
 
 

2017-2018 PIIRIN TIIMIN 
ERINOMAISUUSPALKINTOHAKEMUS 
 

 

Piiri                                                         2017-2018 Piirikuvernöörin nimi   (Tekstaa)                                                                                          Jäsennumero   
   
      
                                                                                   2017-2018 Piirikuvernöörin allekirjoitus 
 
 

 

 

 

 

 
_________________________ 
              Hakupäivä 

4. MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 
 
 
 

 
Vaadittavat saavutukset:  
 Mainostettu piirin vuosikokousta, moninkertaispiirin vuosikokousta  

ja/tai kansainvälistä vuosikokousta 
 Piirillä on kirjallinen viestintäsuunnitelma aktiviteettien  

mainostamiseksi 
Selitä tarkemmin: ______________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

Muut saavutukset (vähintään 2): 
 

 Piiri mainostanut rauhanjulistekilpailua 
 Klubeille on kerrottu kansainvälisen järjestön uutisista ja ohjelmista 
 Käytetty sosiaalista mediaa palveluaktiviteettien ja -tapahtumien  

mainostamiseksi 
 Järjestetty klubin markkinointi- ja viestintäkoulutusta 
 Kannustettu klubeja nimittämään markkinointi- ja viestintäjohtaja 
 Mainostettu e-clubhouse tai klubin verkkosivuja 

 

1. JÄSENYYS 

Vaadittavat saavutukset:  
 

  Saavutettu nettokasvu: ___________________ *  
          
TAI 
 

  Perustettu uusi lions- tai leoklubi:  
 
        Klubin nimi: __________________________________________ 
 
Muut saavutukset (vähintään 2): 
 

  Piirin alueella oleva klubi on perustanut liitännäisklubin 
  Piiri saavutti nettokasvua naispuolisten jäsenten määrässä 
  Suurin osa klubeista on raportoinut jäsentiedot kuukausittain 
  Piiri on järjestänyt laajennus-workshopin tai laajennusaloitteen 
  Järjestetty klubitasolla koulutusta, jossa keskityttiin jäsenyyteen 
  90% klubeista asettanut jäsenyystavoitteita 
  50% klubeista rekrytoinut uuden jäsenen 
  Klubeja on kannustettu nimittämään klubin jäsenjohtaja 
  Piiri tai klubi järjestänyt uuden jäsenen perehdytyksen 
 
 
*Perustuu 30. kesäkuuta kumulatiiviseen raporttiin 
 
 

 

 

2. PALVELU 
 

Vaadittavat saavutukset:  
 

 90% on järjestänyt tarkoituksenmukaisia projekteja 
 Mainostettu kansainvälistä palvelurakennetta 
 

Miten:________________________________________________________________      
______________________________________________________________________  
 

Muut saavutukset (vähintään 2): 
 

Palvelu 
 Piiri järjestänyt palveluprojektin 
 Suurin osa klubeista on raportoinut palveluaktiviteetteja 
 Piirillä on lionien nuorisovaihto-ohjelma 
 Suurin osa klubeista ottanut mukaan ei-jäseniä palveluaktiviteetteihin 
 Klubeja on kannustettu nimittämään klubin palvelujohtaja 
 Järjestetty klubitasolla koulutusta, jossa keskityttiin palveluun 
 Piirin LCIF-koordinaattori on kannustanut lahjoitusten tekemistä LCIF:lle 
 Osallistunut johonkin LCIF-ohjelmaan 
 Klubeja on kannustettu nimittämään klubin LCIF-koordinaattori 

3. ERINOMAINEN TOIMINTA 
 

Vaadittavat saavutukset:  
 90% klubeista on hyvässä asemassa (Ei Status Quo 

 tai taloudellinen erottaminen. Piirin maksut maksettu  
eikämaksamattomia laskuja ole yli US$50 90 päivän ajalta.) 

 

 Järjestetty koulutusta nykyisille ja mahdollisille  
        klubivirkailijoille 
 

Koulutustapahtuma:____________________________________ 
 
Päivämäärä:_____________________ 

 
Muut saavutukset (vähintään 2): 
 
 Järjestetty piirivirkailijoiden koulutus 
 Kaikki lohkot järjestäneet piirin neuvoa-antavia kokouksia 
 Klubivierailut suoritettu vuosittain 
 Järjestetty opaslionkoulutusta 
 Mainostettu Klubin laatualoitetta (CQI) 
 Mainostettu Suunnitelmaa vahvemmalle klubille 
 Mainostettu lionien oppimiskeskusta 
 Mainostettu Teidän klubinne, teidän tapanne 
 

Piirikuvernöörinä sinä tulet saamaan Piirikuvernööritiimin erinomaisuuspalkinnon ja viisi (5) palkintoa lioneille, jotka ovat tehneet esimerkillistä työtä yllä 
mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa. 
 

Eräpäivä: 31. elokuuta 2018 
Lähetä osoitteeseen: districtexcellenceaward@lionsclubs.org tai faksaa numeroon (630) 706-9130 
Palkinnot lähetetään:  2017-2018 piirikuvernöörille 

 

 

Hylätty hakemus voidaan tarkastaa uudelleen, mikäli tarkastuspyyntö saapuu kansainväliseen päämajaan 12 kuukauden kuluessa toimivuoden päättymisestä sillä ehdolla 
että alkuperäinen hakemus oli arkistoituna päämajassa. 
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