
Lionien nuorten
johtajien palvelupalkinnot

HAASTE
PALVELE PAIKKAKUNNALLASI

MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA • SAADA UUSIA YSTÄVIÄ
• HENKILÖKOHTAINEN MIELIHYVÄ

TAITOJEN HARJOITTAMINEN • VERKOSTOITUMINEN • ARVOSTUS

YMPÄRISTÖ • LUKUTAITO JA OPPIMINEN
• LAPSET TERVEYDENHUOLTO • HÄTÄAPU • VANHUKSET

• TURVALLISUUS KUNNOSTUSTYÖT • APU KODITTOMILLE/NÄLKÄISILLE

Lionien nuorten johtajien palvelupalkinnolla annetaan tunnustusta
nuorille yhteisön palvelemisesta 12 kuukauden aikana.

50 palvelutuntia = Hopeasinettipalkinto 100 palvelutuntia = Kultasinettipalkinto

Pystytkö vastaamaan haasteeseen?
Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja ja palveluseurantalomakkeen:

Lions Clubs Internationalin ja paikallisen lionsklubin sponsoroima: ——————————

PALKKIOT



Mitä palkinnot ovat?

Lionien nuoret palvelujohtajat -
palkinnoilla palkitaan nuoria
jotka ovat tehneet jotakin merkit-
tävää paikkakuntansa hyväksi.
Palkintotasoja on kaksi:

• Hopeasinettipalkinto annetaan
nuorille jotka ovat suorittaneet
vähintään 50 palvelutuntia
12 kuukauden kuluessa.

• Kultasinettipalkinto annetaan
nuorille jotka ovat suorittaneet
vähintään 100 palvelutuntia
12 kuukauden kuluessa.

Jokainen palkinnon saajaksi valittu
tulee saamaan kirjeen ja kunniatodis-
tuksen Lions Clubs Internationalilta,
paikallisen lionsklubin järjestämässä
palkintotilaisuudessa ojennettavaksi.

Kuka voi osallistua?

Lionien nuoret palvelujohtajat -
palkinto-ohjelma on tarkoitettu
12-18 -vuotiaille. Nuoria
rohkaistaan osallistumaan koulun
tai muun lionsklubin kanssa
yhteistyötä tekevän nuorsioryh-
män kautta.

Millainen palvelu
hyväksytään?

Lionien nuoret palvelujohtajapal-
kinnot on tarkoitettu rohkaise-

maan nuoria yhteisöpalveluun ja
tunnustuksen antamiseksi työstä
jota nuori on tehnyt paikkakun-
tansa hyväksi. Aktiviteetteja voivat
olla esim.:

• Palvelutyö yhdessä seurakunnan,
paikallisen järjestön tai lionsklu-
bin kanssa.

• Palvelutyö koulupohjaisten
ryhmien kanssa, tai kurssit.

• Yksin tehty työ muiden auttami-
seksi tai yhteisön parantamiseksi.

Miten palkintoa haetaan?

� Pyydä palveluseurantalomaketta
koululta, leoklubilta tai nuoriso-
ryhmältä.

� Täytä lomakkeeseen suoritetut
palvelutunnit joita tulee olla
vähintään 50 (hopeasinettipalkin-
to) tai 100 (kultasinettipalkinto)
12 kuukauden mittaisen jakson
aikana.

� Toimita täytetty lomake hyvissä
ajoin ennen aikarajaa koulun.
leoklubin tai nuorisoryhmän
nimetylle aikuisjohtajalle.

Tarkastuslista koulun / nuo-
risoryhmän aikuisjohtajalle

� Kopioi tämä sivu arkistoihisi.

� Täytä nimesi yhtyshenkilöksi
tämän lentolehtisem toiselle
puolelle ja jaa oppilaille tai laita
ilmoitustaululle. Kerro palkin-
noista myös kokouksissa, julkai-
suissa sekä tavatessasi nuoria.
Rohkaise heitä hakemaan.

� Jaa kiinnostuneille nuorille
kopioita nuorisopalvelun seur-
antalomakkeesta. Pidä listaa
heistä jotka ottavat lomakkeen
ja tiedustele heidän edistymis-
tään säännöllisin väliajoin.

� Kerää seurantalomakkeet
nuorilta hyvissä ajoin ennen
aikarajaa.

� Tiivistä tiedot seurantalomakkeil-
ta koulun/nuorisoryhmän
palkintotodistuslomakkeelle.
Varmista, että tiedot ovat selkeästi
kirjattu. Lions Clubs International
tulee käyttämään täytettyjä
lomakkeita palkintokirjeiden ja -
todistusten laatimiseksi.

� Todista palvelutuntien
oikeellisuus allekirjoittamalla
koulun/nuorisoryhmän palkin-
totodistuslomake. Palauta
lomake lionsklubille hyvissä
ajoin ennen aikarajaa.

� Koordinoi lionsklubin kanssa
palkintojen julkistamisesta ja
tiedottamisesta. Järjestä
palkinnonsaajat paikanpäälle
palkintoseremoniaan. Osallistu
myös itse.

� Ota Lionien nuoret palvelujoh-
tajat osaksi koulusi tai ryhmäsi
tulevaisuuden suunnitelmia.

Aikuisjohtajalle:

Paikallinen lionsklubi kutsuu
oppilaasi tai nuorisoryhmäsi
osallistumaan ja kilpailemaan
Lionien nuorten johtajien palvel-
upalkinnoista. Tällä sivulla on
tietoja palkinto-ohjelmasta. Ota
yhteyttä oikeassa yläreunassa
mainittuun lionsklubin jäseneen
mikäli sinua kiinnostaa järjestää
tällainen mahdollisuus nuoriso-
ryhmällesi. Kiitos osoittamastasi
mielenkiinnosta.
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