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Säätiön tarkoitus ja toiminta-ajatus

• Tukee suomalaista Lions-toimintaa, 

myöntämällä apurahoja klubien 

palveluaktiviteettien toteuttamiseksi. 
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Apurahat

Apurahan hakijana voi olla klubi tai klubit klubit 
yhdessä.

Apurahoja myönnetään palveluaktiviteetteihin, 
etusijalla klubien sellaiset palveluaktiviteetit, 
joihin sisältyy jäsenten työtunteja.

ARS tukee klubin hallinnoimaa aktiviteettia 
enintään samalla summalla, minkä klubi 
itse siihen käyttää.
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Apurahat

• Asianmukaisesti täytetty lomake liitteineen toimitetaan 
piirin AR-toimikuntapuheenjohtajalle, joka tarkastaa 
paperit , liittää siihen kirjallisen lausuntonsa ja toimittaa sen 
säätiön hallitukselle.

• Hakemusten jättämisellä ei ole määräaikaa. Hallituksen 
valitsema apurahatoimikunta käsittelee hakemukset ns. 
nettikokouksessaan. Mikäli nettikokouksessa ei voida tehdä 
päätöstä, niin hakemuksen käsittely siirtyy hallituksen 
seuraavaan kokoukseen.

• Apuraha maksetaan yhdessä tai useammassa erässä 
hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille, joka tulee olla klubin 
hallinnoima tili. Kaikki aktiviteetin kulut on maksettava ao. 
tililtä.
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Normaali apuraha

• Apuraha myönnetään klubin tai klubien yhteisesti 

palveluaktiviteettina suoritettavaan kohteeseen ja määrältään 

enintään 50 % aktiviteetin rahallisista kustannuksista 

(erikoisosaamista edellyttäviä tehtäviä kuten sähkö-, LVI-, 

maansiirto ja kuljetustehtäviä, niin näiden tehtävien osalta 

apuraha on 40 %) .

• Klubin/klubien omien rahasuoritusten tulee olla vähintään 

samansuuruinen kuin myönnettävä apuraha.

• Pienin myönnettävä apuraha on 500 euroa ja suurin 10 000 

euroa
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Apuraha, jossa palvelutyö vähäistä

• Apurahaluokka, jossa klubilaisten palvelutyön osuus on 

vähäinen ja apuraha perustuu suurelta osin klubin ostamien 

tarvikkeiden ja erikoistöiden hankintaan sekä niiden 

lahjoittamiseen.

• Apuraha voi olla enintään 40 % klubin ja apurahan 

muodostamasta yhteissummasta.

• Pienin myönnettävä apuraha on 500 euroa ja suurin 6 000 

euroa
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Palkitsemiset
• ARS-ansiomerkki

• 1-3 ruusukkeen ARS-ansiomerkit

• viirit                                          

• kunniakirjat - klubit tilaavat tarvittavan määrän 

kunniakirjoja suoraan toimittajalta                 

• toimikuntapuheenjohtaja yhdessä piirikuvernöörin 

kanssa harkitsevat palkittavat, piirin ansioituneet 

leijonat. Ansiomerkkitilaus tulisi anoa viimeistään yhtä 

(1) kuukautta ennen sen luovuttamista. 
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Arne Ritari-kilta

• Arne Ritari-killan jäsenyyttä anoo klubi ansioituneelle 

jäsenelleen

• Jäsenmaksu 850 € maksetaan klubin aktiviteettitililtä 

anomusta jätettäessä säätiön tilille Nordea 219918-

155850.

• Toimitusaika on n. 2 viikkoa (huomio mahdollinen loma-

aika aikalisänä)
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Pro Ritari

• Uutta Pro Ritari arvoa voivat anoa klubit, ansioituneelle l 

Lions-ritarille. 

• Pro Ritari-arvo tulisi luovuttaa  juhlavassa piirin- tai 

klubin juhlassa.

• Pro Ritarin arvo myönnetään 850 euron lahjoitusta 

vastaan. Nimitykseen sisältyy Pro Ritari merkki, 

kunniataulu ja miekka.
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