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Lions Clubs International – palveluaktiviteetit 

Kindness Matters -palkinto-ohjelman yleiskatsaus 

 

Kindness Matters -palvelupalkinto 

Tämä palvelupalkinto on suunniteltu klubeille, jotka toteuttavat erittäin vaikuttavia 

palveluprojekteja Lions Internationalin ja Lions Clubs Internationalin säätiön (LCIF) jollakin 

palvelualueella, mukaan lukien diabetes, lapsuusiän syöpä, ympäristö, nälän helpottaminen, 

näkökyky, katastrofiapu, nuoriso tai humanitaarinen apu. Yleisiin tavoitteisiin sisältyy: 

 

 luovuuden kannustaminen ja tunnustuksen antaminen vaikuttaville palveluprojekteille 

 klubien palkitseminen korkeatasoisesta palvelutoiminnasta jokaisella Lions Clubs 

Internationalin palvelualueella. 

 

Kelpoisuus 

Tänä vuonna klubitasolla myönnetään yhteensä 30 palkintoa, joista vähintään kolme on varattu 

leoklubeille, jotka: 

 

 ovat aktiivisessa tilassa 

 ovat raportoineet projektistaan MyLionissa® tai alueellisen raportointijärjestelmän kautta  

 eivät ole saaneet palkintoa viimeisten kolmen toimivuoden aikana. 

 

Kriteerit 

Palkintoa harkitaan myönnettäväksi klubeille, joiden toteuttama palvelu: 

 

 vastaa tarpeisiin Lions Internationalin ja LCIF:n palvelualueilla: diabetes, ympäristö, 

näkökyky, lapsuusiän syöpä, nälän helpottaminen, katastrofiapu, nuoriso ja humanitaarinen 

apu 

 osoittaa luovuutta ja innovatiivisuutta 

 saavuttaa tietyn mittakaavan ja pitkän aikavälin kestävän vaikutuksen 

 käyttää Lions Internationalin arvoja luodessaan myönteisiä kokemuksia ja osallistamista sekä 

yhteyden Lions-brändiin (tätä kutsutaan myös Lions-brändin tukemiseksi). 

 
Määräpäivät  

 Kaikki nimityslomakkeet on täytettävä ja lähetettävä sähköisesti 31. lokakuuta 

mennessä Lions Internationaliin: serviceactivities@lionsclubs.org.  

o Tammikuu: Lions Clubs Internationalin hallituksen palveluaktiviteettitoimikunta 

valitsee voittajat; asiasta ilmoitetaan moninkertaispiirin maailmanlaajuisen 

palveluryhmän (MD GST) koordinaattorille, joka nimitti voittaneen klubin.  

o Maaliskuu: Voittaneet klubit saavat palkinnon Lions Internationalilta. 

 Kaikki 31. lokakuuta jälkeen lähetetyt nimitykset hylätään.  

mailto:serviceactivities@lionsclubs.org
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 Huomaa, että kaikki nimitykset on toimitettava sähköisesti. Lions International ei ota vastaan 

paperilla lähetettyjä hakemuksia. 

 Seuraavat määräajat ovat ohjeellisia nimitysprosessin helpottamista varten paikallisella 

tasolla. 

 

o 1. heinäkuuta – 31. lokakuuta: Nimityksiä voidaan lähettää  

o 15. elokuuta: Määräaika, johon mennessä klubien palvelujohtajat ja leoklubien presidentit 

lähettävät sähköisesti yhden nimityksen piirin Maailmanlaajuisen palveluryhmän (D GST) 

koordinaattorille. 

o 15. syyskuuta: Määräaika, johon mennessä piirin GST-koordinaattori lähettää sähköisesti 

yhden nimityksen moninkertaispiirin Maailmanlaajuisen palveluryhmän (MD GST) 

koordinaattorille. 

o 31. lokakuuta: Määräaika, johon mennessä moninkertaispiirin GST-koordinaattori 

lähettää sähköisesti yhden nimityksen Lions Internationalille 

 

Nimitysprosessi 

Alla ovat nimitysten lähettämistä koskevat ohjeet lions- ja leoklubeille sekä odotukset lioneille ja 

leoille prosessin jokaisessa vaiheessa. 

 

Lions- ja Leo-palkinnot 

 Lionsklubin palvelujohtaja nimittää klubinsa Kindness Matters -palvelupalkinnon saajaksi, ja 

nykyisen klubipresidentin on puollettava tätä nimitystä. Leoklubin presidentti nimittää 

klubinsa Kindness Matters -palvelupalkinnon saajaksi, ja nykyisen leoneuvojan on 

puollettava tätä nimitystä.   

 Klubitasolla tehdyt nimitykset lähetetään piirin GST-koordinaattorille, joka lähettää sitten 

yhden nimityksen moninkertaispiirin GST-koordinaattorille.   

 Moninkertaispiirin GST-koordinaattori voi suositella vuosittain yhtä lions- ja yhtä leoklubia 

palkinnon saajaksi.   

 Lions Internationalin henkilökunta tarkistaa moninkertaispiirien GST-koordinaattoreiden 

nimitykset ja suosittelee Lions Clubs Internationalin hallituksen palveluaktiviteettitoimikunnan 

hyväksyntää.   

 

Harkittavat seikat 

 Jos nimitetty klubi on piirittömällä alueella, koordinoiva lion lähettää nimitykset Lions 

Internationaliin.  

 Jos klubissa ei ole klubin palvelujohtajaa, klubin hallituksen jäsen lähettää nimityslomakkeen.  

