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LEOKLUBIOHJELMAN NEUVOA-ANTAVA PANEELI 
 

LEO Vaatimukset ja nimityslomake 
Toimivuosi 2016-2017 

 
 
LEOKLUBIOHJELMAN NEUVOA-ANTAVA PANEELI 
Leoklubiohjelman neuvoa-antavan paneelin tarkoitus on antaa leo- ja lionjäsenille mahdollisuuden edustaa 
heidän vaalipiiriään asioissa, jotka vaikuttavat leoklubiohjelmaan. Paneeli toimii neuvoa-antavassa 
kapasiteetissa kansainväliseen lionsklubien järjestöön nähden, sen arvioidessa leoklubiohjelmaan liittyviä 
asioita. Ohjelmaan vaikuttavat asiat tullaan esittämään kansainvälisen lionsklubien järjestön hallitukselle 
harkittavaksi ja lopullista hyväksymistä varten.  
 
RYHMÄN KOOSTUMUS 
Paneeli koostuu kahdesta lionista ja kahdesta leosta kustakin kansainvälisestä vaalipiiristä ja Afrikan 
maanosasta. Joka vuosi kustakin vaalipiiristä sekä Afrikan alueelta valitaan yksi lion ja yksi leo. Paneelin 
jäsenet toimivat virassa kaksi vuotta. 
 
LEO-jäsenen VAATIMUKSET JA PÄÄVASTUUT 
1. Olla nykyinen leojäsen hyvässä asemassa. 
2. Täyttää leoklubiohjelman ikävaatimukset kuten hallituksen sääntökokoelmassa on määritelty. 
3. Tunnettava leoklubien ja leoklubiohjelman periaatteet ja menettelytavat. 
4. Ehdokkaiden on tunnettava leoklubiohjelman osaston, LCI:n ja paikallisten tietolähteiden tarjoamat 

leoklubiohjelman resurssit. 
5. Ehdokkaiden on pystyttävä sitoutumaan paneelin kokoontumisiin useita kertoja vuodessa 

verkkokokouksessa tai henkilökohtaisesti sellaisessa foorumissa tai kongressissa,  johon he aikovat 
muutenkin osallistua. 

6. Panelistien on pystyttävä seuraamaan leoklubiohjelman tuoreimpia uutisia. 
7. Heidän tulee kyetä toimimaan virallisina yhteyshenkilöinä neuvoa-antavan paneelin ja leopiirin tai -

moninkertaispiirin ja LCI:n välillä. 
8. Heidän tulee toimia neuvojina leoklubiohjelman osastolle, kun osastolla arvioidaan ja suunnitellaan leo-

ohjelmia. 
 
Leo-ehdokkaiden tulee täyttää myös yksi seuraavista kriteereistä: 

• Olla nykyinen tai entinen piirin tai moninkertaispiirin leovirkailija. Ehdokas voi tulla yksittäispiiristä, 
moninkertaispiiristä tai moninkertaispiirin osapiiristä. 

• Olla nykyinen tai entinen klubivirkailija (presidentti, varapresidentti, sihteeri tai rahastonhoitaja).  
 
Heidät on pitänyt myös ilmoittaa leovirkailijoiksi kansainvälisen päämajan leoklubiohjelman osastolle.  
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LEON NIMITYSMENETTELY 
Paneeliehdokasnimitykset tulee toimittaa virallisella nimityslomakkeella, vaadittavin allekirjoituksin, 
leoklubiohjelman osastolle kansainvälisessä päämajassa 15. tammikuuta mennessä. Huomaa että tämän 
jälkeen saapuneita nimityksiä ei voida huomioida. 
 
Klubitaso 
Nykyisten ja entisten leoklubin virkailijoiden nimitykset tekee leoklubijohtaja ja sponsoroivan lionklubin 
presidentti, minkä jälkeen nimityksen hyväksyy nykyinen piirikuvernööri. Kustakin yksittäis- ja alapiiristä 
voidaan lähettää vain yksi leoklubivirkailijan nimitys yhtä vuotta kohti. 
 
