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2019-2020 MONINKERTAISPIIRIN JA PIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN 
APURAHAOHJELMAN HAKEMUS 

Mikä on Moninkertaispiirin ja piirin johtajakoulutuksen apurahaohjelma? 

Moninkertaispiirin 
taso: 

Tämän apurahaohjelman puitteissa on haettavissa rahoitusta vahvistettujen ensimmäisten ja 
toisten varapiirikuvernöörien koulutusta varten moninkertaispiirin tasolla. Hyväksyttävät kulut 
(katso tarkempia tietoja Moninkertaispiirin ja piirin johtajakoulutuksen apurahaohjelman 
korvaussäännöistä) korvataan seuraavien sääntöjen mukaisesti: 
 

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

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

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

Piirin tasolla: 
 

Tämän apurahaohjelman puitteissa on haettavissa rahoitusta piirissä järjestettävää lohkon 
puheenjohtajien koulutusta varten. Hyväksyttävät kulut (katso tarkempia tietoja 
Moninkertaispiirin ja piirin johtajakoulutuksen apurahaohjelman korvaussäännöistä) korvataan 
500 dollariin saakka.    
 
Kaikki piirit saavat osallistua tähän apurahaohjelmaan, mutta varoja on saatavilla rajoitetusti ja 
kaikki piirit eivät tule saamaan apurahaa.  

 
Mitä hakuprosessiin kuuluu?   

Moninkertaispiirin 
taso: 

 

Kaikki Maailmanlaajuisen toimintaryhmän / Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) 
moninkertaispiirin koordinaattorit, joiden tiedot on ilmoitettu Lions Clubs Internationalille (yksi 
kutakin moninkertaispiiriä kohti) saavat hakea rahoitusta apurahaohjelman kautta lähettämällä 
täytetyn vuoden 2019-2020 johtajakoulutuksen apurahaohjelman hakemuksen. 
 
Kaikki täytetyt hakemukset hyväksytään. 

Piirin tasolla: 

Kaikki Maailmanlaajuisen toimintaryhmän / Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) 
piirin koordinaattorit, joiden tiedot on ilmoitettu Lions Clubs Internationalille (yksi kutakin piiriä 
kohti) saavat hakea rahoitusta apurahaohjelman kautta lähettämällä täytetyn vuoden 2019-
2020 johtajakoulutuksen apurahaohjelman hakemuksen. 
 
Kaikki piirit saavat osallistua tähän apurahaohjelmaan, mutta varoja on saatavilla rajoitetusti ja 
kaikki piirit eivät tule saamaan apurahaa. 

 
Onko näissä koulutusohjelmissa määrätty opinto-ohjelma? 

Moninkertaispiirin 
taso: 

 
Leadership Development -jaos tulee antamaan opastusta koulutuksen sisällön suhteen 
jokaisessa koulutusohjelmassa. Koulutuksen lisäosat ja/tai valinnaiset osiot määrittelee 
koulutuksesta vastaavat henkilöt moninkertaispiirissä, mukaan lukien GLT-koordinaattori ja 
koulutuksen tulee vastata moninkertaispiirin omiin tarpeisiin.    

 
Ensimmäiset varapiirikuvernöörit: moninkertaispiirin tasoisen ensimmäisten 
varapiirikuvernöörien koulutusohjelma on tärkeä osa hallituksen hyväksymää ensimmäisten 
varapiirikuvernöörien/piirikuvernööri-elektien koulutusohjelmaa, ja se on sisällytettävä 
koulutukseen.  Lions Clubs Internationalin johtajakoulutuksen kehitysjaosto toimittaa virallisen 
ohjelman elokuussa 2019. 
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Toiset varapiirikuvernöörit: koulutusohjelma koostuu verkkokoulutusosasta (vaihe 1) ja 
ohjaajan vetämästä työpajasta (vaihe 2). Näiden avulla maksimoidaan oppiminen ja vastataan 
toisten varapiirikuvernöörien tarpeisiin. Suosittelemme, että toisten varapiirikuvernöörien 
koulutusohjelma sisältää molemmat osiot, mutta vaihe 2 on suoritettava, jotta tämän 
apurahaohjelman kautta voidaan hakea rahoitusta. Koulutusohjelman saa Lions Clubs 
Internationalin verkkosivustolta.  

Piirin tasolla: 
 
Pakollisen lohkon puheenjohtajan koulutusohjelman saa Lions Clubs Internationalin 
verkkosivustolta.    

