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PROSESSI: 
 
Marraskuun 2016 ja 30. huhtikuuta 2017 välisenä aikana 1. varapiirikuvernöörien / tulevien 
piirikuvernöörien (1. VDG/DGE) on: 
 

• laadittava piiritavoitteet ja toimintasuunnitelmat 
o 1. VDG/DGE laatii ja hioo piirin jäsenyys- ja johtajuuskehityksen tavoitteet ja 

toimintasuunnitelmat suorittamalla DGE:n itsenäiset tehtävät, osallistumalla 
moninkertaispiirin DGE-koulutukseen & GMT/GLT-aluekoulutukseen sekä toimimalla 
yhteistyössä nykyisen DG-tiimin kanssa (myös vastaavan moninkertaispiirin 
GMT/GLT-koordinaattorin (jos olemassa) ja GMT/GLT-aluejohtajan tai 
erityisalueiden neuvojan kanssa)  

• toimitettava lopulliset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat LCI:lle 
o Kun lopulliset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat on luotu, 1. VDG/DGE-johtajat 

toimittavat piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat LCI:lle Piirin tavoitteet 2017–
2018 -verkkosivun kautta. (Verkkosivu on käytettävissä 15. tammikuuta 2017 
alkaen.) 

• pyydettävä vahvistukset 
o 1. VDG/DGE-johtajat pyytävät sähköisen vahvistuksen toiselta 

varapiirikuvernööriltä, vastaavalta moninkertaispiirin GMT/GLT-koordinaattorilta 
(jos olemassa) sekä GMT/GLT-aluejohtajalta tai erityisalueen neuvojalta.  
Vahvistukset toimitetaan Piirin tavoitteet 2017–2018 -verkkosivun kautta. 

Piirien jäsenyys- ja johtajuuskehityksen tavoitteet, toimintasuunnitelmat ja vahvistukset on toimitettava 
30. huhtikuuta 2017 mennessä.   

 
 

 
USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ: 
 

1. Kenen pitäisi olla mukana päättämässä piirin tavoitteista?  
 

Piirien jäsenyys- ja johtajuuskehityksen tavoitteet ja toimintasuunnitelmat on luotava 
yhteistyössä nykyisen DG-tiimin ja vastaavan moninkertaispiirin GMT/GLT-koordinaattorin 
kanssa (jos olemassa) ja GMT/GLT-aluejohtajan tai erityisalueen neuvojan kanssa.  Tämä tiimi 
pyrkii luomaan piiritavoitteet ja -toimintasuunnitelmat, jotka vahvistavat yhteistä sitoumusta 
piirin tavoitteiden toteuttamiseen ja saavuttamiseen. Tavoitteiden malli löytyy Piirin tavoitteet 
2017–2018 -verkkosivulta. 
 

2. Mistä löydän LCI-jäsennumeron, joka vaaditaan toimittaessani piirini jäsenyys- ja 
johtajuuskehityksen tavoitteita ja toimintasuunnitelmia? 
 
Jos et tiedä omaa kansainvälistä jäsennumeroa, ota yhteyttä klubisihteeriisi tai DGE-seminaarin 
ryhmänjohtajaan. 
 
Lions Clubs International (LCI) -jäsennumero tarvitaan, jotta 1. VDG/DGE-johtajat voivat 
toimittaa piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat ja jotta toinen varapiirikuvernööri, vastaava 
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moninkertaispiirin GMT/GLT-koordinaattori (jos olemassa) sekä GMT/GLT-aluejohtaja tai 
erityisalueen neuvoja voi antaa vahvistuksensa tavoitteista ja toimintasuunnitelmista.  
 

 
3. Entä jos 1. VDG/DGE-johtaja ei pysty toimittamaan piirin kaikkia tavoitteita ja 

toimintasuunnitelmia verkossa yhdellä kertaa? 
 
