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Moninkertaispiirin ja piirin johtajakoulutuksen apurahaohjelman enimmäiskorvaukset 

Moninkertaispiirin taso: 

• 100 $ kutakin vahvistettua ensimmäistä varapiirikuvernööriä kohti (korvaus ei saa ylittää
todellisia kuluja)

• 75 $ kutakin vahvistettua toista varapiirikuvernööriä kohti (korvaus ei saa ylittää todellisia
kuluja). 

Kaikki moninkertaispiirit saavat osallistua tähän apurahaohjelmaan. Kaikki täytetyt 
apurahahakemukset hyväksytään. 

Piirin tasolla: 

• US$500 kuluihin, jotka liittyvät lohkon puheenjohtajien koulutukseen piirissä (eivät voi
ylittää varsinaisia kuluja.)

Kaikki piirit saavat osallistua tähän apurahaohjelmaan, mutta rahoitusta on rajallinen määrä ja 
näin ollen kaikki hakijat eivät saa apurahaa. 

Vaaditut asiakirjat korvauksen saamiseksi 

Jotta apurahaohjelman kautta voi saada korvauksen, seuraavat asiakirjat on lähetettävä Lions Clubs Internationalin 
johtajakoulutuksen kehitysjaostoon: 

1. Johtajakoulutuksen kehitysjaoston on saatava täytetty 2019 -2020 johtajakoulutuksen apurahaohjelman hakemus
2. 2019-2020 Johtajakoulutuksen apurahaohjelman korvauslomake (täytetty lomake sisältää yksityiskohtaiset tiedot

hyväksyttyjen kulujen osalta) 
3. Hyväksyttyjen kulujen kuitit
4. 2019-2020 Johtajakoulutuksen osallistumislista joka päivältä (osallistujien allekirjoitukset todistavat osallistumisen)
5. Esityslista/luonnos koulutusohjelman kaikista päivistä
6. Täytetty Johtajakoulutuksen lopullinen arviointiraportti

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄNTÖJEN MUKAISESTI KULUKORVAUKSIA EI SUORITETA YLI 60 PÄIVÄÄ 
KOULUTUSOHJELMAN JÄLKEEN LASKUTETUISTA KULUISTA  

Korvattavat kulut 

Korvataan: 

• Hotellihuoneet – kuitissa on oltava osallistujan tai vieraan nimi
• Ohjelmaan kuuluvat ateriat – kuitissa on oltava eritelty luettelo tarjotuista ruoista ja

juomista 
• Ohjelman tarvikkeet
• Kokoushuoneen ja audiovisuaalisten välineiden vuokrakulut

Ei korvata: 
• Alkoholi
• Matkat (lennot, bussi, juna, kilometrikorvaus jne.)
• Muut kulut (puhelin, pyykki, pysäköintimaksut, juomarahat, matkavakuutus jne.)
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Korvausehdot: 
• Apurahaohjelmassa myönnettävien korvausten enimmäismäärä ei saa ylittää todellisia kuluja. 
• Jotta korvauksen voi saada, osallistujien on osallistuttava koko johtajakoulutusohjelmaan ja allekirjoitettava täytetty 

johtajakoulutuksen apurahaohjelman osallistujaluettelo. 
• Korvaukset suoritetaan moninkertaispiirin/piirin valuutassa, paitsi jos järjestön etu vaatii toisin (hallituksen päätöksen 

mukaisesti). Korvaukset suoritetaan sen päivän virallisen valuuttakurssin mukaisesti, jolloin hakemus käsitellään Lions 
Clubs Internationalin päämajassa. Korvaukset maksetaan Yhdysvaltain dollareissa, jos järjestöllä ei ole pankkitiliä 
moninkertaispiirin/piirin maassa.  

• Kansainvälisiä tilisiirtoja ei tehdä henkilökohtaisille pankkitileille. 
• Jos useamman maan valuuttaa on käytetty, jokaisen valuutan suhteen tulee täyttää erillinen korvaushakemus. 

 
Vakuutus: 

Lions Clubs International ei tarjoa jäsenilleen minkäänlaista vakuutusta sairaus- ja lääkintäkuluihin, oli kyseessä sitten 
lionstoimintaan liittyvä tai muu matka. Matkustaessasi henkilökohtaisella tai lionstoimintaan liittyvällä asialla suosittelemme, että 
varmistat oman vakuutuksesi voimassaolon ja kattavuuden. Monet yksityis- ja ryhmävakuutukset eivät yleensä kata oman maan, 
ja joskus myös oman asuinalueen, ulkopuolella aiheutuneita kuluja. Tämä koskee erityisesti Yhdysvaltain kansallista 
terveydenhuolto-ohjelmaa, joka on voimassa ainoastaan Yhdysvalloissa, ja tilanne saattaa olla sama muiden vakuutusten 
kohdalla. Vakuutus on jokaiselle henkilökohtainen ja kattavuus vaihtelee henkilöstä toiseen, joten huolehdi että sinulla, 
perheelläsi ja muilla kanssamatkustajilla on asianmukainen vakuutus. 
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Moninkertaispiirin/piirin nro: _____________  
 
Koulutuksen ajankohta: ____________________     
 
Koulutuksen tyyppi: 
 

1. varapiirikuvernööri 

2. varapiirikuvernööri 

Lohkon puheenjohtaja 

Koulutuksen pitopaikka: _________________________ 
 

Vakuutan parhaan tietoni ja uskomukseni mukaisesti, että kaikki ilmoitetut 
kulut ovat todellisia ja että ne ovat järjestön Moninkertaispiirin ja piirin 
johtajakoulutuksen apurahaohjelman korvaussääntöjen mukaisia. Ymmärrän, että 
kun allekirjoitan tämän korvaushakemuksen, siitä tulee järjestön virallinen asiakirja, ja 
sen saattavat tarkastaa osapuolet, jotka tavallisesti tekevät tällaisia tarkastuksia. 
Ymmärrän myös, että jos korvaushakemus saapuu perille yli 60 päivää koulutuksen 
järjestämisen jälkeen, emme voi saada korvausta.  

