
LIONSKLUBIN OPAS

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Lionien nuorten
johtajien palvelupalkinnot

HAASTA NUORET PALVELUUN



L ionien nuorten johtajien pal-
velupalkinnolla annetaan tun-
nustusta nuorille (suositusikä

12-18) yhteisöpalvelutyöstä 12 kuu-
kauden aikana:
• 50 palvelutuntia
= Hopeasinettipalkinto

• 100 palvelutuntia
= Kultasinettipalkinto

Palkintojen saajille luovutetaan
hopea- tai kultakunniakirjat sekä
Lions Clubs Internationalin
kansainvälisen presidentin
allekirjoittamat onnittelukirjeet.

Palkinnoilla vastataan kahteen
tärkeään lionien kutsumukseen:
• Kansalaisyhteiskunnan,

sosiaalisen, kulttuurisen ja
moraalisen hyvinvoinnin
vahvistaminen, kuten kiteytetty
lionien motossa “Me
palvelemme”.

• Auttaa nuoria kehittymään
vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi ja
johtajiksi yhteisöissään.

Lionien nuorten johtajien
palvelupalkinto-ohjelman avulla
sinun lionsklubisi voi vastata
näihin tavoitteisiin ja motivoida
nuoria yhteisöpalveluun mistä on
hyötyä sekä nuorille itselleen sekä
klubillesi.

Hyödyt nuorille
Lionien nuorten johtajien palvelup-
alkinnoista voi olla nuorille mm.
seuraavia etuja:
• Kannustaa heitä osallistumaan

vapaaehtoistyöhön paikkakunnalla,
mikä johtaa henkilökohtaiseen
tyydytyksen tunteeseen ja kehittää
taitoja, jotka ovat tärkeitä myö-
hemmin elämässä.

• Tunnustuspalkinnon saaminen
Kansainväliseltä lionsklubien jär-
jestöltä, jonka nuori voi mainita
palkinto-, yliopisto- tai työhake-
muksissa.

• Syventää heidän tietämystään
Kansainvälisen lionsjärjestön toi-
minnasta ja mahdollisuuksista joita
se tarjoaa palvelumielisille nuorille
ja aikuisille.

Hyödyt lionsklubeille
Lionien nuorten johtajien
palvelupalkinnot hyödyttävät
lionsklubia mm. seuraavilla tavoilla:
• Suhteiden rakentaminen palveluun

suuntautuneisiin kouluihin,
nuorisoryhmiin ja yksittäisiin
nuoriin.

• Lionien “Me palvelemme”
filosofian edistäminen.

• Klubin nykyisten stipendien ja
palkintojen parantaminen.

• Klubin PR-toiminnan
laajentaminen palkintoihin
liittyvien julkisuusmahdollisuuksien
avulla.

• Palvelutyön esittleminen
seuraaville sukupolville.

Alkuun pääseminen
Ensimmäinen ehto osallistumiselle
Lionien nuorten johtajien
palvelupalkinto-ohjelmaan on
lionsklubin päätös tarjota paikallisille
nuorille tilaisuus siihen.
Kun tämä päätös on tehty, vastuu
palkinto-ohjelman koordinoimisesta
tulee antaa jollekin klubin jäsenistä.
Tämä lion voi olla vaikkapa klubin
Nuorisotoiminnan komiten jäsen.

Tämä opas ja sen mukana
lähetettävä mainoslehtinen
sisältävät ohjeita, esimerkkejä ja
lomakkeita ohjelmasta vastuussa
olevan lionin käyttöön.

LIONIEN NUORTEN JOHTAJIEN PALVELUPALKINNOTLIONIEN NUORTEN JOHTAJIEN PALVELUPALKINNOT

Vapaaehtoistyötä tekevät nuoret jatkavat palvelutyössä myös aikuisina. Lionien nuorten johtajien palvelupalkinto-
ohjelman avulla lionsklubit pyrkivät rohkaisemaan yhteisöpalvelun filosofiaa nuorten keskuudessa.

Lionien tilaisuudet
nuorisolle
Nuoret palvelujohtajat -palkinto-
ohjelma on osa Lionien tilaisuudet
nuorisolle -aloitetta. Lionien
tilaisuudet nuorille -ohjelman
tarkoitus on:

Järjestää nuorten kehittymisen
kannalta parhaiksi todettuja
aktiviteetteja ja siten tarjota
maailman nuorisolle
mahdollisuuksia saavuttaa
tavoitteita, oppia, osallistua ja
palvella yhdessä ja erikseen.



