
 
 

BERT MASON AWARD YOUNG AMBASSADOR 
NUORI LÄHETTILÄS PALKINTO 

Kilpailun säännöt (Suomenkielinen versio) 
 
 
Johdanto 
 
Eurooppa Foorumin - Nuori Lähettiläs -kilpailun avulla etsitään, kannustetaan ja 
tuetaan nuoria, jotka omalla vapaaehtoistyöllään luovat hyvinvointia yhteiskuntaan. 
Tavoite on myös lisätä lionien näkyvyyttä ja vahvistaa palveluaktiviteettejamme.  
 
Voittajille on luvassa palkintoja. 
 
Nuori Lähettiläs -kilpailulla on oma logo, joka antaa sille eurooppalaisen statuksen.  
Tätä logoa käytetään Euroopan loppukilpailussa. Myös forumin jäsenmailla on tämä 
logon käyttöoikeus, jotta ne voivat mainostaa kilpailua. 
 
A. Finalistit 

 
1. Voidakseen osallistua kilpailuun finalistien tulee olla vähintään 15 ja 

korkeintaan 18 vuotta täyttäneitä kilpailuvuoden kesäkuun loppuun mennessä. 
2. Jokainen Eurooppa Foorumin jäsenmaa voi nimetä kilpailuun ainoastaan 

yhden osallistujan. 
3. Foorumin jäsenet ovat maita, jotka ovat määritetty Eurooppa Foorumin 

työjärjestyksen Artikla III:ssa. 
4. Loppukilpailuun osallistuvien tulee rekisteröityä Euroopan kilpailutoimikunnan 

puheenjohtajan välityksellä kilpailuvuoden kesäkuun loppuun mennessä 
käyttäen annettua osallistumislomaketta. 

5. Lähettävät jäsenmaat vastaavat finalistiensa osallistumiskuluista.  
  
B. Kilpailu 
  

1. Haastattelu: Kolme tuomaria haastattelee jokaisen finalistin. Finalistit voivat 
halutessaan näyttää valokuvia ja näytteitä työstään, mutta sähköisiä esityksiä 
ei saa käyttää.  He voivat halutessaan käyttää tulkkia. Esittelyn ja haastattelun 
tulisi kestää korkeintaan 20 minuuttia. 

2. Tuomarit: Kilpailun tuomareina on kolme “ei-lionia”, miehiä ja naisia, 
palvelusektorilta, koulutusalalta ja teollisuudesta. Yksi tuomareista tulee 
nimittää johtajaksi. 

3. Arvosteluperusteet, arviointi painotetaan seuraavasti: 
- nuoren toiminta yhteiskunnan palvelemisessa 50% arvioinnista 
- persoonallisuus ja johtamistaidot 15% arvioinnista 
- palkintorahojen käyttö 15% arvioinnista 
- kyky kertoa omista palveluaktiviteeteistaan 20% arvioinnista (tarvittaessa 

tulkin avulla) 
Jokaisesta finalistista tehdään arviointipaperi, josta voittajat tunnistetaan. 

 
Palkinnot ovat seuraavat ja ne tulee käyttää kilpailijan etukäteen valitsemaan 
projektiin: 
 
          1. palkinto :  3500 EUR   
          2. palkinto :  1000 EUR   
          3. palkinto :    500 EUR   



 
C. Isäntämaan velvollisuudet: 

1. Nimetä Järjestelytoimikunnasta yhteyshenkilö toimimaan linkkinä Nuori 
Lähettiläs –kilpailun Euroopan toimikunnan ja paikallisen suunnitteluryhmän 
välillä.  Tämän tarkoituksena on varmistaa palkitsemisen sujuva ja tehokas 
toteutus seuraavista näkökulmista: 
a. Itse kilpailun järjestelyt. 
b. Kolmen tuomarin järjestäminen kilpailua varten.  Yhdellä tuomareista tulisi 

olla aiempaa kokemusta tuomarina toimimisesta Eurooppa Foorumissa. 
Hänet valitsee Nuori Lähettiläs –kilpailun Euroopan Komitea.  Kulut ovat 
selvästi alhaisemmat, kun kaksi tuomareista on paikallisia.  Foorumin 
Järjestelytoimikunta vastaa majoitusvarauksista sekä yöpymis- ja 
matkakuluista. 

c. Kilpailijoiden ohjelmasta ja toiminnasta Forumin aikana. 
d. Yhteyshenkilön tulisi pystyä kommunikoimaan englanniksi. 

2. Kulkukorttien antaminen tuomareille, finalisteille ja korkeintaan kahdelle 
tukijalle (eivät lioneita / leoja) osallistujaa kohti. Kandidaattia tukemaan 
haluavien lionien ja leojen odotetaan maksavan normaalin foorumin 
rekisteröitymismaksun. 

3. Tilojen järjestäminen tuomareille finalistien haastattelua ja tuloksista 
keskustelemista varten sekä odotustilat finalisteille ja heidän tukijoilleen.  

