
 
 

Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutti 

(ALLI)  

Leo-lion -stipendi 

 

 

Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituuteissa (ALLI) keskitytään 

lionjohtajien taitojen kehittämiseen, jotta he ovat valmiita johtotehtäviin lohko-, 

alue- ja piiritasolla. Leo-lion -stpidendi auttaa vähentämään taloudellisia esteitä, 

joita leo-lionit saattavat kohdata koulutukseen osallistumisessa. Tämän stipendin 

kautta tarjotaan taloudellista tukea ohjelmaan liittyvien kulujen kattamiseen.    

ALLI Leo-lion -stipendi tarjoaa taloudellista tuea kahdeksalle leo-lion -jäsenelle, 

yksi per vaalipiiri (VP) osallistumiseen vaalipiirissä järjestettävään Kokeneempien 

lionjohtajien koulutusinstituuttiin. Tullakseen harkituksi tulee hakijan lähettää 

stipendihakemus SEKÄ hakemmus ALLI-hakemus. Lue alla lisätietoja ALLI-

koulutuksesta.   

Odotukset 

 
Stipendin saajien on noudatettava ALLI-ohjelman suorittaneille asetettuja 

odotuksia. 

ALLI Leo-lion -stipendin saaneita odotetaan mainostavan leo-lion -ohjelman etuja. 

Tämä sisältää blogin kirjoittamista Lions Clubs Internationalin verkkosivulle ja 

sosiaalisen median sivuistoille.  

 

Koulutuksen suorittaneita voidaan myös pyytää avustamaan hallituksen leo-lion 

yhteyshenkilöitä johtajuusaloitteissa, osallistumaan verkkoseminaareihin, 

lähettämään päivityksiä Leo-lion LinkedIn -ryhmään ja osallistumaan mahdollisiin 

puhujatilaisuuksiin LCIConissa. 

 

 

ALLI-koulutuksen suorittaneet leo-lioneita kannustetaan etsimään mahdollisuuksia 

jakaa heidän kokemuksiaan ja auttaa johtamistaitojen kehittämiseen liittyvissä 

työpajoissa piirin, moninkertaispiirin tai vaalipiirin lionfoorumeissa.  

 

https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/advanced-lions-leadership-institute


 

Ehdokkaan pätevyys 

ALLI Leo-lion -stipendiehdokas on aktiivisen lionsklubin hyvässä asemassa oleva 

jäsen, ja hän on menestyksellisesti suorittanut jonkun seuraavista 

johtamistehtävistä raportoidulta toimikaudelta: 

 

▪ Leoklubin presidentti 

▪ Leopiirin presidentti tai moninkertaispiirin presidentti 

▪ Piirin leojohtaja tai moninkertaispiirin leojohtaja 

▪ Lionsklubin presidentti  

□ Mutta hän ei ole vielä saavuttanut ensimmäisen varapiirikuvernöörin 

asemaa 

□ Lionjäseniä, jotka toimivat tällä hetkellä klubipresidentteinä, voidaan 

harkita jos tilaa on. 

 

Ehdokkaiden on myös: 

▪ Sitouduttava osallistumaan instituutin ohjelman jokaiseen päivään. 

▪ Lähettää ALLI Leo-lion stipendihakemus samaan määräpäivään mennessä 

kuin Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutin hakemus. 

▪ Lähettää Kokeneempien lionjohtajien hakemus ilmoitettuun määräpäivään 

mennessä. Huomaathan, että Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutin 

hakemus on eri kuin stipendihakemmus, joka löytyy täältä. 

 Stipendirahoitus 
 

ALLI Leo-lion -stipendi tarjoaa taloudellista korvausta. Stipendin saaneille 

korvataan enintään US$1375,00 hyväksytyistä kuluista, jotka liittyvät 

osallistumiseen Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituuttiin. Hyväksyttäviä 

kuluja ovat esimerkiksi matkakulut (lennot, junaliput, jne.), ateriat matkapäiviltä 

instituuttiin ja takaisin kotiin sekä ALLI-osallistumismaksu US$125,00. 

Matkakuluja, jotka eivät liity instituutin istunnon päivämääriin, ja henkilökohtaisia 

kuluja (pesu-, huonepalvelu, juomarahat, välipalat jne.) ei korvata.  

 

Osallistujat saavat ilmaiseksi majoituksen kolmepäiväisen instituutin ajalle sekä 

ateriat alkaen ensimmäisen päivän aamiaisesta viimeisen päivän lounaaseen.  

 

Hyväksyttyjen kulujen korvaamiseen tarvitaan seuraavat: 

 

▪ Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutin suorittaminen 

▪ Korvaushakemuksen lähettäminen LCI:n korvaussäännöissä mainittujen 

ohjeiden mukaisesti, mukaan lukien lähettämällä kaikki kuitit (lennot, 

paikalliskuljetus, lentoyhtiön paikkalippu, ateria matkapäivien ajalta, jne.) 

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/advanced-lions-leadership-institute


▪ Kirjallinen blogi lähetettävä kahden viikon kuluessa instituutin päättymisestä 

ja blogi on lähetettävä Leo-lion ALLI-stipendin korvaushakemuksen 

mukana 

 

 

Hakemukset 

 
1. Leo-lionit, jotka täyttävät nämä vaatimukset, voivat hakea ALLI Leo-lion -

stipendiä. 

 

2. TÄRKEÄÄ: Apurahan hakijoiden ON MYÖS LÄHETETTÄVÄ  

Kokeneempien lionjohtajien instituutin hakemus erikseen vaalipiirin 

ALLI-hakemuksessa mainittuun sähköpostiin tai faksinumeroon.  

 

Stipenditoimikunta käsittelee kaikki ALLI Leo-lion -stipendihakemukset. 

Hyväksytyt hakemukset toimitetaan johtajakoulutusjaokselle harkittavaksi.  

 

Ota meihin yhteyttä sähköpostitsemembership@lionsclubs.org fjos haluatt 

lisätietoja  

Leo-lion -stipendi. 

 

Ota yhteyttä institutes@lionsclubs.org, jos sinulla on kysyttävää alueestasi ALLI-

instituutista. 
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