VAIHEET ONNISTUNEEN PALKINTO-OHJELMAN JÄRJESTÄMISEENVAIHEET ONNISTUNEEN PALKINTO-OHJELMAN JÄRJESTÄMISEEN

1. Pohdi, millä tavoin Lionien
nuorten johtajien palvelupalkinto-
ohjelma toimisi klubissasi parhaiten.
Aloita tarkastelemalla huolellisesti
tätä opasta, joka sisältää:
• Tietoja palkinnoista
• Suosituksia tunnustuksen
myöntämisestä

• Nuorten suorittamien
palvelutuntien seurantalomakkeen

• Koulun/nuorisoryhmän palkinnon
vahvistuslomakkeen

• Lionsklubin
palkintotilauslomakkeen

•Mallin ohjelmaa esittelevästä
lehdistötiedotteesta

• Mallin palkintojen luovutuksesta
ilmoittavasta lehdistötiedotteesta

• Ehdotuksia ja ohjeita nuorille
lionien erilaisista palvelutyön
mahdollisuuksista.

Oheinen mainoslehtinen on laadittu
koulujen, leoklubien ja muiden
nuorisoryhmien käyttöön.
Se sisältää:
• Pienoisjulisteen oppilaiden

osallistumisen kannustamiseksi
• Ohjeet koulun tai nuorisoryhmän

aikuiselle vetäjälle tai johtajalle

Jos klubisi jo jakaa stipendejä tai
muita palkintoja nuorille, harkitse
tapoja Nuorten johtajien
palvelupalkintojen ja nykyisten
ohjelmien yhdistämiseksi. Nimetkää
klubin jäsen koordinoimaan
palkinto-ohjelmaa.

Harkitkaa muistoesineiden,
stipendien tai muiden palkintojen
antamista Lions Clubs
Internationalin kirjeen ja
kunniakirjan lisäksi. Voitte myös
ottaa yhteyden paikallisiin
liikeyrityksiin tai yksityisiin
henkilöihin ja tiedustella,
kiinnostaako heitä sponsorointi
esimerkiksi lahjakortin muodossa.

2. Päättäkää klubinne Nuorten
johtajien palvelupalkinto-ohjelman
aikataulusta ja määräajoista
(valinnainen). Lions Clubs
International ei aseta virallisia
aikarajoja näille ohjelmille—
klubinne voi toimittaa

palkintohakemuksen mihin tahansa
aikaan vuodesta. Lionsklubisi
saattaa kuitenkin pitää
määräaikojen asettamista
hyödyllisenä, jotta palkinnot
voidaan luovuttaa sellaisena aikana
ja sellaisessa tilaisuudessa, joka
kohdistaa yleisön huomion
oppilaiden palvelusaavutuksiin ja
klubiisi. (Katso seuraavalta sivulta
palkintojen luovuttamiseen liittyviä
ideoita.)

Jos päätätte määräajasta, johon
mennessä Koulun/nuorisoryhmän
palkinnon vahvistuslomake tulee
palauttaa teille, lisätkää tämä
päivämäärä mainosesitteeseenne ja
ko. lomakkeisiin.

3. Ottakaa yhteys kouluihin,
leoklubeihin ja muihin
nuorisoryhmiin pyytääksenne heitä
osallistumaan. Soittakaa kouluille

tai lähettäkää sähköpostia ja
tiedustelkaa sopivan aikuiskontaktin
tai johtajan nimeä ja
puhelinnumeroa. Pyytäkää myös
yhteystietoja kaikista
nuorisoryhmistä, jotka toimivat
koulussa. Jos klubinne sponsoroi
leoklubia, varmistakaa, että kutsutte
sen jäsenet myös osallistumaan!
Monet nuorisoryhmät, kuten
partiolippukunnat ja
seurakuntaryhmät, tekevät
vapaaehtoistyötä ja saattaisivat olla
kiinnostuneita Lionien nuorten
johtajien palvelupalkinto-
ohjelmasta.