Piiritaso 
Nykyiset ja entiset piirin (yksittäis- tai osapiirin) leovirkailijat nimitetaan piirin nykyisen leojohtajan (jos 
sellainen on) toimesta ja nimitys hyväksytetään nykyisellä piirikuvernöörillä. Jos piirillä ei ole leojohtajaa, voi 
nykyinen piirikuvernööri nimittää ja hyväksyä ehdokkaan. Yksittäis- ja osapiirit voivat lähettää ainoastaan yhden  
leoehdokkaan per toimivuosi. 
 
Moninkertaispiirin taso 
Nykyiset ja entiset moninkertaispiirin leovirkailijat nimitetään moninkertaispiirin nykyisen leojohtajan (jos 
sellainen on) toimesta ja nimitys hyväksytetään nykyisellä kuvernöörineuvoston puheenjohtajalla. Jos 
moninkertaispiirillä ei ole leojohtajaa voi nykyinen kuvernöörineuvoston puheenjohtaja nimittää ja hyväksyä 
ehdokkaan. Moninkertaispiirit voivat lähettää ainoastaan yhden leoehdokkaan per toimivuosi. 
 
Jokaisen ehdokkaan on myös laadittava enintään 800 sanan pituinen henkilökohtainen lausunto josta tulisi 
ilmetä seuraavat asiat: 

• Ehdokkaan kokemus leoklubiohjelmasta. 
• Millä tavoin ehdokkaan kokemus on sovellettavissa tehtäviin leojen neuvoa-antavassa paneelissa. 
• Miksi ehdokas on kiinnostunut palvelemaan leojen neuvoa-antavassa paneelissa. 
• Muita lisätietoja jotka ehdokas kokee tärkeiksi sisällyttää hakemukseen ja jotka voisivat auttaa häntä 

valintaprosessissa. 
 

Henkilökohtainen lausunto tulee lähettää virallisen nimityslomakkeen mukana. 

VALINTAMENETTELY 
Leoklubiohjelman osasto kokoaa nimitykset palveluaktiviteettien toimikunnan tarkasteltavaksi ja valintoja 
varten maalis-/huhtikuun  2017 hallituksen kokoukseen. Palveluaktiviteettitoimikunta valitsee myös yhden 
lionin ja yhden leon kustakin kansainvälisestä vaalipiiristä varajäseniksi siltä varalta, että joku paneelin 
jäsenistä joutuu keskeyttämään kaksivuotisen toimikauden aikana. 
 
PANEELIN TOIMINTA 
Panelistit keskustelevat keskenään ja LCI:n kanssa ideoista sähköpostitse ja tarvittaessa LCI järjestää 
kokouksia puhelimiste panelisteille. Paneeli voi myös kokoontua fyysisesti useita kertoja vuodessa, esimerkiksi 
foorumeiden tai vuosikokouksen yhteydessä. LCI:n henkilökunta tukee panelisteja heidän viestiessään 
sidosryhmiensä kanssa. Lisäksi jokaisen panelistin nimi ja sähköpostiosoite julkaistaan LCI:n verkkosivuilla 
helpottamaan viestintää paneelin ja sidosryhmien välillä.  
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LEOKLUBIOHJELMAN NEUVOA-ANTAVA PANEELI 

LEO Nimityslomake  

 
Kaksivuotiselle toimikaudelle, alkaen 1. heinäkuuta, 2017 ja päättyen 30. kesäkuuta, 2019. 

Paneeliehdokasnimitykset tulee toimittaa virallisella nimityslomakkeella, vaadittavin allekirjoituksin, ja lähetettävä 
leoklubiohjelman osastolle kansainvälisessä päämajassa 15. tammikuuta mennessä. Ole hyvä ja tekstaa tai kirjoita 
koneella. 

