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                                                                                                                 Täytä lomakkeen molemmat puolet     

TOP 10 NUORISOLEIRI- & VAIHTO-OHJELMAN PUHEENJOHTAJAN PALKINTO 
NIMITYSLOMAKE 

 
 
 

Nuorisoleiri- ja vaihto-ohjelman (YCE) johtaja, joka on suoriutunut tehtävästään erinomaisesti, voidaan nimittää Top 10 
Nuorisoleiri- ja vaihto-ohjelman johtajien palkinnon saajaksi. Etusija annetaan YCE-johtajille, jotka ovat löytäneet 
innovatiivisia tapoja ottaa mukaan palvelu, nuoret johtajina ja/tai he ovat integroineet muita LCI:n nuoriso-ohjelmia tai 
LCI:n maailmanlaajuisia avustuskohteita heidän ohjelmiinsa.   

Nimitysten eräpäivä on joka vuosi 15. elokuuta henkilön toimivuoden päättymisen jälkeen. Palkinnon saajat valitaan 
loka-/marraskuun hallituksen kokouksessa.  

Kukin kuvernöörineuvoston puheenjohtaja voi nimittää yhden ehdokkaan moninkertaispiiristä. Piirikuvernööri voi 
nimetä yhden ehdokkaan yksittäispiiristä (ei moninkertaispiirin osapiiri).  Moninkertaispiiri jossa on yli 15 osapiiriä voi 
nimittää kaksi ehdokasta vuodessa. Ehdokkaiden on oltava Lions Clubs Internationalin tiedoissa virallisesti YCE-johtajina, 
jotta heitä voidaan harkita tämän palkinnon saajiksi.  

Voittajat saavat erityisen palkintopaketin ja heille annetaan tunnustusta Lions Clubs Internationalin verkkosivulla.  

 

Ehdokas_____________________________________________________________ Jäsennumero ___________________ 
 

Nuorisoleiri- ja nuorisovaihtojohtaja  Yksittäispiirissä     Moninkertaispiirissä   
 

Lionsklubin nimi_________________________________________________________  
Lionsklubin numero_________________  
 

Sähköposti   
 
 

Leiri (leirit), jota henkilö on johtanut 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

A. NUORISOLEIRIEN JA NUORISOVAIHDON OSANOTTAJAT (SUOMESSA) 
1. Montako nuorta osallistui piirin/moninkertaispiirin nuorisoleireille ja nuorisovaihtoon? _____________  
2. Monestako eri maasta nämä nuoret tulivat? _____________ 
3. Montako isäntäperhettä osallistui? _____________ 
4. Montako lionsklubia osallistui suunnitteluun ja toimivat isäntinä? _____________ 

 
B. NUORISOLEIRIEN JA NUORISOVAIHDON OSANOTTAJAT (SUOMESTA LÄHTENEET) 

1. Montako nuorta osallistui piirin/moninkertaispiirin nuorisoleireille ja nuorisovaihtoon ulkomailla? ____________ 
2. Moneenko eri maahan heitä lähti? _____________ 
3. Montako lionsklubia sponsoroi nuoria? _____________ 

 
C.  Merkitse alla kaikki kohdat, jotka olivat osa piirin/moninkertaispiirin YCE-ohjelmaa:  

□ Vierailut paikallisiin kulttuurinähtävyyksiin tai turismiin liittyvät aktiviteetit 
□ Johtamiskoulutukseen liittyvät oppitunnit 
□ Ryhmähengen kasvattamiseen liittyvät aktiviteetit 
□ Motivoivat puhujat 
□ Käytännönläheiset palveluprojektit 
□ Leoleirillä toimiminen 
□ Muut leoaktiviteetit (kuvaile) __________________________________________________________________________ 
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Raportti  Tekstaa. Liitä lisäsivu mikäli tarpeellista.  
 

Anna lisätietoja nimitetyn henkilön kokemuksista LCI:n nuoriso-ohjelmista (YCE-ohjelma, leoklubiohjelma ja/tai Lions 
Quest).  
 
 
 
 
Mikä oli ainutlaatuista, erinomaista tai innovatiivista tämän YCE-johtajan palvelussa, jonka kautta ylitettiin YCE-ohjelman 
tavoitteet tänä vuonna? 
 
 
 
  
Miksi YCE-ohjelma on tärkeä teidän piirissänne/moninkertaispiirissänne?  
 
 
 
 

VAIN MONINKERTAISPIIRI TÄYTTÄÄ 
 

Nimitän lion __________________________________________________ moninkertaispiiristä_________ Top 10 
Nuorisoleiri- ja vaihtojohtajan palkintoehdokkaaksi. Vakuutan allekirjoituksellani, että kuvernöörineuvostossa on 
hyväksytty tämän henkilön nimittäminen palkinnon saajaksi. 
 
Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja __________________________________________Jäsennumero: ________ 

                                                                                   Nimi painokirjaimin 
 
    
 Allekirjoitus Pvm 
 

****************************************************************************************** 
 
VAIN PIIRIN KÄYTTÖÖN Piirikuvernöörin allekirjoitus vaaditaan vain jos ehdokas on yksittäispiiristä joka ei ole osa 
moninkertaispiiriä. 
 

Nimitän lion__________________________________________________ yksittäispiiristä_________ Top 10 Nuorisoleiri- 
ja vaihtojohtajan palkintoehdokkaaksi.  
 
Piirikuvernööri _____________________________________________________  Jäsennumero: ________________ 

                                                                                   Nimi painokirjaimin 
 
    
 Allekirjoitus Pvm 

 

Lähetä hakemus 15. elokuuta mennessä osoitteeseen youthexchange@lionsclubs.org 
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