Ottakaa yhteyttä jokaisen koulun tai
nuorisoryhmän aikuisjohtajaan ja
tiedustelkaa, kiinnostaisiko ryhmiä
osallistuminen palkinto-ohjelmaan.
Selittäkää heille, miten Lionien
nuorten johtajien palvelupalkinnot
hyödyttävät nuoria. Järjestäkää
tiedotusmateriaaleja jaettavaksi
kaikille osallistuville ryhmille.
Lähettäkää jokaiselle aikuisjohtajalle
seuraavat materiaalit:
• Mainosesite (merkitkää siihen

mahdollinen määräaika)
• Nuorten suorittamien

palvelutuntien seurantalomake
• Koulun/nuorisoryhmän palkinnon

vahvistuslomake (merkitse siihen
mahdollinen määräaika)

Jos työskentelette useamman kuin
yhden ryhmän kanssa, tulostakaa
kopioita Lions Clubs Internationalin
verkkosivuilta (www.lionsclubs.org).
Tai tilatkaa kopioita Lions Clubs
Internationalin toimistosta käyttäen
tämän oppaan takanannessa olevaa
osoitetta.

4. Jakakaa palkinto-ohjelmaa
esittelevä lehdistötiedote paikalliselle
medialle Mukailkaa tästä oppaasta
löytyvää mallitiedotetta tarpeittenne
mukaisesti.

5. Ylläpitäkää yhteyttä osallistuviin
kouluihin, leoklubeihin ja
nuorisoryhmiin. Seuratkaa edistystä
ensimmäisen kokouksen jälkeen ja
ottakaa yhteys jälleen kuukautta
ennen kuin lomake on palautettava.

Lionien nuorten johtajien
palvelupalkinto-ohjelman aikataulu
ja määräajat voivat sisältää esim.:

• Yhteyshenkilöt kouluissa,
leoklubeissa ja nuorisoryhmissä

• Tiedotus kouluissa ja/tai
nuorisoryhmissä sekä yksittäisille
nuorille jotka ovat tekemisissä
lionklubien kanssa

• Palveluun osallistumisaika (esim.
kalenterivuosi tai kouluvuosi)

• Aikaraja johon mennessä
koulujen/nuorisoryhmien
palkintohakemuslomakkeet tulee
palauttaa lionsklubillenne

• Aikaraja kaikkien
palkintolomakkeiden sekä
koulujen/nuorisoryhmien
toimittamien lomakkeiden
lähettämiselle

• Käsittelyaika Lions Clubs
Internationalin laatimille kirjeille
ja kunniakirjoille (varaa kahdesta
kolmeen viikkoon plus
toimitusaika)

• Palkintojen luovutus erityisessä
tilaisuudessa



6. Järjestäkää palkintojen
luovutustilaisuus. Kts. alla olevia
ehdotuksia.

7. Kerätkää ja toimittakaa
jokaiselta osallistuvalta koululta
ja/tai nuorisoryhmältä
Koulun/nuorisoryhmän palkinnon
vahvistuslomake. Ennen palkintojen
tilaamista:
• Tarkastakaa saamanne lomakkeet

varmistaaksenne, että kaikki tiedot
täsmäävät ja ovat selkeäst
luettavissa.

• Lisätkää klubinne nimi lomakkeen
oikeain alakulman ruutuun.

• Täyttäkää Lionsklubin palkintojen
tilauslomake.

• Lähettäkää kaikki
Koulun/nuorisoryhmän palkinnon
vahvistuslomakkeet Lionien
palkinnon tilauslomakkeen kanssa
Lions Clubs Internationalin

nuoriso-ohjelmien osastoon.
Varatkaa kaksi-kolme viikkoa sekä
toimitusajan verran pyyntönne
käsittelemiseen ja lähettämiseen.
Jokaiselle Koulun/nuorisoryhmän
palkinnon vahvistuslomakkeissa
luetellulle nuorelle myönnetään kirje
ja kunniakirja. Lions Clubs
International lähettää nämä teille,
edelleen nuorille luovutettaviksi.

8. Ilmoittakaa palkinnonsaajille ja
heidän perheilleen palkintojen
luovutussuunnitelmista. Pyydä saajia
vahvistamaan osallistumisensa.
Voitte myös kutsua lähimmät
perheenjäsenet lionsklubin vieraiksi
mikäli soveliasta.

