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Erinomaisen leoklubin palkinto  
Nimityslomake 

 
Leoklubit, jotka voivat saada tämän palkinnon, ovat osoittaneet erinomaista toimintaa seuraavilla 
viidellä alueella: 
 
 

• Muiden palveleminen 
• Luovien varainkeräysten suunnittelu ja toteuttaminen 
• Tehokkaan johtamisen osoittaminen 
• Leoklubien tunnetuksi tekeminen 
• Hallintotehtävien suorittaminen 

 
 
Kukin piiri voi nimittää vain yhden leoklubin tämän palkinnon saajaksi per toimivuosi. Tämän 
nimityslomakkeen on oltava perillä viimeistään 15. elokuuta.  Vain ne hakemukset hyväksytään, joissa 
kaikkiin kysymyksiin on vastattu täydellisesti ja joissa on vaaditut nimikirjoitukset. Ole hyvä ja tekstaa. 
 
 
Nimitetään:  
 
Leoklubin nimi     Leoklubin nro     
 
Sponsoroivan lionsklubin nimi   
 
Sponsoroivan lionsklubin numero  Lionspiiri     
   
 
Nimityksen esittäjät: Vahvistamme, että tämä leoklubi on piirimme ainut ehdokas palkinnon saajaksi 
tämän toimivuoden aikana. Vakuutamme, että tämä leoklubi täyttää Erinomaisen leoklubin palkinnon 
palkintovaatimukset ja vakuutamme, että piirihallitus on hyväksynyt tämän nimitysehdotuksen. 
 
Nimitämme yllämainitun Leoklubin tämän palkinnon saajaksi.  

Piirikuvernööri   Jäsennro (pakollinen)   
 
Allekirjoitus  Pvm    

 
****************************************************************************** 

Piirin leojohtaja    Jäsennro (pakollinen)    
 
Allekirjoitus     Pvm    
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Anna seuraavat tiedot leoklubista. Liitä mukaan korkeintaan kuusi sivua lisämateriaalia kuten 
raportteja, valokuvia, sanomalehtiartikkeleita jne. palkintoehdotuksen tukemiseksi. 

1. Montako projektia leoklubi toteutti toimivuoden aikana?

2. Missä kategorioissa palveluaktiviteetteja suoritettiin (valitse kaikki sopivat)?

3. Diabetes Näkökyky Nälän helpottaminen 
4. Ympäristö Lapsuusiän syöpä Muu _____________ 

3. Kuvaile klubin toteuttamat palveluprojektit.

4. Moniko hyötyi yllä mainituista hankkeista?

5. Montako varainkeruuta leoklubi toteutti toimivuoden aikana?

6. Kuvaile toteutettuja varainkeruuprojektia.

7. Miten leoklubi osoitti tehokasta johtamista?

8. Miten leoklubi lisäsi klubin tunnettavuutta paikkakunnalla?

9. Täyttikö leoklubi kaikki hallintoraportit ja lähetti ne ajoissa piiriin, moninkertaispiiriin tai
kansainväliseen päämajaan?    Kyllä    Ei 

Lähetä lomake viimeistään 15. elokuuta osoitteeseen: 
leo@lionsclubs.org 

Lions Clubs International 
Leo Club Program Department 

300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 
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