1. VDG/DGE-johtajat voivat toimittaa tavoitteet ja toimintasuunnitelmat, kun ne ovat lopullisia.  
Lisätavoitteet ja -toimintasuunnitelmat voidaan lisätä käyttämällä Muokkaa tai anna 
lisätavoitteita -linkkiä Piirin tavoitteet 2017–2018 -verkkosivulla. Kun olet kirjoittanut 
jäsennumerosi, kaikki aiemmin annetut tavoitteet ja toimintasuunnitelmat tulevat näkyviin ja 
voit joko muokata aiemmin antamiasi tavoitteita ja toimintasuunnitelmia tai lisätä uusia.   
   
HUOMAA: Tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien lähetyslomakkeen tähdellä (*) merkityt 
kohdat on täytettävä, ennen kuin järjestelmä antaa tallentaa ja lähettää tiedot. 
 

4. Voivatko 1. VDG/DGE-johtajat muokata toimitettuja tavoitteita ja toimintasuunnitelmia tai 
lisätä uusia? 

 
Kyllä, käytä tähän tarkoitukseen Muokkaa tai anna lisätavoitteita -linkkiä Piirin tavoitteet 2017–
2018 -verkkosivulla. 

 
HUOMAA: Kun toimivuosi 2017–2018 on käynnistynyt, piirien tavoitteita ja 
toimintasuunnitelmia on ehkä muutettava ilmaantuvista mahdollisuuksista tai 
odottamattomista tapahtumista riippuen. Näitä harvoin tarvittavia muutoksia voidaan tehdä 
vuoden 2017–2018 aikana.  
 

5. Mikä on seuraava vaihe, kun 1. VDG/DGE-johtajat ovat toimittaneet piirien jäsenyys- ja 
johtajuuskehityksen tavoitteet ja toimintasuunnitelmat? 
 
Kun kaikki piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat on toimitettu, 1. VDG/DGE-johtaja ilmoittaa 
toiselle varapiirikuvernöörille, vastaavalle moninkertaispiirin GMT/GLT-koordinaattorille (jos 
olemassa) sekä GMT/GLT-aluejohtajalle tai erityisalueen neuvojalle, että piirin tavoitteet ja 
toimintasuunnitelmat ovat valmiita tarkastettaviksi ja vahvistettaviksi verkossa. Saat lisätietoja 
tavoitteiden tarkastus- ja vahvistusprosessista lukemalla Tavoitteiden vahvistusopas -linkin  
Piirin tavoitteet 2017–2018 -verkkosivulta. 
 

6. Kenen on vahvistettava 1. VDG/DGE-johtajan toimittamat piirin johtajuus- ja 
jäsenyyskehityksen tavoitteet ja toimintasuunnitelmat? 
 
Johtajakoulutuksen kehitystavoitteet: 
• Toinen varapiirikuvernööri 
• Moninkertaispiirin GLT-

koordinaattori 
• GLT-aluejohtaja   

 
Jäsenyyskehityksen tavoitteet: 
• Toinen varapiirikuvernööri 
• Moninkertaispiirin GMT-koordinaattori 
• GMT-aluejohtaja 
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HUOMAA: LCI suosittelee, mutta ei vaadi, että vastaava GMT/GLT-piirikoordinaattori antaa 
vahvistuksen piirin tavoitteista ja toimintasuunnitelmista piirin tavoitteiden ja 
toimintasuunnitelman hyväksynnän edellytyksenä. 

7. Kuka vastaa siitä, että kaikki tarpeelliset vahvistukset hankitaan?  
 
1. VDG/DGE-johtaja on vastuussa siitä, että kaikki tarpeelliset vahvistukset sekä piirin jäsenyys- 
että johtajuuskehityksen tavoitteille toimintasuunnitelmille toimitetaan Piirin tavoitteet 2017–
2018 -verkkosivun kautta. Piirin tavoitteita ei katsota hyväksytyiksi, ennen kuin kaikki vaaditut 
vahvistukset on toimitettu.    
 
Voit tarkastella sekä piirin jäsenyys- että johtajuuskehityksen tavoitteiden ja 
toimintasuunnitelman vahvistuksen tilaa Näytä tai tulosta tavoitteet -linkistä Piirin tavoitteet 
2017–2018 -verkkosivulta.  
 