9. Jakakaa palkinto-ohjelmaa
esittelevä lehdistötiedote paikalliselle
medialle. Kts. alla olevia ehdotuksia.

10. Luovuttakaa palkintokirjeet ja
kunniakirjat erityisseremoniassa.
Kts. alla olevia ehdotuksia.

11. Kiittäkää osallistuneita
kouluja, leoklubeja ja muita
nuorisoryhmiä niiden antamasta
avusta. Kannustakaa heitä
osallistumaan Lionien nuorten
johtajien palkinto-ohjelmaan myös
tulevaisuudessa samoin kuin muihin
aktiviteetteihin.

Lionsklubinne voi halutessaan
luovuttaa Lionien nuorten johtajien
palvelupalkinnot saajille sellaisena
aikana ja sellaisella tavalla, että se
kiinnittää yleisön huomion myös
klubiinne, oppilaiden saavutusten
ohella. Palkintojen julkinen luovutus
on oiva tilaisuus saada monia
hyötyjä sekä nuorille että
klubillenne.

Tpahatumatyypit
Saadaksenne mahdollisimman
paljon julkisuutta, luovuttakaa
palkinnot yleisötapahtumassa kuten
jossain paikkakunnan perinteisista
tilaisuuksista. Tässä muutamia
mahdollisia tilaisuuksia:
• Lionsklubien sponsoroimien

nuorten kunniaksi järjestetyllä
vastaanotolla tai illallisella

• Lionsklubin tai leoklubin
kokouksessa

• Koulun lukukauden päätös- tai
valmistautumisjuhlassa

• Muussa koulun juhlassa
• Nuorisoseuran juhlassa tai

palkintojenjakotilaisuudessa
• Paikkakunnan vapaaehtoisten

kunniaksi järjestetytssä
tilaisuudessa

• Luovutus paikalla, jossa nuorten
palveluprojekti tapahtui

• Paikkakunnan festivaalilla tai
näyttelyssä

• Seurakunnan tapahtuma tai
kokoontuminen.

Mikäli harkitsette palkintojen
luovutusta tapahtuvaksi koulun,
nuorisoryhmän tai paikkakunnan
tilaisuudessa, kannattaa järjestelyhin
ryhtyä ajoissa.

Palkinnon osat
Lions Clubs International lähettää
onnittelukirjeen kansainväliseltä
presidentiltä ja kunniakirjan
jokaiselle nuorelle josta olette
toimittaneet Lionien nuorten
johtajien palvelupalkinnon
hakemukset. Kunniakirja ja kirje
tulisi luovuttaa nuorille palkintojen
luovutusseremoniassa. Näiden
lisäksi lionsklubisi voi antaa saajille
stipendejä, palkintoja tai pieniä
muistoesineitä. Katsokaa Lionien
virallisesta klubitarvikeluettelosta tai
Club Supplies verkkokaupasta
(www.lionsclubs.org) esineitä, joita
klubisi voisi tilata.

Vieraat
Valitkaa aika ja paikka siten, että
mahdollisimman monet voivat

osallistua. Palkittavien lisäksi
klubinne voi halutessaan kutsua
paikalle:
• Aikuisjohtajia ohjelmaan

osallistuneista kouluista,
leoklubeista ja nuorisoryhmistä

• Median edustajia
• Lionsklubien virkailijoita ja
jäseniä
• Paikkakunnan johtajia
• Saajien vanhemmat tai holhoojat

sekä muita perheenjäseniä
• Edustajia järjestöistä ja laitoksista,

joita saajat auttoivat palvelullaan.

Julkisuus
Toimi klubisi PR-johtajan kanssa
saadaksenne julkisuutta palkinto-
ohjelmalle.
• ”Räätälöi” tämän oppaan

palkintojen luovutuksesta
ilmoittavasta lehdistötiedotteen
mallista sopivanlainen klubisi
tarpeisiin. Lähetä kopiot alueesi
tiedotusvälineille.

• Jos mahdollista, lähetä valokuva
jokaisesta palkinnon saajasta
lehdistötiedotteen mukana.

• Kutsukaa median edustajia
osallistumaan palkintojen
luovutukseen.