4. Antaa finalisteille mahdollisuus pitää esityksensä Foorumiin osallistuvalle 
yleisölle. Tämä tapahtuu tavallisesti heti arvostelun jälkeen.   

5. Ajan järjestäminen Europa Forumin päätösseremoniaan, jotta voittaja voi pitää 
lyhyen esittelyn Euroopan Neuvostolle.  Pokaali ja sen jäljennös ojennetaan 
voittajalle sekä sertifikaatit ja rahapalkinnot voittajalle sekä toiseksi ja 
kolmanneksi tulleille.  Palkintoraha lähetetään tilisiirrolla.  Kaikki Euroopan 
loppukilpailijat saavat todistuksen osallistumisestaan.  

6. Jäljennöksessä tulisi olla seuraava kaiverrus: “Europa Forum Tallinn Young 
Ambassador European Winner 2019” ja sisältää lions logon. 

7. Isäntämaa voi hankkia sponsoreita, joilla katetaan kaikkien edellä mainittujen 
toimenpiteiden kuluja, sisältäen palkintorahat EUR 5 000. 

  
D. Euroopan Komitea: 
 

1. Komitea koostuu kahden tulevan foorumin edustajasta, tämän hetkisen 
forumin ja edellisen forumin edustajasta, kuin myös Belgian, Britteinsaarten 
(Iso-Britannia ja Irlanti) ja Saksan edustajista.  Kolme jälkimmäistä olivat 
kilpailun perustajavaltiot. 

2. Valittu komitean puheenjohtaja johtaa kolmen vuoden ajan ja hänet voidaan 
valita kolmen vuoden jatkokaudeksi. Puheenjohtajuus voi kestää 
maksimissaan kuusi vuotta.   

 
E.  Puheenjohtajan velvollisuudet: 
 

1. Toimia yhteistyössä Forumin järjestävän Järjestelytoimikunnan kanssa. 
2. Selvittää kuka on oikea yhteyshenkilö! 
3. Kilpailijoiden majoittuminen.  Kilpailutoimikunnassa on sovittu, että jos 

mahdollista Foorumin Järjestelytoimikunta pyrkii löytämään majoituksen 
Leojen ja Lionien luona säästääkseen kustannuksissa. 

4. Varmistaa, että finalisteilla on yhteinen illallinen perjantai-iltana. 
5. Lähettää tiedon työpajasta, kokouksesta ja esityksestä 

Järjestelytoimikunnalle. 



6. Eurooppa Foorumiin osallistuminen. Hoitaa Työpajan ja Euroopan 
kilpailutoimikunnan kokouksen johtamisen sekä loppukilpailijoiden esittelyn 
lioneille.  Varmistaa, että pöytäkirja on tehty ja jaettu. Varmistaa, että 
osanottajaluettelo ja yhteystiedot kootaan kaikista lioneista, jotka osallistuvat 
Nuori Lähettiläs –tapahtumiin. Sähköpostiosoitteet ovat erityisen tärkeät. 

7. Euroopan Neuvoston sekä finalistien tapaamisen johtaminen ja finalistien 
esittely lioneille. Varmistaa, että aikaa esittelyihin on varattu riittävästi. 
Varmistaa, että osallistujalistat ja yhteystiedot pidetään kaikista lioneista, jotka 
osallistuvat Nuori Lähettiläs tapahtumiin, sähköpostiosoitteiden ollessa 
erityisen tärkeitä. 

8. Europa Forumista palatessa, lähettää kiitossähköpostit osallistujille sekä liittää 
siihen osallistumislomakkeen ja ohjeet seuraavan vuoden kilpailua varten.   

9. Olla sähköpostitse yhteydessä säännöllisin väliajoin Forumien välissä näihin 
lioneihin heidän mielenkiintonsa ylläpitämiseksi kilpailua kohtaan. 

10. Varmistaa, että osallistumislomake ja ohjeet löytyvät Europa Forumin 
verkkosivuilta.   

11. Finalistien tukijoiden osallistumislomakkeiden vastaanottaminen ja niiden 
lähettäminen tuomareille noin kuukausi ennen Forumia; lähettää 
osallistumiskaavakkeet, tuomareiden roolit ja velvollisuudet sekä ohjeet 
kolmelle tuomarille tapaamispaikasta kilpailua varten ja antaa heille 
arvostelukaavakkeet.  Valitsee yhden tuomareista johtajaksi. 

12. Järjestää pokaalin palautuksen Forumiin, jotta se on valmiina ojennettavaksi 
seuraavalle voittajalle.  Jäljennöspokaalit ovat Järjestelytoimikunnan 
vastuulla. 

 

F. Nuori Lähettiläs –kilpailun toimikunnan jäsenien velvollisuudet 
 

1. Jäsenien tulee olla paikalla toimikunnan kokouksissa. 
2. Jos jäsenet eivät voi olla läsnä, heidän on nimettävä sopiva varahenkilö. 
3. Koska kokous pidetään englanniksi, kaikilla toimikunnan jäsenillä tulee olla 

hyvä kielitaito väärinymmärrysten välttämiseksi.  
 


