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KLUBIN UUDELLEENRAKENTAMISPALKINTO 
Ehdolleasettamisen vaatimukset ja hakemus 

 
Klubien hyvinvointi ja kehitys ovat tärkeitä koko Lions Clubs Internationalin kasvun ja hyvinvoinnin 
kannalta. Klubin uudelleenrakentamispalkinnolla annetaan tunnustusta lioneille, jotka olivat keskeisessä 
asemassa lakkautetun tai status quo -tilassa olleen klubin uudelleenaktivoimisessa ja saattamisessa 
toimintakuntoon.   
 
Vaatimukset:  

a. Ehdolleasettaminen tapahtuu kuvernöörin tai piirikuvernööritiimin jäsenen toimesta ja täytetty 
Klubin uudelleenrakentamispalkinnon hakulomake tulee olla piirikuvernöörin hyväksymä. 
Palkintoa ei voida myöntää piirikuvernöörille. Kustakin uudelleenrakennetusta klubista voidaan 
myöntää erillinen palkinto.  
 

b. Palkittavaksi ehdotetun lionin tulee olla toiminut keskeisessä roolissa uusien jäsenten hankinnassa 
klubin virvoittamiseksi, auttanut uusien aktiviteettien suunnittelussa ja varmistanut, että klubi saa 
tarvitsemaansa opastusta ja kannustusta kehittyessään.   

 
c. Jos kyseessä on alle 15 jäsenen heikko klubi jota ei kuitenkaan ole lakkautettu, eikä vielä laitettu 

status quoon, tulee palkittavaksi ehdotetun lionin olla kasvattanut klubia vähintään 20 jäseneen 
saman toimivuoden aikana. Klubin tulee olla hyvässä asemassa 12 kuukauden ajan, olla aloittanut 
uusi palveluprojekti, toimittanut kuukausittaisen jäsenraportin 12 peräkkäisenä kuukautena ja 
maksanut kaikki jäsenmaksut. 

 
d. Kun kyseessä on klubi joka on jo lakkautettu, tilapäisesti lopetettu tai status quo -tilassa, tullaan 

palkinto antamaan vasta kun klubi on uudelleen toiminnassa ja sillä on vähintään 20 jäsentä. 
Klubin tulee olla hyvässä asemassa 12 kuukauden ajan, olla aloittanut uusi palveluprojekti, 
toimittanut kuukausittaisen jäsenraportin 12 peräkkäisenä kuukautena ja maksanut kaikki 
jäsenmaksut. 

Täytä tämän lomakkeen kääntöpuolella olevat kohdat sen jälkeen kun klubi on ollut hyvässä asemassa 12 
kuukauden ajan ja postita lomake Eurafrican osastolle Kansainvälisessä päämajassa, tai faksilla numeroon 
+1 630 706 9382, tai sähköpostitse osoitteeseen eurafrican@lionsclubs.org. 
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KLUBIN UUDELLEENRAKENTAMISPALKINTO 
Ehdolleasettamishakemus 

 
Pvm:           
 
Tietoja ehdokkaasta:  
 
              
Lionin etu- ja sukunimi    Jäsennro   Piiri 
 
              
Oman klubin nimi      Oman klubin numero  
 
Uudelleenrakennetun klubin nimi:           
 
Rastita kohdat jotka kuvaavat klubia: 
 

  Klubi on ollut hyvässä asemassa 12 kuukauden ajan ja maksanut sen kaikki maksut. 
 

  Klubilla on 20 jäsentä. 
 
Kuvaile mitä palkintoehdokas teki auttaakseen klubia rekrytoimaan uusia jäseniä. (Ei vaadita, jos klubi oli 
jo lakkautettu ja uudelleen perustettu yli 20 jäsenellä.)  
             
             
             
              
 
Kuvaile uusia aktiviteetteja joita klubi on suunnitellut saadakseen jäsenet mukaan toimintaan.  
             
             
             
              
 
Kuvaile toimenpiteet joita ehdokas on suorittanut perustaakseen klubille toimintaohjeet sen pysymiseksi 
aktiivisena ja vahvana vielä tulevaisuudessakin. 
             
             
             
              
 
Ehdolle asettanut:             

Nimi      Nykyinen virka 
 
Hyväksynyt:                
       Piirikuvernöörin allekirjoitus       
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