SUOSITUKSIA PALKINTOJEN JAKOA VARTENSUOSITUKSIA PALKINTOJEN JAKOA VARTEN



LIONSKLUBIN NIMI: PIIRI

POSTITOIMIPAIKKA MAA KLUBINUMERO:

Lomakkeen toimittavan lionin nimi:

NIMI

NIMIKE

PUHELIN FAKSI: SÄHKÖPOSTI

Osoite johon palkintokirjeet ja kunniakirjeet lähetetään:

(NIMI)

KATUOSOITE (EI POSTILOKERO-OSOITETTA)

POSTITOIMIPAIKKA MAA POSTINUMERO

PUHELINNUMERO TOIMITUSOSOITETTA VARTEN

Ohjeet:

1. Täytä vaadittavat tiedot.

2. Varmista, että kaikki tiedot
Koulun/nuorisoryhmän
palkintolomakkeessa ovat selkeästi
luettavissa.

3. Kirjoita oman lionsklubisi nimi
Koulun/nuorisoryhmän
palkintolomakkeen oikeassa
alareunassa olevaan tekstikenttään.

4. Liitä mukaan
Koulun/nuorisoryhmän toimittamat
alkuperäiset lomakkeet niiden

kaikkien koulujen/ryhmien osalta
joille haluat kirjeen ja kunniakirjan
laadittavan. Laita lomakkeet tämän
sivun liitteeksi. (Säilytä kaikista
lomakkeista kopiot itselläsi.)

5. Lähetä täytetyt lomakkeet
osoitteella:
Youth Programs Department
Lions Clubs International
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Faksi: 630-571-1692
Sähköposti:
programs@lionsclubs.org

Varaatoimitusaikojen lisäksi kahdesta
komeen viikkoa käsittelyaikaa jona
aikana Lions Clubs International käy
tiedot läpi ja laatii tarvittavat kirjeet
ja kunniakirjat. Kaikki kirjeet ja
kunniakirjat tullaan toimittamaan
tässä lomakkeessa mainitulle
henkilölle.

LIONIEN NUORTEN JOHTAJIEN PALVELUPALKINNOT

LIONSKLUBIN PALKINTOTILAUSLOMAKE
Toimitetaan Lions Clubs Internationalille



Lions Clubs International ja paikallinen lionsklubinne palkitsevat nuoria heidän suorittamastaan
palvelusta paikkakunnan hyväksi. Käytä tätä lomaketta palvelutuntien kirjaamiseen. Palauta täytetty
lomake koulusi tai ryhmäsi aikuisohjaajalle.

50 palvelutuntia = Hopeasinettipalkinto
100 palvelutuntia = Kultasinettipalkinto

ETUNIMI SUKUNIMI

KATUOSOITE

POSTITOIMIPAIKKA POSTINUMERO

PUHELIN SÄHKÖPOSTI: IKÄ
� MIES � NAINEN

Päivämäärä(t) Palveluaktiviteetit Palvelukategorian koodi* Palvelupaikka Tunnit

* PALVELUKATEGORIOIDEN KOODIT
Merkitse ylläoleviin sarakkeisiin koodit jotka vastaavat aktiviteetin palvelutyyppiä:

1 - Ympäristö 4 - Lukutaito ja koulunkäynti 7 - Lasten auttaminen 10 - Muu
2 - Julkinen terveydenhuolto 5 - Katastrofiapu 8 - Vanhusten auttaminen
3 - Turvallisuus 6 - Kunnostustyöt paikkakunnalla 9 - Kodittomien/nälkäisten auttaminen

Vahvistan yllä olevien tietojen oikeellisuuden.

NUOREN ALLEKIRJOITUS PVM

VANHEMMAN/HOLHOOJAN ALLEKIRJOITUS PVM

TUNNIT
YHTEENSÄ

LIONIEN NUORTEN JOHTAJIEN PALVELUPALKINNOT

NUORTEN SUORITTAMIEN PALVELU-
TUNTIEN SEURANTALOMAKE
Osallistuvien nuorten käyttöön



LIONIEN NUORTEN JOHTAJIEN PALVELUPALKINNOT

KOULUN/NUORISORYHMÄN
PALKINTOLOMAKE
Koulun/nuorisoryhmän aikuisohjaajan käyttöön

Täytä lomake ja palauta se lionsklubin yhteyshenkilölle oikealla
mainittuun määräaikaan mennessä. Täytä koneella tai käyttäen mustaa
mustekynää. Varmista, että tiedot ovat selkeästi luettavissa. Lions Clubs
International tulee käyttämään täytettyjen lomakkeiden tietoja
palkintokirjeiden ja -todistusten laatimiseksi.

