
 
 

Leo-lionin kulttuurivaihdon edustajan 

stipendi 
 

 

 

 

Leo-lionin kulttuurivaihdon edustajilla on mahdollisuus luoda yhteyksiä ja 

jakaa kokemuksiaan leo-lioneina jäsenille kaikkialla maailmassa. 

 

Kulttuurivaihdon edustajan stipendin tarjoaman taloudellisen tuen avulla yksi leo-

lion kustakin vaalipiiristä valitaan johonkin oman vaalipiirinsä ulkopuoliseen 

lionsfoorumiin, jotta he saavat tuoreita näkökulmia ja uusia ideoita johtamisesta ja 

palvelusta samalla kun he oppivat kyseisellä alueella elävien ihmisten rikkaasta 

kulttuurista. Esimerkiksi vaalipiirissä 4 asuva leo-lion voi hakea osallistumista 

vaalipiirin 8 Afrikka-foorumiin. Vaikka hakijat voivat ilmaista, mihin 

lionsfoorumiin he haluavat osallistua, lopullisen päätöksen tekee 

stipenditoimikunta. 

 

Odotukset 
 

Stipendin vastaanottajat edustavat omia vaalipiirejään ja osallistuvat 

isäntäfoorumin istuntoihin ja tapahtumiin kaikkina aikataulun mukaisina 

ajankohtina. Leo-lionin kulttuurivaihdon edustajat osallistuvat myös foorumin 

palvelutapahtumiin oppiakseen alueellisten tarpeiden eroavaisuuksista ja 

yhtäläisyyksistä sekä palvelutapahtumien konsepteista. 

 

Palattuaan omille alueilleen leo-lionin kulttuurivaihdon edustajien tulee jakaa tästä 

tilaisuudesta saamaansa tietoa ja kokemuksiaan muille jäsenille piirin, 

moninkertaispiirin ja vaalipiirin tapahtumissa. 

 

Kunkin leo-lionin kulttuurivaihdon edustajan on kirjoitettava blogi 

kokemuksistaan lionsfoorumissa, mukaan lukien palvelu- ja sosiaaliset 

tapahtumat. Blogit voidaan julkaista Lions Clubs Internationalin 



verkkosivustolla ja sosiaalisen median sivuilla. Blogin lisäksi edustajien odotetaan 

myös auttavan leo-lion-ohjelman etujen mainostamisessa ja heitä saatetaan pyytää 

auttamaan hallituksen leo-lion -yhteyshenkilöitä mainostusaloitteissa, 

osallistumaan webinaareihin, luomaan videomainoksia ja kirjoittamaan julkaisuja 

leo-lionien LinkedIn-ryhmään. 

 

Hakijan pätevyys 

Ehdot täyttävät leo-lionin kulttuurivaihdon edustajaksi hakevat ovat aktiivisten 

lionsklubien hyvässä asemassa olevia jäseniä, ja heidän on täytynyt suorittaa 

menestyksekkäästi ilmoitettu virkakausi missä tahansa seuraavista johtamisviroista: 

 

■ leoklubin virkailija 

■ leopiirin tai leomoninkertaispiirin presidentti 

■ piirin tai moninkertaispiirin leojohtaja 

■ lionsklubin virkailija. 

Hakijoiden täytyy myös: 

■ omistaa voimassa olevat matkustusasiakirjat 

■ olla käytettävissä heille valitun foorumin ajankohtana 

■ sitoutua osallistumaan heille valittuun foorumiin, kun hyväksymisestä 

on ilmoitettu kirjallisesti 

■ lähettää leo-lion-stipendihakemus leo-lion-ohjelman sivulla 

annettuun päivämäärään mennessä. 

 

Stipendin rahoitus 
 

Leo-lionin kulttuurivaihdon edustajan stipendi on kulukorvaukseen perustuva 

ohjelma. Vastaanottajat saavat korvauksena enintään 2 625,00 USD ehdot 

täyttävistä kuluista, jotka syntyvät tähän ohjelmaan osallistumisesta. Ehdot 

täyttäviä kuluja ovat matkakustannukset (lentoliput, junaliput jne.), ateriat 

matkustuspäivinä foorumiin ja takaisin sekä ateriat ja majoitus foorumipäivien 

aikana. Leo-lionien kulttuurivaihdon edustajan stipendin saaneiden henkilöiden on 

lähetettävä kuitit foorumista korvauksen saamiseksi. 

Henkilökohtaisia kuluja ja lisämatkakustannuksia, jotka eivät liity ohjelmaan, ei 

korvata leo-lionin kulttuurivaihdon edustajan stipendin varoista. 



Ehdot täyttävien kulujen korvaamiseen tarvitaan: 

 

■ foorumiin osallistuminen kokonaisuudessaan sekä osallistuminen 

istuntoihin/tapahtumiin ja vähintään yhteen palvelutapahtumaan 

■ kulukorvaushakemuksen lähettäminen LCI:n kulukorvaussääntöjen 

mukaisesti, mukaan lukien kopiot kaikista kuiteista, lipuista ja lentojen 

tarkastuskorteista 

■ kirjallinen blogi, joka on lähetettävä kahden viikon kuluessa 

lionsfoorumiin osallistumisesta leo-lionin kulttuurivaihdon edustajan 

kulukorvaushakemuksen mukana. 

 

 
 

Hakemus 
 

Leo-lionit, jotka täyttävät tämän stipendiohjelman ehdot, voivat hakea leo-lionin 

kulttuurivaihdon edustajan stipendiä. 

 

Lionsfoorumien pitopaikat ja -päivät ovat lionien foorumien sivulla osoitteessa 

lionsclubs.org/resources-for-members/forums 

 

Stipenditoimikunta tarkastaa kaikki leo-lionin kulttuurivaihdon edustajan 

ohjelmaan lähetetyt stipendihakemukset. Hyväksyttyihin stipendin 

vastaanottajiin otetaan yhteyttä kolmen viikon kuluessa hakemuksen 

lähettämisestä. 

 

Hakijoilla on yksi viikko aikaa hyväksyä heille valittu foorumi vahvistaakseen 

osallistumisensa ohjelmaan. 

 

*Lions Clubs Internationalin tärkein prioriteetti on kaikkien jäsentemme 

turvallisuus. Vaikka lionien foorumeita saa järjestää, COVID-19-tilanteeseen 

liittyviä matkustussääntöjä ja -rajoituksia voidaan muuttaa, jotta matkustaminen 

ja kanssakäyminen olisi turvallista. Tämä saattaa käsittää joidenkin maiden tai 

alueiden rajojen sulkemisen tai tapahtumien peruuttamisen. Hakijoiden tulee 

tarkastaa mahdolliset muutokset säännöllisesti omien maidensa viranomaisilta ja 

mahdollisilta isäntämaan matkustusviranomaisilta. 

 
Tutustu Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) verkkosivustoon, josta saat 

matkustamiseen liittyvää tietoa. Voit myös tilata IATA:n automaattisia ilmoituksia 
matkustusrajoitusten muutoksista. Muista noudattaa kaikkia hallituksen antamia 

matkustusrajoituksia, karanteeniohjeita ja rokotusmääräyksiä koskien alueita, 
joille ja joilta matkustat. 



Mikäli jonkin vaalipiirin lionsfoorumi perutaan, Lions Clubs International 

ilmoittaa asiasta kyseiseen lionsfoorumiin määrätyille leo-lionin kulttuurivaihdon 

edustajille. 
 

Ota yhteyttä osoitteessa membership@lionsclubs.org saadaksesi lisätietoja leo-lionin 

kulttuurivaihdon stipendiohjelmasta. 
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