

Martti Törrönen 
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Timo Haasto        

 

Toiminnan suunnittelu 

Antti Hynnä 

 

Yhteistyötoimikunta Lions-liitto 

Timo Haasto  

Antti Hynnä 

Antti Raitaniemi 

Matti Reijonen 

 

Tiedotustoimikunta 

Ari Mårtensson pj. 

Bo Lindberg 

Timo Haasto 

 

Kokouksista ja niiden järjestelyistä vastaavat säätiön hallituksen puheenjohtaja ja asiamies. 

Tiedottamisesta vastaavat säätiön hallituksen puheenjohtaja, asiamies ja tiedottajat. 

 

TOIMIKUNTAPUHEENJOHTAJAT  
 

A Reino Laine  LC Somero ry 

B Reijo Stedt  LC Espoo/Matinkylä ry 

C Ritva Kajaala  LC Riihimäki/Kristalli ry 

D Antti Kokkala  LC Lappeenranta/Kanava ry  

E Timo Ikkala  LC Ruovesi 

F Jarmo Hietala LC Lapua/Simpsiö ry  ? 

G Mikko Kauranen LC Jyväskylä/Kuokkala ry 
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H Pentti Päivinen LC Joensuu ry 

I Matti Teiska  LC Sotkamo/Vuokatti ry   

K Ilkka Hiltunen LC Kuopio ry     

L Maaret Ihme  LC Pudasjärvi/Hilimat 

M Vesa Kynnysmaa LC Köyliö ry 

N Annina Kuusiniemi LC Helsinki/Aurora ry 

O Matti Kojo  LC Kaustinen ry 

 

KILPAILU KLUBEILLE ADRESSITUOTOISTA 
 

Kilpailuaika 1.7.2021 - 15.4.2022 

Laskentaan otetaan mukaan 15.4.2022 mennessä tilatut ja laskulla 17.5.2022 mennessä 
maksetut adressit. 

Kilpailuun osallistuvat kaikki Suomen lionsklubit. 

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

Neljä parasta klubia palkitaan kunniatauluilla ja kannustepalkkioilla             

1. PALKINTO 600 € ja kunniakirja  

  2. PALKINTO 500 € ja kunniakirja 

  3. PALKINTO 400 € ja kunniakirja 

  4. PALKINTO 300 € ja kunniakirja 
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Palkinnot jaetaan Suomen Lions-liitto ry:n vuosikokouksessa.  

Palkintojen saajille ilmoitetaan etukäteen. 

 
 

 


