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2017-2018 ALUEEN PUHEENJOHTAJAN PALKINTOHAKEMUS 
 

Alueen puheenjohtajan nimi: _______________________________ Pvm: _________________ 

Oman klubin nimi: ______________________________________ Piiri: ________________ 

Jäsennumero: ____________________________________________  

 

Jos täytät vaaditut kriteerit, täytä lomake ja lähetä se omalle piirikuvernöörille hyväksyttäväksi. 
Hakemuksen tulee olla perillä Eurafrican osastossa viimeistään 31. elokuuta 2018. Hakemukset 
voidaan lähettää sähköpostitse osoitteeseen zoneandregion@lionsclubs.org tai faksilla 
numeroon 630-706-9130 

 

Suosittelemme, että seuraavat tehtävät on suoritettu 90 päivän kuluessa kansainvälisestä 
vuosikokouksesta tai kuten on mainittu piirin ohjesäännössä. 

 Varmistanut lohkojohtajalta, että jokaisella klubilla on vähintään kolme palveluprojektia 
suunniteltuna tälle vuodelle. 

 

 Mainostanut Klubin erinomaisuuspalkintoa ja työkaluja, jotka tukevat vahvoja klubeja. 

Miten erinomaisuuspalkintoa mainostettiin? _______________________________ 

 

Toimintavuoden aikana  

 Kannustanut kaikkia klubeja rekrytoimaan uusia jäseniä. 
 

Ennen toimivuoden päättymistä  

 Vieraillut jokaisessa alueen klubissa ja raportoinut huomioista ja ehdotuksista lohkojohtajalle 
ja piirikuvernöörille. 

 

 Varmistanut, että jokainen lohkojohtaja järjesti kolme piirikuvernöörin neuvoa-antavan 
toimikunnan kokousta (lohkokokouksen).   

 

 Kannustanut osallistumista piirin (osa- ja moninkertaispiirin) vuosikokoukseen sekä 
kansainväliseen vuosikokoukseen alueen kokouksessa, sähköpostitse ja henkilökohtaisten 
vierailujen aikana. 

Miten vuosikokouksiin osallistumista kannustettiin? 
______________________________________ 

  

mailto:zoneandregion@lionsclubs.org
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da-zmg.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da-zmg.pdf
http://lcicon.lionsclubs.org/FI/index.php
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 Mainostanut LCI:n verkkosivuilla olevia Johtajakoulutuksen kursseja kaikille jäsenille alueen 
kokouksessa, sähköpostitse tai henkilökohtaisella vierailulla. 

Miten johtajakoulutuksen kursseja mainostettiin? _________________________ 

 

 Tavannut seuraajan ja kertonut hänelle kaikista alueen tilanteeseen liittyvistä tekijöistä ja 
tulevista suunnitelmista.  

 

 Suorittanut joko Lohkon puheenjohtajan koulutuksen tai Opaslionin kurssin vuonna 2016-
2017 tai vuonna 2017-2018.  

 Suorittanut Lohkon puheenjohtajan koulutuksen  _____________ (pvm)  

 Suorittanut Opaslionin koulutuskurssin ____________ (pvm)    

 

 Järjestänyt onnistuneen alueen kokouksen. Liitteenä on kopio ohjelmasta ja kokouksen 
pöytäkirjasta.   

 

Toimivuoden päättyessä 

 Varmistanut, että kaikki klubit ovat aktiivisessa tilassa ja että jokaisessa alueen klubissa on 
valittu klubivirkailijat ja heidän tietonsa on lähetetty LCI:lle.   

 

 Vähintään 25% alueen klubeista on ansainnut Klubin erinomaisuuspalkinnon. 

Klubit, jotka ovat saavuttaneet tämän palkinnon alueella:  

Klubin nimi  Klubin numero  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vakuutan, että yllä mainitut vaatimukset on täytetty ja että tässä mainittu aluejohtaja on 
ansainnut tämän palkinnon:  

 

Piirikuvernööri: _________________________________________ Pvm: _______________ 

Hakemukset, jotka on lähetetty piirikuvernöörin virallisesta sähköpostiosoitteesta hyväksytään 
ilman allekirjoitusta.   

http://www.lionsclubs.org/FI/who-we-are/contact-us/leadership.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
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