Tietoja ehdokkaasta 

Etunimi   Sukunimi   

Leoklubin nimi   Leoklubin nro   

Lionspiirin/moninkertaispiirin numero   Leopiirin / moninkertasipiirin nro   

Leovirka 16-17   Kuinka monta vuotta leona   

Katuosoite   Postitoimipaikka       

Postinumero    Maa      Syntymävuosi     

Puhelinnumero      Sähköposti         

1. Anna lisätietoja vapaaehtoistyöstä ja työkokemuksesta, mikä pätevöittää nimitetyn henkilön tähän virkaan. 
Liitä lisäsivu mikäli tarpeellista.  
 
 
 
 
 
 
2. Arvioi montako tuntia viikossa ehdokas voi käyttää tämän tehtävän hoitamiseen.  
 
 
 
 
3. Pystyykö ehdokas sitoutumaan paneelin kokouksiin useita kertoja vuodessa videokonferenssin välityksellä ja/tai 

henkilökohtaisesti, jos hän on jo suunnitellut osallistuvansa foorumiin tai vuosikokoukseen?  KYLLÄ  EI 
 
4. Pystyykö ehdokas toimimaan tehtävässä kaksivuotisen kauden ajan?  KYLLÄ   EI 
 
5. Mainitse mahdolliset muut tilanteet, jotka voivat rajoittaa henkilön aikaa tai energiaa tämän tehtävän hoitamisessa. 
 
 
 
 
6. Muista liittää ehdokkaan henkilökohtainen lausunto ennen lomakkeen lähettämistä.  
 
 
               Täytä tämän hakemuksen molemmat puolet  
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VAIN LEO-EHDOKAS TÄYTTÄÄ  

Minä leo   olen lukenut yllämainitut vaatimukset ja päävastuut Leoklubin neuvoa-
antavan paneelin jäsenille ja lupaan toteuttaa ne parhaan kykyni mukaan. 

    
 Ehdokkaan allekirjoitus  Päivämäärä 
 

VAIN LIONSKLUBI TÄYTTÄÄ 

Yllämainittu leoehdokas tulee palvelemaan Leoklubiohjelman neuvoa-antavan paneelin jäsenenä kaudella 1. 
heinäkuuta, 2017 - 30. kesäkuuta, 2019. 

Leoklubineuvoja         
 Nimi painokirjaimin   Allekirjoitus  Päivämäärä 

Kummiklubin presidentti        
 Nimi painokirjaimin  Allekirjoitus Päivämäärä 
 

VAIN PIIRI TÄYTTÄÄ  

Yllämainittu leoehdokas tulee palvelemaan Leoklubiohjelman neuvoa-antavan paneelin jäsenenä kaudella 1. 
heinäkuuta, 2017 - 30. kesäkuuta, 2019. 

Piirin leojohtaja        
 Nimi painokirjaimin Allekirjoitus  Päivämäärä 

Piirikuvernööri       
 Nimi painokirjaimin Allekirjoitus  Päivämäärä 
 

VAIN MONINKERTAISPIIRI TÄYTTÄÄ  

Yllämainittu leoehdokas tulee palvelemaan Leoklubiohjelman neuvoa-antavan paneelin jäsenenä kaudella 1. 
heinäkuuta, 2017 - 30. kesäkuuta, 2019. 

Moninkertaispiirin leojohtaja       
 Nimi painokirjaimin Allekirjoitus  Päivämäärä 
 

Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja       
 Nimi painokirjaimin  Allekirjoitus  Päivämäärä 

Toimita täytetty lomake 15. tammikuuta mennessä osoitteeseen: 
 

Lions Clubs International  
Leo Club Program Department 
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, Illinois 60523-8842 
USA  
Puhelin: 630-571-5466  
Faksi: 630-571-1692  
Sähköposti: leo@lionsclubs.org  
 

mailto:leo@lionsclubs.org
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