
Koulutettu opaslion 35

1. Voiko koulutettu lion valita klubin, jota hän
haluaa opastaa sen jälkeen kun hän on pätevä
tähän tehtävään?

��  Ei, piirikuvernööri nimittää opaslionin.
��  Kyllä, opaslion voi valita klubin.
��  Kyllä, jos klubi on opaslionin piirissä.

2. Tuleeko koulutettu opaslionin osallistua uuden
klubin kaikkiin kokouksiin?

��  Kyllä, hänen tulee osallistua useimpiin klubin
yleisiin ja hallituksen kokouksiin kahden vuoden
ajan.

��  Kyllä, hänen tulee osallistua kokouksiin
ensimmäisen puolen vuoden aikana.

��  Ei, hänen tulee osallistua vain hallituksen
kokouksiin.

3. Tuleeko uuden klubin virkailijoiden osallistua
lohkon ja piirin johtajakoulutukseen?

��  Kyllä, sitä suositellaan.
��  Ei, opaslion antaa kaiken koulutuksen.  
��  Kyllä, mutta vasta toisen vuoden aikana klubin 

perustamisesta.

4. Tuleeko uuden klubin virkailijoiden käyttää
LCI:n verkkosivuja saadakseen tietoa ja
materiaalia?

��  Ei, koska se voi hämmentää aluksi uusia jäseniä.
��  Kyllä, heidän tulisi tuntea verkkosivut.
��  Vasta charter nightin jälkeen.

5. Kuka määrittelee mitä projekteja uusi klubi
tukee?

��  Klubin jäsenet päättävät mikä tuntuu tärkeältä
heidän paikkakunnallaan.

��  Opaslionin TÄYTYY valita sopiva projekti
klubille.

��  Klubin täytyy tukea LCIF:ää ennen kuin he
tekevät mitään muuta.

6. Tuleeko opaslionin nimittää mentorit uuden
klubin virkailijoille?

��  Kyllä, jotta jokaisen virkailijan kouluttaa
kokenut virkailija, jolla on uusimmat tiedot.

��  Ei, opaslion suorittaa kaiken koulutuksen.  
��  Vasta yhden vuoden kuluttua ja vain jos

virkailijat eivät toimi hyvin tehtävissään.

7. Milloin suositellaan “Klubivirkailijoiden
koulutuksen” järjestämistä?

��  30 päivän kuluessa perustamisasiakirjan
hyväksymisestä.

��  Kaksi kuukautta charter nightin jälkeen.
��  Vain jos tarvitaan.

8. Tuleeko opaslionin keskustella rekrytoimisesta ja
jäsenten säilyttämisestä koulutuksessa?

��  Ei, se ei ole ongelma uudelle klubille. 
��  Vasta vuoden päästä perustamisesta ja jos klubi

ei ole menettämässä jäseniä.
��  Kyllä, se on tärkeää.

9. Onko tarpeen selittää miten järjestää tuottavia ja
tarkoituksenmukaisia klubikokouksia?

��  Ei, kaikki ovat aikuisia, kyllä he osaavat. 
��  Vain jos näyttää, että osallistuminen on alhaista. 
��  Kyllä, se on tärkeää jatkuvan osallistumisen 

takaamiseksi. 

10. Montako klubivirkailijoiden koulutuskertaa 
suositellaan järjestettäväksi?

��  Jos he ovat hyviä johtajia, tarvitaan vain yksi.
��  Neljä koulutuskertaa.
��  Kuusi koulutuskertaa, kolme ennen charter

nightia ja kolme sen jälkeen.

11. Pitääkö opaslionin lähettää raportteja?
��  Kyllä, joka kolmas kuukausi.
��  Kyllä, mutta vain kahden vuoden virkakauden 

lopussa. 
��  Vain jos uuden klubin kanssa on ongelmia.

12. Pitääkö opaslionin lähettää loppuraportti?
��  Kyllä, loppuraportti vaaditaan palkinnon 

saamiseksi.
��  Vain jos klubi ei toimi kunnolla.
��  Vain jos hän ei ole lähettänyt muita raportteja 

aikaisemmin.
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13. Tuleeko opaslionin suositella uuden klubin
jäseniä ja virkailijoita vierailemaan muissa
hyvin hoidetuissa klubeissa?

��  Ei, se voi hämmentää heitä ja antaa heille vääriä
ideoita.

��  Vasta kahden vuoden jäsenyyden jälkeen.
��  Kyllä, se on tapa oppia.

14. Pitäisikö uuden klubin jäsenten osallistua piirin
aktiviteetteihin?

��  Ei, sitä tulisi odottaa ainakin kaksi vuotta. 
��  Vain jos kyse on kansainvälisestä 

luonnonkatastrofista. 
��  Kyllä, niin pian kuin mahdollista. 

15. Pitäisikö uuden klubin osallistua piirin ja/tai
moninkertaispiirin vuosikokoukseen?

��  Vain opaslion osallistuu vuosikokoukseen ja
edustaa siellä uutta klubia.

��  Vasta toisen vuoden aikana.
��  Kyllä, sitä suositellaan.

16. Tulisiko uudella klubilla olla nettojäsenkasvua
sen ensimmäisten kahden vuoden aikana?

��  Ei, uusien jäsenten tulisi ensin oppia tuntemaan
toisensa ennen kuin he rekrytoivat uusia jäseniä.

��  Kyllä, se todistaa, että klubi voi hyvin. 
��  Vain jos se menettää jäseniä.

17. Kuuluuko lohkon puheenjohtaja
“klubivirkailijoiden mentoritiimiin”?

��  Kyllä hän kuuluu.
��  Ei, hänellä on toinen tehtävä.
��  Vain jos piirikuvernööri nimittää hänet siihen.

18. Pitääkö koulutettujen opaslioneiden olla entisiä
piirikuvernöörejä?

��  Ei, kuka tahansa asiantunteva lion voi toimia
opaslionina. 

��  Heidän tulee olla ollut jossain hallituksen virassa
vähintään vuoden ajan.

��  Kyllä, heidän tulee olla entisiä piirikuvernöörejä.

19. Miten pitkä tulisi jokaisen “klubivirkailijoiden
koulutustilaisuuden” olla?

��  Yhden päivän mittainen.
��  Vähintään kolme tuntia kahvitauon kanssa.
��  Jokaisen koulutuskerran tulisi kestää noin 

yksi tunti.

20. Pitäisikö opaslionin selittää jäsenmaksujen
rakenne?

��  Vasta charter nightin jälkeen.
��  Ei heti alussa, jäsenet voivat menettää 

mielenkiinnon. 
��  Kyllä, se on tärkeä aihe.

21. Tulisiko opaslionin kannustaa klubia luomaan
“jäsenten rekrytointisuunnitelman”?

��  Klubin toisen vuoden aikana.
��  Kyllä, se on yksi klubin päätavoitteista. 
��  Vain jos klubi menettää jäseniä.

22. Onko klubikokouksiin osallistumisen
kasvattaminen tärkeä asia uudelle klubille?

��  Kyllä, on tärkeää pitää jäsenet aktiivisina.
��  Alussa vain virkailijoiden tulee osallistua. 
��  Vasta charter nightin jälkeen.
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