 
Mille ajanjaksolle tämä apuraha on tarkoitettu? 
2019-2020 Moninkertaispiirin ja piirin johtajakoulutuksen kehittämisohjelman apuraha on tarkoitettu koulutukseen, joka 
järjestetään 1. heinäkuuta 2019 - 30. kesäkuuta 2020 välisenä aikana. Jos piiri esimerkiksi järjestää lohkon 
puheenjohtajien koulutuksen, se voi kouluttaa nykyiset puheenjohtajat tai se voi odottaa ja käyttää apurahan vuoden 
2020-2021 tulevien puheenjohtajien koulutukseen myöhemmin tämän toimivuoden aikana.  
 

 
Mitä vaaditaan korvauksen saamiseksi apurahaohjelman kautta? 
Jotta apurahaohjelman kautta voi saada korvauksen, seuraavat on lähetettävä Lions Clubs Internationalin 
johtajakoulutuksen kehitysjaostoon.  

1. Johtajakoulutuksen kehitysjaoston on saatava täytetty 2019-2020 Moninkertaispiirin ja piirin johtajakoulutuksen 
apurahaohjelman hakemus 

2. 2019-2020 Moninkertaispiirin ja piirin johtajakoulutuksen apurahaohjelman korvauslomake (täytetty lomake 
sisältää yksityiskohtaiset tiedot hyväksyttyjen kulujen osalta) 

3. Ehdot täyttävien kulujen kuitit (saat lisätietoja 2019-2020 Moninkertaispiirin ja piirin johtajakoulutuksen 
apurahaohjelman korvaussäännöistä) 

4. 2019-2020 Johtajakoulutuksen osallistumislista joka päivältä (osallistujien allekirjoitukset vahvistavat 
osallistumisen) 

5. Esityslista tai luonnos koulutusohjelman kaikista päivistä 
6. Täytetty Johtajakoulutuksen lopullinen arviointiraportti 

 
On erittäin tärkeää, että täytetyt korvauslomakkeet lähetetään viipymättä ja että ne saapuvat perille 60 päivän kuluessa 
koulutusohjelman suorittamisesta Lions Clubs Internationalin sääntöjen mukaisesti. Yli 60 päivää koulutuksen jälkeen 
vastaanotettuja korvauslomakkeita ei käsitellä. 
 
Kaikki korvaukset maksetaan asianomaiselle moninkertaispiirille tai piirille. 
 

 
Mihin lähetän täytetyt lomakkeet tai esitän mahdollisia kysymyksiä? 
Sähköpostitse johtajakoulutuksen kehitysjaostolle osoitteeseen leadershipdevelopment@lionsclubs.org 
 
Postitse:    
Lions Clubs International, Leadership Development Division (LD Grant) 
300 W. 22nd St.      
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 
 
Puhelimitse: 630.468.7117  

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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Täytä ja lähetä tämä hakemus varataksesi varoja asianmukaisesta moninkertaispiirin tai piirin tason 
Moninkertaispiirin ja piirin johtajakoulutuksen apurahaohjelmasta. Johtajakoulutuksen kehitysjaosto 
vahvistaa vastaanottaneensa kaikki täytetyt apurahahakemukset. 

Lions Clubs Internationalin johtajakoulutuksen kehitysjaostolta on saatava hyväksyntä ennen 
koulutusta, jotta varoja voidaan varata. Hyväksytyistä hakemuksista annetaan vahvistus. 
 
Osa 1: Koulutusohjelman tyyppi ja tiedot:  
 
Ilmoita koulutusohjelman tyyppi ja tiedot. 

• JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN APURAHA – MONINKERTAISPIIRIN OHJELMA - Tämä 
apurahaohjelma tarjoaa rahoitusta ensimmäisten ja toisten varapiirikuvernöörien koulutuksen 
tukemiseen moninkertaispiirin tasolla.  
 

Moninkertaispiirin ohjelma – Ensimmäisten varapiirikuvernöörien koulutus 

 

 

Moninkertaispiirin ohjelma – Toisten varapiirikuvernöörien koulutus 

 

 

  

Moninkertaispiirin numero:  

• Ensimmäisten varapiirikuvernöörien 
oletettu osallistujamäärä 
 

 

Ohjelman päivämäärä(t) 
 

 

Ohjelman pitopaikka 
 

 

Ohjelman esityslista tai luonnos on toimitettava hakemuksen mukana hyväksyntää varten 

Moninkertaispiirin numero:  

• Toisten varapiirikuvernöörien oletettu 
osallistujamäärä 
 

 

Ohjelman päivämäärä(t) 
 

 

Ohjelman pitopaikka 
 

 

Ohjelman esityslista tai luonnos on toimitettava hakemuksen mukana hyväksyntää varten 
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• JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN APURAHA – PIIRIN OHJELMA - Tämä ohjelma tarjoaa 
rahoitusta lohkon puheenjohtajien koulutuksen tukemiseen piirissä. 