Koulun, leoklubin tai nuorisoryhmän tiedot

KOULUN, LEOKLUBIN TAI NUORISORYHMÄN NIMI

AIKUISJOHTAJAN NIMI

NIMIKE

OSOITE

PUHELIN FAKSI: SÄHKÖPOSTI

Palkintotodistus
Todistan tässä lomakkeessa annettujen tietojen oikeellisuuden.

AIKUISJOHTAJAN ALLEKIRJOITUS PÄIVÄMÄÄRÄ

Täytä seuraavat tiedot jokaisesta oppilaasta tai nuorisoryhmän jäsenestä joka täyttää palkintovaatimukset.

Nuoren tiedot

ETUNIMI SUKUNIMI

KATUOSOITE

POSTITOIMIPAIKKA POSTINUMERO

PUHELIN SÄHKÖPOSTI: IKÄ
� MIES � NAINEN

Saavutettu palkinnon taso: � Hopeasinettipalkinto (50 palvelutuntia 12 kuukauden aikana)
� Kultasinettipalkinto (100 palvelutuntia 12 kuukauden aikana)

Arvioitu tuntien määrä kussakin palvelukategoriassa, kuten merkitty palvelutuntien seurantalomakkeeseen. (Täytä tuntien
lukumäärä kuhunkin kategoriaan jossa nuori suoritti tunteja.)

____ 1 - Ympäristö ____ 4 - Lukutaito ja koulunkäynti ____ 7 - Lasten auttaminen ____ 10 - Muu

____ 2 - Julkinen terveydenhuolto ____ 5 - Katastrofiapu ____ 8 - Vanhusten auttaminen

____ 3 - Turvallisuus ____ 6 - Kunnostustyöt paikkakunnalla ____ 9 - Kodittomien/nälkäisten auttaminen

Aikaraja ____________________________

Palautetaan osoitteeseen:

LIONSKLUBIN PALKINTOJOHTAJA

LIONSKLUBIN NIMI

OSOITE

PUHELIN SÄHKÖPOSTI



LIONIEN NUORTEN JOHTAJIEN PALVELUPALKINNOT

KOULUN/NUORISORYHMÄN
PALKINTOLOMAKE (jatkuu)
Koulun/nuorisoryhmän aikuisohjaajan käyttöön

Kopioi tätä lomaketta tarpeesi mukaan.

Nuoren tiedot

ETUNIMI SUKUNIMI

KATUOSOITE

POSTITOIMIPAIKKA POSTINUMERO

PUHELIN SÄHKÖPOSTI: IKÄ
� MIES � NAINEN

Saavutettu palkinnon taso: � Hopeasinettipalkinto (50 palvelutuntia 12 kuukauden aikana)
� Kultasinettipalkinto (100 palvelutuntia 12 kuukauden aikana)

Arvioitu tuntien määrä kussakin palvelukategoriassa, kuten merkitty palvelutuntien seurantalomakkeeseen. (Täytä tuntien
lukumäärä kuhunkin kategoriaan jossa nuori suoritti tunteja.)

____ 1 - Ympäristö ____ 4 - Lukutaito ja koulunkäynti ____ 7 - Lasten auttaminen ____ 10 - Muu

____ 2 - Julkinen terveydenhuolto ____ 5 - Katastrofiapu ____ 8 - Vanhusten auttaminen

____ 3 - Turvallisuus ____ 6 - Kunnostustyöt paikkakunnalla ____ 9 - Kodittomien/nälkäisten auttaminen

Nuoren tiedot

ETUNIMI SUKUNIMI

KATUOSOITE

POSTITOIMIPAIKKA POSTINUMERO

PUHELIN SÄHKÖPOSTI: IKÄ
� MIES � NAINEN

Saavutettu palkinnon taso: � Hopeasinettipalkinto (50 palvelutuntia
12 kuukauden aikana)

� Kultasinettipalkinto (100 palvelutuntia
12 kuukauden aikana)

Arvioitu tuntien määrä kussakin palvelukategoriassa, kuten merkitty palvelutuntien
seurantalomakkeeseen. (Täytä tuntien lukumäärä kuhunkin kategoriaan jossa nuori suoritti tunteja.)

