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Arne Ritari –säätiö rs
Arne Ritari-säätiö on Suomen leijonien vuonna
1986 perustama säätiö, joka tukee klubien,
piirien ja liiton aktiviteetteja ja muutakin liontoimintaa. Säätiö kartuttaa varojaan vastaan ottamalla lahjoituksia adressi- ja ritarimaksujen
kautta.
Säätiön toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu
Suomen Lions-liiton edellisen kauden puheenjohtaja ja kuusi liiton hallituksen nimittämää
jäsentä. Jäsenistä kolme vaihtuu aina vuosittain. Säätiön hallitus valitsee puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja sihteerin. Säätiön asioita hoitaa hallituksen valitsema asiamies.
Jokaisessa piirihallituksessa on ARStoimikuntapuheenjohtaja. Tehtävänä tehdä
säätiön toimintaa tunnetuksi omassa piirissään. Hänen apunaan toimii ARS-toimikunta.
Klubit nimeävät ARS-lionin toimimaan klubinsa
kontaktihenkilönä säätiön asioissa

Arne Ritari –säätiön kotisivuilta

Lionstoiminnan tukena

www.lions.fi
tai
säätiön asiamieheltä
Timo Haasto
0500-606321
timo.haasto@lions.fi

Arne Ritari
-säätiö

Apurahat klubihankkeiden tukemiseen

Ritari-kilta jäsenyys

Apuraha myönnetään klubin tai klubien yhteisesti palveluaktiviteettina suoritettavaan kohteeseen
ja on määrältään enintään 50 % aktiviteetin rahallisista kustannuksista. Klubin/klubien omien
rahasuoritusten tulee olla vähintään saman suuruinen kuin myönnettävä apuraha.
Säätiö ei avusta klubilaisten suorittamaa työpanosta eikä ulkopuolisia työ- tai urakkapalkkoja,
vaikka suoritettavat työtunnit ovat merkittävänä
tekijänä apurahan määrää päätettäessä.
Pienin myönnettävä apuraha on 500 euroa ja
suurin 10 000 euroa
Säätiö määrittelee vuosittain painotuksia apurahojen suhteen. Ajankohtaiset apurahojenjakokriteerit löytyvät säätiön kotisivuilta.

Säätiön adressi
Arne Ritari –säätiön adressi sopii muistamiseen
niin ilon, kuin surunkin päivänä. Adressipakkauksessa on neljä erilaista kuva-aihetta, eri tilanteiden varalta. Säätiön kotisivuilta löytyy ohjeet kuinka voit lisätä haluamasi kuvan adressiin. Mm. ylioppilasonnitteluita varten on mukana myös kirjekuori, johon voi sulkea mahdollisen shekin tai rahalahjan.
Klubi tilaa tarvitsemansa määrän adresseja säätiön kotisivuilta. Piirin AR-toimikuntapuheenjohtaja
huolehtii adressien toimituksesta klubiin. Suomen
Lions-liitto suorittaa adressien laskutuksen klubilta.

Paras huomionosoitus klubin kokeneelle,
aktiiviselle jäsenelle on hankkia hänelle Ritari-killan jäsenyys. Ritarikunta perustettiin
1994 ja siinä on jo yli 2.000 jäsentä. LionsRitariksi tullaan oman klubin hallituksen esityksestä ja nimityksen myöntää säätiön hallitus. Ritariksi ”lyöminen” tapahtuu juhlallisin
menoin klubikokouksen tai Charter-juhlan
puitteissa.
Piirit järjestävät kerran vuodessa Ritaritapaamisen, jossa kokeneet leijonat vaihtavat
ajatuksia lionismin nykytilasta ja kehityksestä.
Liiton vuosikokouksen yhteydessä tarjoillaan juhlava Ritari-lounas kokoukseen osallistuville Ritareille ja heidän puolisoilleen.