Saat lisätietoja tavoitteiden tarkastus- ja vahvistusprosessista lukemalla Tavoitteiden 
vahvistusoppaan Piirin tavoitteet 2017–2018 -verkkosivulta. 
 
HUOMAA:  Jos 1. VDG/DGE-johtaja lisää lisätavoitteita ja toimintasuunnitelmia ja/tai muokkaa 
olemassa olevia, piirin tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien tilaksi muuttuu jälleen Odottaa.  1. 
VDG/DGE-johtaja ilmoittaa toiselle varapiirikuvernöörille, vastaavalle moninkertaispiirin 
GMT/GLT-koordinaattorille (jos olemassa) sekä GMT/GLT-aluekoordinaattorille tai erityisalueen 
neuvojalle, että piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat on päivitetty ja että ne on tarkistettava 
ja vahvistettava uudelleen.   
 

8. Milloin ja missä toinen varapiirikuvernööri, moninkertaispiirin GMT/GLT-koordinaattori (jos 
olemassa) sekä GMT/GLT-aluejohtaja tai erityisalueen neuvoja antavat vahvistuksensa piirin 
vastaavista jäsenyys- ja johtajuuskehityksen tavoitteista ja toimintasuunnitelmista? 
 
Kun toinen varapiirikuvernööri, vastaava moninkertaispiirin GMT/GLT-koordinaattori (jos 
olemassa) sekä GMT/GLT-aluejohtaja tai erityisalueen neuvoja hyväksyvät piirin toimittamat 
tavoitteet ja toimintasuunnitelmat lopullisina, heidän on annettava vahvistuksensa.  Käyttämällä 
Vahvista tavoitteet -linkkiä Piirin tavoitteet 2017–2018 -sivulla voit antaa vahvistuksen piirin 
vastaaville jäsenyys- ja johtajuuskehityksen tavoitteille ja toimintasuunnitelmille. Saat lisätietoja 
tavoitteiden tarkastus- ja vahvistusprosessista lukemalla Tavoitteiden vahvistusoppaan Piirin 
tavoitteet 2017–2018 -verkkosivulta. 
 
HUOMAA: Lions Clubs International (LCI) -jäsennumero tarvitaan tavoitteiden ja 
toimintasuunnitelmien vahvistukseen. Jos et tiedä kansainvälistä jäsennumeroasi, ota yhteyttä 
klubisihteeriin. 
 

9. Kun piirin tavoitteita ja toimintasuunnitelmia ollaan vahvistamassa, mitä toisen 
varapiirikuvernöörin, moninkertaispiirin GMT/GLT-koordinaattorin (jos olemassa) sekä 
GMT/GLT-aluejohtajan tai erityisalueen neuvojan on tehtävä, jos vahvistussivulla näkyy vääriä 
piirejä tai jos piirejä ei näy lainkaan? 
 
Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä GMT-tukihenkilöstöön tai GLT-tukihenkilöstöön. 
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10. Entä jos 1. VDG/DGE-johtaja ei kykene hankkimaan kaikkia vaadittuja vahvistuksia piirin 

jäsenyys- ja johtajuuskehityksen tavoitteille ja toimintasuunnitelmille? 
 

Suosittelemme, että 1. VDG/DGE-johtaja toimii piirikuvernöörin tiimin kanssa toimimisen lisäksi 
yhteistyössä myös toisen varapiirikuvernöörin, vastaavan moninkertaispiirin GMT/GLT-
koordinaattorin (jos olemassa) sekä GMT/GLT-aluejohtajan tai erityisalueen neuvojan kanssa, 
jotta piirin jäsenyys- ja johtajuuskehityksen tavoitteet ja toimintasuunnitelmat voidaan luoda 
siten, että niihin liittyvät huolenaiheet voidaan käsitellä ennen tavoitteiden ja 
toimintasuunnitelmien lähettämistä LCI:lle.   

 
Jos 1. VDG/DGE-johtaja ei kykene hankkimaan kaikkia vaadittuja vahvistuksia piirin jäsenyys- ja 
johtajuuskehityksen tavoitteille ja toimintasuunnitelmille, kaikkien osapuolten on toimittava 
yhteistyössä yksimielisyyden saavuttamiseksi.   