 
 
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän tai Maailmanlaajuisen 
johtajakoulutusryhmän (GLT) koordinaattorin allekirjoitus 

• Listaa alla kaikki kulut, joihin haetaan korvausta ja liitä tähän vastaavat kuitit.  
• Ilmoita kulut alkuperäisessä valuutassa. Älä muuta valuuttaa itse. 
• Kaikki korvaukset maksetaan asianomaiselle moninkertaispiirille tai piirille. 
Pvm Myyjä Tarkoitus Määrä 

    
    
    
    
    
Käytetty valuutta: Kokonaiskulut:  

Lähetä Moninkertaispiirin ja piirin johtajakoulutuksen apurahaohjelman korvauksiin liittyvät täytetyt asiakirjat Lions Clubs 
Internationalin johtajakoulutuksen kehitysjaostolle. 

 
Sähköpostitse: leadershipdevelopment@lionsclubs.org 

Postitse: Lions Clubs International, Leadership Development Division (LD Grant) 
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523 USA 

 
For Leadership Development Division Staff Use Only:       
Reimbursement Payable to: ____________________________________________________ 
 

Account Purpose  Currency Paid US Amount 

3504-5140 LD 1920 1VDG MD____   
6810-5140 LD 1920 2VDG MD____   
6810-5360 LD 1920 D____   

Reviewed by: 
 

Approved by: 
 



 
Johtajakoulutuksen osallistumislista joka päivältä 
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Moninkertaispiirin/Yksittäispiirin/Piirin nro ____________     Maa: _____________     Instituutin/koulutuksen pvm: _____________________ 

Instituutin/koulutuksen pitopaikka: ________________________ Instituutin/koulutuksen tyyppi: ______________________________ 

Jos osallistujalistasta puuttuu tietoja kuten jäsennumerot ja/tai allekirjoitukset, listaa ei 
hyväksytä. Lopullista korvaussummaa voidaan pienentää, jos LCI ei pysty varmistamaan 

kaikkien osallistujien tietoja. 

Allekirjoitukseni alla vahvistaa, että olen osallistunut yllä mainittuun instituuttiin/koulutusohjelmaan ja 
annan luvan valokuvani käyttämiseen.* 

 
Nimi  Arvo Klubin numero Jäsennumero Suostumus valokuvan/videon 

käyttämiseen* (allekirjoitus) Päivä 1 (allekirjoitus) 

Päivä 2 (etu- 
ja sukunimen 
ensimmäinen 

kirjain) 

Päivä 3 (etu- 
ja sukunimen 
ensimmäinen 

kirjain) 
1        

 
 

2        
 

 

3        
 

 

4        
 

 

5        
 

 

6        
 

 

7        
 

 

8        
 

 

9        
 

 

10        
 

 

11        
 

 

12        
 

 

13        
 

 

14        
 

 

15        
 

 

*Hyväksyn valokuvien käyttämisen: Allekirjoittamalla tämän lomakkeen annan Lions Clubs Internationalille oikeuden ottaa valokuvia/videota minusta ja käyttää näitä kuvia paino-, digitaali-, 
video- ja muissa Lions Clubs Internationalin tavoitteita edistävissä materiaaleissa. Näistä kuvista tulee LIONS CLUBS INTERNATIONALIN omaisuutta. 

Lähetä johtajakoulutuksen osallistumislistat Lions Clubs Internationalin johtajakoulutuksen kehitysjaostolle. 
Sähköpostitse: leadershipdevelopment@lionsclubs.org 

Postitse: Lions Clubs International, Leadership Development Division 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523 USA 
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Lopullinen arviointiraportti 

Lähetä lopullinen arviointiraportti yhdessä seuraavien tietojen kanssa: 

1. Maailmanlaajuisen toimintaryhmän - GLT-koordinaattorin raportti instituutista tai koulutuksesta, mukaan lukien 
kommentit miten ohjelmaa voidaan parantaa ja/tai ehdotuksia käsiteltävistä aiheista.

2. Vaadittavat allekirjoitukset: Instituutin tai koulutuksen koordinaattorin on allekirjoitettava alla 

      Ymmärrän, että kun allekirjoitan tämän loppuraportin, siitä tulee järjestön virallinen asiakirja. 
Allekirjoitukseni vahvistaa, että olen saanut ja tarkistanut instituutin lopullisen arviointiraportin ja parhaani 
kykyni mukaan ilmoitan, että kaikki tarvittavat tiedot on ilmoitettu.  

______________________      _______________________    ______________ 

Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Pvm 
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