
                                                                                                         

Hallituksen ja kuvernöörineuvoston leo ja leo-lion -yhteyshenkilöt  

 

Hallituksen ja kuvernöörineuvoston leo tai leo-lion -yhteyshenkilöiden virat ovat vuoden mittaisia, ei-

äänioikeutettuja virkoja, jotka on kehitetty nuorten johtajien mukaan ottamiseksi sekä piirien ja 

moninkertaispiirien vahvistamiseksi.  

Nämä valinnaiset virat hyväksyttiin huhtikuussa 2021 pidetyssä kansainvälisen hallituksen kokouksessa.  

Leoille ja leo-lioneille tämä on tilaisuus kehittää johtamistaitoja, käyttää kokemustaan leoklubiohjelman 

parantamiseen ja edustaa järjestömme nuorten jäsenten erilaisia näkemyksiä.  Lionjohtajien kannalta 

tämä on tilaisuus ottaa mukaan nuoret ja heidän näkökulmansa piirin ja moninkertaispiirin tasoille sekä 

rakentaa vahvempia yhteyksiä leojen ja lionien välille. 

Nämä roolit voivat toimia aivan kuten leo-lion -yhteyshenkilöt, jotka on nimitetty kansainväliseen 

hallitukseen. Ihanteellisia ehdokkaita ovat kunnioitetut nuoret, jotka ovat osoittaneet vahvaa 

johtamistaitoa ja jotka ovat nykyisiä aktiivisia leoja tai leo-lion -ohjelman jäseniä. 

 

Hallituksen leo tai leo-lion -yhteyshenkilö (valinnainen)  

Piirikuvernöörit voivat nimittää leon tai leo-lionin yhden vuoden toimikaudelle hallituksen ei-

äänioikeutettuna yhteyshenkilönä.  Piirikuvernöörien on neuvoteltava piirin leojohtajan kanssa sopivien 

ehdokkaiden löytämiseksi ja nimitettävä heidät myöhemmin pysyvään hallituksen toimikuntaan, jossa 

olisi eniten hyötyä nuorten näkökulmasta. 

Virkaan soveltuvia leoja tai leo-lioneita ovat: 

✓ Nykyiset aktiiviset leot tai leo-lionit 

✓ Nykyiset tai aiemmat leopiirin presidentit, varapresidentit, sihteerit tai rahastonhoitajat 

✓ Alueilla, joilla ei ole leopiirejä, kelpoisuusehdot täyttävien ehdokkaiden on oltava nykyisiä tai 

entisiä leoklubin presidenttejä 

Hallituksen yhteyshenkilön tehtäviin kuuluvat seuraavat: 

• Edistää leojen ja lionien välistä viestintää piirissä 

• Palvella resurssina piirihallituksen virkailijoille ja toimikunnille, joihin hän osallistuu 

• Koordinoida piirin leojohtajan kanssa leoklubeihin ja leo-lioneihin liittyvien 

ohjelmien ja nuorten osallistumismahdollisuuksien edistämistä piirissä 

• Antaa tukea piirin leojohtajalle koulutuksen järjestämiseksi leopiirin virkailijoille 

• Edistää leojen ja leo-lionien mahdollisuuksia toimia johtamitehtävissä ja saada johtajakoulutusta 

piirin aktiviteeteissa 

• Palvella piirin leojen tukena ja yhteyshenkilönä, kun he harkitsevat jäsenyyteen 

liittyviä ohjelmia 



• Kommunikoida säännöllisesti yhteistyön tekemiseksi leopiirin presidentin, kuvernöörineuvoston 

leo- tai leo-lion -yhteyshenkilön (jos nimitetty) ja vaalipiirin leoklubiohjelman neuvoa-antavan 

paneelin edustajan kanssa 

• Auttaa leojen ja leo-lionien mukaan ottamista suunnittelussa ja integroinnissa lionien 

piirikokouksessa, foorumeissa ja koulutuksissa 

• Osallistua leopiirin kokouksiin tarpeen mukaan 

• Toimia puheenjohtajana yhdessä leojen ja lionien yhteistyöprojektissa 

 

 

Kuvernöörineuvoston leo tai leo-lion -yhteyshenkilö (valinnainen) 

Kuvernöörineuvosto voi yhteistyössä moninkertaispiirin leojohtajan kanssa nimittää leon tai leo-lionin 

yhden vuoden toimikaudeksi toimimaan virallisessa tehtävässä ilman äänioikeutta.  Kuvernöörineuvosto 

antaa neuvoston leo- tai leo-lion- yhteyshenkilölle paikan pysyvässä hallituksen toimikunnassa 

(toimikunnissa), joka hyötyisi eniten nuoren aikuisen näkökulmasta.  

 

Virkaan soveltuvia leoja tai leo-lioneita ovat: 

✓ Nykyiset aktiiviset leot tai leo-lionit 

✓ Nykyiset tai aiemmat leomoninkertaispiirin presidentit, varapresidentit, sihteerit tai 

rahastonhoitajat 

✓ Alueilla, joilla ei ole leomoninkertaispiirejä, nykyiset tai entiset leopiirien presidentit soveltuvat 

tähän virkaan 

✓ Moninkertaispiireissä, joissa ei ole leopiirejä, entiset tai nykyiset leoklubien presidentit 

soveltuvat tähän virkaan 

 

Kuvernöörineuvoston yhteyshenkilön tehtäviin kuuluvat seuraavat: 

• Edistää leojen ja lionien välistä viestintää moninkertaispiirissä 

• Palvella resurssina kuvernöörineuvoston virkailijoille ja toimikunnille, joihin hän osallistuu 

• Koordinoida moninkertaispiirin  leojohtajan kanssa leoklubeihin ja leo-lioneihin liittyvien 

ohjelmien edistämistä ja nuorten osallistumismahdollisuuksien tukemista 

• Tukea moninkertaispiirin leojohtajaa koulutuksen järjestämisessä leomoninkertaispiirin 

virkailijoille 

• Edistää leojen ja leo-lionien mahdollisuuksia toimia johtamitehtävissä ja saada johtajakoulutusta 

moninkertaispiirin aktiviteeteissa 

• Palvella moninkertaispiirin leojen tukena ja yhteyshenkilönä, kun he harkitsevat lionjäsenyyteen 

liittyviä jäsenyysmahdollisuuksia 

• Kommunikoida säännöllisesti yhteistyön tekemiseksi leomoninkertaispiirin presidentin, 

hallituksen leo- tai leo-lion -yhteyshenkilön (jos nimitetty), kansainvälisen hallituksen leo-lion -

yhteyshenkilöiden ja vaalipiirin leoklubiohjelman neuvoa-antavan paneelin edustajien kanssa  

• Auttaa leojen ja leo-lionien mukaan ottamista suunnittelussa ja integroinnissa lionien 

moninkertaispiirin vuosikokouksessa, foorumeissa ja koulutuksissa 

• Osallistuu leomoninkertaispiirin kokouksiin tarpeen mukaan 

• Toimii puheenjohtajana yhdessä moninkertaispiirin leojen ja lionien yhteistyöprojektissa 

 



Lue lisää leoklubiohjelmasta tai leo-lion-ohjelmasta. Näistä ja muista ohjelmaan liittyvistä eduista voi 

esittää kysymyksiä osoitteeseen leo@lionsclubs.org tai membership@lionsclubs.org. 

https://www.lionsclubs.org/fi/discover-our-clubs/about-leos
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program
mailto:leo@lionsclubs.org
mailto:membership@lionsclubs.org