 Jos piirillä tai moninkertaispiirillä ei ole GST-koordinaattorin virkaa, piirikuvernööri ja/tai 

kuvernöörineuvoston puheenjohtaja lähettää nimitykset seuraavalle tasolle.  
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Odotukset nimitysprosessiin osallistuville lioneille ja leoille 

Lionsklubin palvelujohtaja / leoklubin presidentti:  

 Aloita nimitysprosessi lataamalla nimityslomake ja täyttämällä tarvittavat tiedot. 

 Täytä lomakkeeseen MyLion®-palveluaktiviteetin tiedot ja Palveluprojektin kuvaus -osio.  

 Pyydä nykyistä klubipresidenttiä puoltamaan hakemusta. 

 Lähetä nimityslomake sähköisesti piirin GST-koordinaattorille, kun puolto on saatu.  

o Muista varmistaa piirin GST-koordinaattorilta, että hän on vastaanottanut lähettämäsi 

nimityksen. 

 

Piirin GST-koordinaattori:  

 Kutsu piirihallitus koolle tarkistamaan vastaanotetut klubien nimitykset. 

o Alla olevasta ”nimitysten arvostelu” -osiosta saat ohjeet vastaanotettujen nimitysten 

arvioimista varten. 

 Kun olet päättänyt yhdessä piirihallituksen kanssa, mikä ehdot täyttävä nimitys lähetetään 

moninkertaispiirin tasolle, puolla tätä nimitystä moninkertaispiirin GST-koordinaattorille. 

 Lähetä nimitys sähköisesti moninkertaispiirin GST-koordinaattorille. 

o Muista varmistaa moninkertaispiirin GST-koordinaattorilta, että hän on 

vastaanottanut lähettämäsi nimityksen. 

 

Moninkertaispiirin GST-koordinaattori:  

 Kutsu piirikuvernöörineuvosto koolle tarkistamaan piirin tasolta vastaanotetut klubien 

nimitykset. 

o Alla olevasta ”nimitysten arvostelu” -osiosta saat ohjeet vastaanotettujen nimitysten 

arvioimista varten. 

 Kun olet päättänyt yhdessä piirikuvernöörineuvoston kanssa, mikä ehdot täyttävä nimitys 

lähetetään Lions Internationaliin, puolla nimitystäsi Lions Internationalille. 

 Lähetä nimitys sähköisesti Lions Internationaliin. 

 Lions International ilmoittaa sinulle seuraavista: 

o nimityksen saapuminen 

o voittiko nimittämäsi klubi vai ei. 

 Lions International odottaa klubin nimittäneen moninkertaispiirin GST-koordinaattorin 

välittävän vastaanottamansa uutiset piirin ja klubin tasolle. 

o Lions International kommunikoi ainoastaan nimityksen lähettäneen moninkertaispiirin 

GST-koordinaattorin kanssa. 

 

Nimitysten arvostelu 

 Seuraava osio auttaa piirin ja moninkertaispiirin tasoja arvostelemaan vastaanottamansa 

nimitykset voidakseen päättää, mitkä nimitykset lähetetään seuraavalle tasolle. 
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 Huomaa: Suosittelemme painokkaasti kutsumaan koolle piirihallituksen piirin tasolla ja 

kuvernöörineuvoston moninkertaispiirin tasolla päättämään, mitkä nimitykset lähetetään 

seuraavalle tasolle. 

 

 

Harkittavat arvostelukysymykset nimityksiä arvioitaessa  

 

Arvosteluja tulee harkita asteikolla 1–5 (1 = heikoin; 5 = vahvin) seuraavien kriteerien 

perusteella koskien sitä, miten hyvin nimitetty palveluprojekti: 
 

 vastaa tarpeisiin palvelualueilla: diabetes, ympäristö, näkökyky, lapsuusiän syöpä, nälän 

helpottaminen, katastrofiapu, nuoriso ja humanitaarinen apu 

 osoittaa luovuutta  

 osoittaa innovatiivisuutta  

 saavuttaa tietyn mittakaavan  

 saavuttaa pitkän aikavälin kestävän vaikutuksen  

 tukee Lions-brändiä. 

 

Tunnustus voittajille! 

Alla on tapoja, joilla moninkertaispiirin GST-koordinaattorit voivat antaa tunnustusta palkinnon 

voittajille ja juhlistaa heitä. 

 

 Voittaneille klubeille ilmoitetaan tammikuuhun mennessä. 

 Antakaa tunnustusta voittajalle lionien ja leojen paikallisissa julkaisuissa ja sosiaalisen 

median sivustoilla. 

o Tämä auttaa mainostamaan klubianne ja vahvistamaan yhteisön tukea 

palveluaktiviteeteille! 

 

 Kirjoita lehdistötiedote, jossa julistetaan voittaja. 

o Liitä mukaan kuva klubista toimimassa palveluprojektin parissa! 

o Mainitse projektin menestykset. 

 

 Varmista, että palkinnon ojentaa korkein virkailija jossain arvokkaassa tilaisuudessa. 

o Kutsu tiedotusvälineet osallistumaan tähän tapahtumaan! 

 

 Lions International voi käyttää seuraavia tapoja juhlistamaan palkinnon voittajia ja antamaan 

heille tunnustusta:  

o Lions Internationalin blogi 

o LION-lehti 

o Lions Internationalin sosiaalinen media 

o Lions Internationalin vuosikokouksen esite 
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Oletko valmis lähettämään nimityksen? 

Kindness Matters -palvelupalkinnon nimityslomake 

 

LISÄTIETOJA 

o Kindness Matters -palvelupalkinnon sivu 

https://www.lionsclubs.org/resources/108133846
https://www.lionsclubs.org/fi/kindness-matters-service-award