 
Jos kaikkia vahvistuksia ei kyetä saamaan tällaistenkaan pyrkimysten jälkeen, vastaavan 
GMT/GLT-aluejohtajan tai erityisalueen neuvojan (jos olemassa) on ilmoitettava asiasta 
vastaavalle GMT-tukihenkilöstölle tai GLT-tukihenkilöstölle. 
 

11. Jos 1. VDG/DGE-johtaja lisää uuden tavoitteen tai muokkaa olemassa olevia tavoitteita, 
täytyykö toisen varapiirikuvernöörin, vastaavan moninkertaispiirin GMT/GLT-koordinaattorin 
(jos olemassa) sekä GMT/GLT-aluejohtajan tai erityisalueen neuvojan vahvistaa tai 
uudelleenvahvistaa uudet tai muokatut tavoitteet ja toimintasuunnitelmat? 

 
Kyllä. Vahvistusten hankkiminen piirin tavoitteille ja toimintasuunnitelmille toiselta 
varapiirikuvernööriltä, vastaavalta moninkertaispiirin GMT/GLT-koordinaattorilta (jos olemassa) 
sekä GMT/GLT-aluejohtajalta tai erityisalueen neuvojalta vahvistaa yhteistä sitoumusta piirin 
tavoitteiden toteuttamiseen ja saavuttamiseen. Koska he työskentelivät yhdessä liittyen piirin 
alkuperäisiin tavoitteisiin ja vastaaviin toimintasuunnitelmiin, on tärkeää, että he ovat mukana 
myös kaikissa niihin liittyvissä muutoksissa, jotta koko tiimi on tietoinen niistä. Tämän vuoksi 
vaaditut vahvistukset ovat tarpeellisia kaikille piirin uusille tai muokatuille tavoitteille ja 
toimintasuunnitelmille. 
 

12. Miten 1. VDG/DGE-johtaja vahvistaa, että piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat on 
toimitettu ja että LCI on vastaanottanut kaikki vaaditut vahvistukset? 

 
Voit tarkastaa toimitukset ja vahvistukset Näytä tai tulosta tavoitteet -linkistä Piirin tavoitteet 
2017–2018 -verkkosivulta.  
 
Tarkasta tila noudattamalla ohjeita ja valitsemalla oikea peruskirja-alue, moninkertais- tai 
yksittäispiiri sekä piiri. 
 
Tavoitteen tilan määritelmät:   
• Ei lähetetty: 1. VDG/DGE-johtaja EI ole lähettänyt piirin tavoitteita ja toimintasuunnitelmia. 
• Lähetetty: 1. VDG/DGE-johtaja on lähettänyt piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat. 
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• Muokattu: 1. VDG/DGE-johtaja on lisännyt tavoitteita ja toimintasuunnitelmia ja/tai 
muokannut aiemmin toimitettuja tavoitteita ja toimintasuunnitelmia. 

• Hyväksytty: 1. VDG/DGE-johtaja on toimittanut piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat ja 
kaikki asianmukaiset osapuolet ovat tarkastaneet ja vahvistaneet piirin tavoitteet ja 
toimintasuunnitelmat. 

 
Vahvistuksen tilan määritelmät:   
• Odottaa: 1. VDG/DGE on toimittanut piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat, mutta 

asianmukaiset osapuolet eivät ole vahvistaneet niitä. 
• Hyväksytty: Asianmukainen osapuoli on vahvistanut 1. VDG/DGE-johtajan toimittamat piirin 

tavoitteet ja toimintasuunnitelmat. 
• Ei hyväksytty: Vaadittava osapuoli ei ole samaa mieltä piirin tavoitteista ja 

toimintasuunnitelmista, jotka 1. VDG/DGE on ilmoittanut. 
 
HUOMAA:  Jos 1. VDG/DGE-johtaja lisää uusia tai muokkaa olemassa olevia tavoitteita tai 
toimintasuunnitelmia, kaikkien asianmukaisten osapuolten vahvistuksen tilaksi muuttuu jälleen 
Odottaa. 