____ 1 - Ympäristö ____ 4 - Lukutaito ja koulunkäynti ____ 7 - Lasten auttaminen ____ 10 - Muu

____ 2 - Julkinen terveydenhuolto ____ 5 - Katastrofiapu ____ 8 - Vanhusten auttaminen

____ 3 - Turvallisuus ____ 6 - Kunnostustyöt paikkakunnalla ____ 9 - Kodittomien/nälkäisten auttaminen

Lionsklubin käyttöön

LIONSKLUBIN NIMI



Malli ohjelmaa esittelevästä lehdistötiedotteesta
[Laatikaa valmis lehdistötiedote klubinne kirjelomakkeelle.]

Yhteystiedot lisätietoja varten:
[Nimi]
[Puhelinnumero]

Heti julkaistavaksi

PAIKALLISIA NUORIA HAASTETAAN AUTTAMAAN MUITA

[KAUPUNKISI, PÄIVÄMÄÄRÄ]—LC [klubisi nimi] haastaa nuoria auttamaan paikkakuntaansa. LC [klubisi

nimi] presidentti [klubipresidentin täydellinen nimi] sanoo, ”Aikuisina vapaaehtoisina lionit tietävät, että

paikkakunnan palvelu johtaa henkilökohtaiseen tyydytyksen tunteeseen ja kokemukseen, jolla on merkitystä

monilla elämän aloilla. Tiedämme myös, että nuorena aloitettu vapaaehtoistyö jatkuu aikuisiälläkin. Tämä

aloitteemme haastaa nuoret auttamaan kanssaihmisiään merkittävällä tavalla”.

Vastaamalla haasteeseen paikalliset 12-18-vuotiaat nuoret kilpailevat samalla Lionien nuorten johtajien

palvelupalkinnoista. Näillä palkinnoilla osoitetaan tunnusta nuorille, jotka suorittavat 50

(hopeasinettikunniakirja) tai 100 (kultasinettikunniakirja) tuntia vapaaehtoispalvelua paikkakunnalla

[palvelujakson alkamispäivä] ja [palvelujakson loppumispäivä] välisenä aikana. Palkintoanomusten

määräaika on [päivämäärä, jos on]. Palkinnon saajat saavat kirjeen ja kunniakirjan Lions Clubs

Internationalilta [lisää tiedot klubisi mahdollisesti antamista lisäpalkinnoista] erityisessä palkintojen

luovutustilaisuudessa [kuukausi, jolloin palkinnot luovutetaan].

[Osallistuvien koulujen, leoklubien ja nuorisoryhmien nimet] ovat yhteistyössä LC [klubisi nimi] rekrytoiden

osallistujia ja koordinoiden palkintojen anomusprosessia. Nuorten, jotka haluaisivat osallistua, tulisi ottaa

yhteys [koulujen/nuorisoryhmien ja niiden aikuisten johtajien nimet sekä lionsklubisi yhteyshenkilön nimi].

Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Sillä on 1.35 miljoonaa jäsentä 45 000

klubissa 205 maassa ja maantieteellisellä alueella eri puolilla maailmaa. Vuodesta 1917 lähtien lionsklubit

ovat auttaneet sokeita ja näkövammaisia sekä omistautuneet yhteisöpalvelulle ja nuorten auttamiselle

kaikkialla maailmassa.

# # #



Malli palkintojen luovutuksesta
ilmoittavasta lehdistötiedotteesta
[Laatikaa valmis lehdistötiedote klubinne kirjelomakkeelle.]

Yhteystiedot lisätietoja varten:
[Nimi]
[Puhelinnumero]

Heti julkaistavaksi

PAIKALLISIA NUORIA PALKITAAN LIONIEN NUORTEN
JOHTAJIEN PALVELUPALKINNOILLA

[KAUPUNKISI, PÄIVÄMÄÄRÄ]—[lukumäärä] paikallista nuorta on valittu [lionsklubisi nimi] ja Lions

Clubs Internationalin Lionien nuorten johtajien palvelupalkintojen saajiksi.