 

Piirin ohjelma – Lohkon puheenjohtajien koulutus 

Piirin numero:  

• Lohkon puheenjohtajien oletettu 
osallistujamäärä 

 

Ohjelman päivämäärät: 
 

 

Pitopaikka: 
 

 

Ohjelman esityslista tai luonnos on toimitettava hakemuksen mukana hyväksyntää varten 

 

Osa 2: Moninkertaispiirin/piirin yhteystiedot:   

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän tai Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) 
moninkertaispiirin/piirin koordinaattorin yhteystiedot: 
 

Moninkertaispiirin/piirin GLT-
koordinaattorin nimi 

 

Koordinaattorin jäsennumero  

Koordinaattorin sähköpostiosoite  

Ensisijainen puhelinnumero  
 

Osa 3: Vahvistukset 

Rasti jokainen alla oleva toteamus vahvistaaksesi, että ymmärrät ohjelman tiedot. 
 
      Ymmärrän, että tämän hakemuksen lähettäminen johtaa varojen varaamiseen, ja että korvaus 

perustuu Moninkertaispiirin ja piirin johtajakoulutuksen apurahaohjelman korvaussääntöihin ja 
todellisiin kuluihin. 

Ymmärrän ja hyväksyn, että koulutusohjelman on perustuttava Lions Clubs Internationalin 
hallituksen hyväksymään näihin ohjelmiin liittyvään opinto-ohjelmaan.  

Ymmärrän, että korvaus lähetetään asianmukaiselle moninkertaispiirille tai piirille 
Moninkertaispiirin ja piirin johtajakoulutuksen apurahaohjelman korvaussääntöjen mukaisesti.  

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän moninkertaispiirin/piirin GLT-koordinaattorin allekirjoitus: 
 
_________________________ _____________________________  ___________ 
Nimi     Allekirjoitus     Pvm 
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Osa 4: Hakemuksen hyväksyminen 
 
 
JOHTAJAKOULUTUKSEN APURAHAOHJELMA – MONINKERTAISPIIRIN OHJELMA 
 
Moninkertaispiirin nro:________ 
 
Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja: 
 
_________________________ _____________________________  ___________ 
Nimi     Allekirjoitus     Pvm 

 
 
JOHTAJAKOULUTUKSEN APURAHAOHJELMA – PIIRIN OHJELMA 
 
Piirin nro:________ 
 
Piirikuvernöörin allekirjoitus: 
 
_________________________ _____________________________  ___________ 
Nimi     Allekirjoitus     Pvm 

 
 
 
Osa 5: Hakemuksen lähettäminen 
 
Sähköpostitse johtajakoulutuksen kehitysjaostolle osoitteeseen leadershipdevelopment@lionsclubs.org 
 
Postitse:    
Lions Clubs International, Leadership Development Division (LD Grant) 
300 W. 22nd St.      
Oak Brook, IL 60523-8842 USA  
 

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org

	Moninkertaispiirin numero: 
	Ensimmäisten varapiirikuvernöörien oletettu osallistujamäärä: 
	Ohjelman päivämäärät: 
	Ohjelman pitopaikka: 
	Moninkertaispiirin numero_2: 
	Toisten varapiirikuvernöörien oletettu osallistujamäärä: 
	Ohjelman päivämäärät_2: 
	Ohjelman pitopaikka_2: 
	Piirin numero: 
	Lohkon puheenjohtajien oletettu osallistujamäärä: 
	Ohjelman päivämäärät_3: 
	Pitopaikka: 
	Moninkertaispiirinpiirin GLT koordinaattorin nimi: 
	Koordinaattorin jäsennumero: 
	Koordinaattorin sähköpostiosoite: 
	Ensisijainen puhelinnumero: 
	Nimi: 
	Pvm: 
	Moninkertaispiirin nro: 
	Nimi_2: 
	Piirin nro: 
	Nimi_3: 
	Pvm_2: 
	Pvm_3: 
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off


