
 

Onnittele tapahtumaa tai ota osaa omalla Lionsadressilla 

 

Adressit ovat Arne Ritari -säätiön toimintaa, joista saatavilla tuloilla tuetaan 

muun muassa nuoriso-, vanhus- ja vammaistyötä sekä palveluaktiviteettejä. 

Adressi on tuotepakkaus, joka sisältää adressin kansilehden, viisi eri kuvalla 

varustettua välilehteä, muistolause-ehdotelmia myös ruotsin kielellä, 

kirjekuoren adressia varten ja pienemmän kirjekuoren rahaa tai lahjakorttia 

varten. Erilaisista välilehdistä voit valita tilaisuuden / muistettavan mukaan, 

sopivimman ja tarvittaessa täydentämään omin kuvin ja piirustuksin. Irralliset 

välilehdet mahdollistavat helpon tulostamisen, hyödyntäen tietokoneen avulla 

valittavia eri kirjaisintyyppejä ja valokuvien muokkausta 

Käytetäänkö sinun klubissasi omia Adresseja aktiivisesti? Mitä hyötyä siitä on? 

Alkuun kerrottiin mille eri sektoreille avustuksia jaetaan. Klubeja lähimpänä sen 

omiin aktiviteetteihin myönnetyt ARS-apurahat, joista osa tulee 

adressilahjoitusten varoista. Lisäksi piirit saavat 1,50 € jokaisesta piirin alueen 

klubeihin hankituista adresseista. Mikäli esim. tämän kauden tavoite 600 kpl 

toteutuu, se toisi piirillä 900 €. Monissa klubeissa on oma aktiviteetti 

jäsenistölle, niiden toteuttamisessa ottakaa minuun yhteyttä, opastan 

mielelläni. 

Adressien tilaaminen ja ”jakelu” klubeissa Jokaisessa klubissa tulisi olla nimetty 

ARS-lion. Hänen tehtävänään on huolehtia adressien tilauksesta ja niiden 

saatavuudesta. Paras vaihtoehto olisi, että jokainen hankkii 1–2 adressia 

itselleen kotia, silloin ne ovat tarvittaessa käytettävissä. Mikäli ne ovat ARS-

lionin takana, menee tilanne usein ohi ja adressit hankitaan muualta. Lionina 

minulle on ollut kunnia-asia käyttää omaa adressia ja olen huomannut, kuinka 

monipuolisesti ne toimii. Adressien tilaaminen on tehty mahdollisimman 

helpoksi. Omalta I-piirin etusivulta vasemmasta alakulmasta löytyy Arne Ritari -

säätiön logo/Lions Ritari, jonka alapuolella on teksti: Tilaa adressi (katso 

keskimmäinen kuva). Klikkaamalla ”Tilaa adressi” pääset suoraan 

tilauslomakkeelle (katso kuva). Vastaava linkki löytyy myös Suomen Lions-liiton 

kotisivulta. Lomakkeessa on punaisella tähdellä merkityt sarakkeet, jotka ovat 

pakollisia. Ensimmäisenä tulee valita Piiri, klikkaa valitse piiri alapuolella   

osittavaa ”nuolenkärkeä”, jolloin avautuu valikko, josta klikkaa I, jolloin Piiri I on 

oikein. Sen jälkeen täytetään pakollisiksi määritetyt sarakkeet. HUOM! Lasku 



menee tilauslomakkeessa ilmoitetulle henkilölle, ilmoitettuun osoitteeseen. 

Tilausmäärä tehdään aina tasakymmeninä paitsi 15 kpl, 10,15,20,30 jne. Valikko 

avautuu klikkaamalla nuolenkärkeä, Valitse toimitustapa on pakollinen, 

tärkeämpi täyttää Muuta huomioitavaa, esim. kiireellinen tai jos adressit 

halutaan eri henkilölle toiseen osoitteeseen. Kun lähetät tilauslomakkeen, se 

menee suoraan ”laskuttajalle” ja toinen tulee välittömästi Piirin AR-toimikunnan 

pj:lle eli piirissämme allekirjoittaneelle. Saatuani sähköpostin tarkistan, 

lähetänkö lähetyksen minä vai onko ne mahdollista toimittaa esim. 

piirikuvernöörien klubivierailujen yhteydessä. Adressitilaukset voi tehdä myös 

soittamalla, lähettämällä sähköpostia tai toimittamalla muulla tavoin viestiä 

minulle. Olen tarvittaessa yhteydessä ja voidaan tehdä myös tilaus yhdessä 

netin kautta. Arne Ritari -säätiön toimintaan ja palveluihin pääset tutustumaan 

laajemmin klikkaamalla piirin tai Lions -liiton kotisivuilta Arne Ritari -säätiön 

logoa, jolloin pääset säätön sivuille. Tässä lehdessä myös artikkeli, 

TUTUSTUTAAN ARNE RITARI-SÄÄTIÖÖN, joka on helpotta nettisivujen käyttöä. 

Pakkaus sisältää valmiita muistolause-ehdotuksia, ne voi tallentaa tietokoneen 

muistiin, josta ne on helppo tulostaa, kun ”kirjoittaa” Adressin, jolloin voi valita 

haluamansa kirjaisin tyylin. Lisäksi Netistä löytyy lisää muistolauseita ja runoja 

käytettäväksi. Onnittelutapahtumiin voi valokuvien ja muun aineiston avulla 

saada onnittelusta persoonallisen. Pakkauksessa olevaan pieneen kirjekuoreen 

voi laittaa rahaa, erilaisia lahjakortteja jne… 
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