Palkinnot, jotka on suunniteltu kannustamaan nuoria auttamaan kanssaihmisiään, luovutetaan nuorille, jotka

ovat suorittaneet 50 tai 100 tuntia vapaaehtoistyötä paikkakunnalla 12 kuukauden aikana. Lionien nuorten

johtajien palvelupalkintojen saajat ovat:

Kultasinettikunniakirjat 100 tunnin vapaaehtoistyöstä

[Kaikkien kultasinettikunniakirjojen saajien nimet]

Hopeasinettikunniakirjat 50 tunnin vapaaehtoistyöstä

[Kaikkien hopeasinettikunniakirjojen saajien nimet]

Palkinnot luovutetaan [tilaisuus, [päivämäärä, aika ja paikka]. Jokainen saaja saa kirjeen ja kunniakirjan

Lions Clubs Internationalilta [lisää tiedot klubisi mahdollisesti antamista lisäpalkinnoista].

”Lionit uskovat, että nuorille on tärkeää kokea tyytyväisyyden tunne, joka seuraa toisten auttamisesta”,

sanoo LC [klubin nimi] presidentti [klubipresidentin täydellinen nimi]. ”Vapaaehtoisina toimivat nuoret

jatkavat toisten auttamista myös aikuisina, ja palvelu on lionsklubeissa ensisijalla.

[Osallistuvien koulujen, leoklubien ja nuorisoryhmien nimet] olivat yhteistyössä LC [klubisi nimi] rekrytoiden

osallistujia ja koordinoiden palkintojen anomusprosessia. LC [klubisi nimi] kiittää kaikkia johtajia, jotka

avustivat palkinto-ohjelmassa: [aikuisten johtajien nimet].

Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Sillä on 1.35 miljoonaa jäsentä 45 000

klubissa 205 maassa ja maantieteellisellä alueella eri puolilla maailmaa. Vuodesta 1917 lähtien lionsklubit

ovat auttaneet sokeita ja näkövammaisia sekä omistautuneet yhteisöpalvelulle ja nuorten auttamiselle

kaikkialla maailmassa.

# # #



Vanhusten auttaminen
• Vierailut vanhusten luona, kotona,

tai vanhainkodissa

• Yksinkertaisten kotitöiden
hoitaminen vanhusten auttamiseksi

• Asioiden juokseminen vanhuksen
puolesta

• Tietokonetaitojen opettaminen
vanhuksille

Lapset
• Vaatteiden, lelujen tai

koulutarvikkeiden kerääminen
lapsille

• Satujen lukeminen pienille lapsille,
tai tukiopetuksen antaminen
kouluikäisille

• Vierailu lastensairaalan
vuodeosastolle

Ympäristö
• Puiden istuttaminen

• Tienvarsien, puistojen, rannan tai
leikkikentän roskien keruu

• Kierrätyskampanjan järjestäminen

• Seinämaalauksen maalaaminen

Kodittomien/nälkäisten
auttaminen
• Ruuan, vaatteiden ja

hygieniatuotteiden kerääminen ja
lahjoittaminen kodittomien suojalle

• Habitat for Humanity
talonrakennusprojektiin
osallistuminen

• Ruokakorien täyttäminen köyhille
perheille

Lukutaito
• Auta lasta—tai aikuista—lukemaan

tai kirjoittamaan.

• Järjestä käytettyjen kirjojen
myyjäiset. Lahjoita tulot
lukutaidottomien rahastoon.

• Lue kirjoja näkövammaisille. Tai
nauhoita kirjoja äänikasetille.

Julkinen terveydenhuolto
• Avustakaa näkö-, kuulo- tai

diabetestarkastuksissa.

• Kerätkää käytettyjä silmälaseja ja
kuulolaitteita.

• Tiedottakaa HIV:stä, nuorten
itsemurhista ja päihteidenkäytöstä.

• Kerätkää varoja nuorten
terveysongelmiin, kuten nuoren iän
diabetesin hoitoon.

Turvallisuus ja vapaa-aika
• Järjestäkää seminaari aiheesta

kuten: tulipalovaarat,
liikenneturvallisuus, turvavyön
käyttö,
polkupyörälläajoturvallisuus, jne.

• Osallistukaa Lionien Global
Opening Eyes
näöntarkastusohjelmaan Special
Olympics kison yhteydessä.

EHDOTUKSIA NUORTEN PALVELUPROJEKTEIKSIEHDOTUKSIA NUORTEN PALVELUPROJEKTEIKSI



Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Youth Programs Department
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
USA

Puhelin: 630-571-5466
Faksi: 630-571-1692
programs@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org
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