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Maailmanlaajuinen toimintaryhmä 
Yleistä ja tervetulotoivotus 

 

Maailmanlaajuinen toimintaryhmä perustettiin sen vision perustalle, että jonain päivänä tulevaisuudessa maailman 
kaikkiin tarpeisiin pystyy vastaamaan joko lion- tai leojäsen. Se tuo yhteen lionien kolme avainaluetta: 
johtajakoulutuksen, jäsenyyden ja palvelun. Yhdistämällä Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT), 
Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän (GMT) ja uuden Maailmanlaajuisen palveluryhmän (GST) Maailmanlaajuiseksi 
toimintaryhmäksi lionit luovat synergiaa sekä klubeille uusia kasvu- ja palvelumahdollisuuksia, jotta pystymme 
saavuttamaan tavoitteemme palvella 200 miljoonaa ihmistä joka vuosi.  

Klubit ovat toiminnan keskipisteessä. Uusi Maailmanlaajuinen toimintaryhmä asettaa koko lionien verkoston toimimaan 
klubien puolesta. Tämä opas menestykseen selventää Maailmanlaajuisen toimintaryhmän rakenteen kunkin ryhmän 
kannalta. Se auttaa myös paikantamaan palveluresursseja ja dynaamista projektitukea, tunnistamaan mahdollisuuksia 
johtajakoulutukseen kaikkien lionien voimaannuttamiseksi, rekrytoimaan uusia myötätuntoisia jäseniä ja pitämään 
nykyiset lionit mukana toiminnassa. Maailmanlaajuinen toimintaryhmä auttaa innostamaan jäseniä ja vahvistamaan 
klubien toimintaa entisestään.  

Lionit ovat maailman johtavassa asemassa humanitaarisessa palvelutyössä. Aloittaessamme uutta palvelun 
vuosisataamme tarvitsemme nyt – enemmän kuin koskaan ennen – kaikkialla maailmassa olevat lionit TOIMIMAAN!  
Meidän on ryhdyttävä toimeen ja palveltava niin paikkakuntiamme kuin koko maailmaakin. Meidän on varmistettava, 
että kaikilla klubeillamme ja jäsenillämme on vaikuttavaan palveluun tarvittavat taidot, tiedot ja resurssit. Jos 
saavutamme tämän, voimme asemoida itsemme organisaatioksi, jonka puoleen maailma kääntyy maailmanlaajuisten 
haasteiden ratkaisemiseksi. Näin lionit toimivat! 
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Maailmanlaajuisen toimintaryhmän rakenne 
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Jokaisella Maailmanlaajuisen toimintaryhmän jäsenellä on tärkeä rooli tässä vapaaehtoisuuteen perustuvassa 
rakenteessa.  On tärkeää, että Maailmanlaajuisen toimintaryhmän jäsenet tutustuvat sekä omiin että muiden 
jäsenten velvollisuuksiin, jotta he ymmärtävät, miten tärkeä jokainen rooli on koko ryhmän menestyksen 
kannalta riippumatta siitä, toimivatko jäsenet itsenäisesti vai yhdessä muiden kanssa. 

MAAILMANLAAJUISEN TOIMINTARYHMÄN JOHTAJA – 
KLUBI  

Klubin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtaja (klubipresidentti) 

Klubipresidentti toimii klubin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajana.  Klubin puheenjohtaja varmistaa, 
että GLT-, GMT- ja GST-johtajat toimivat yhteistyössä ja toteuttavat suunnitelmia kehittää johtajien taitoja, lisätä 
jäsenmäärää sekä laajentaa klubin antamaa humanitaarista palvelua.  Klubin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 
puheenjohtaja 

• varmistaa, että pätevät lionjohtajat valitaan klubin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän virkoihin (klubin
palvelujohtaja, klubin jäsenjohtaja ja klubin varapresidentti, joka toimii johtajakoulutuksen kehittämisen
johtajana).

• tukee jäsenten säilyttämistä luomalla klubiin sopusointuisen ilmapiirin. Varmistaa, että jäsenet tuntevat
olevansa osa lionsperhettä samalla, kun he palvelevat paikkakunnalla.

• varmistaa, että klubin johtamiskoulutuksen kehittämiseen, jäsenyyteen ja palveluun liittyvät suunnitelmat
esitellään klubin hallitukselle ja että hallitus hyväksyy ne.

• auttaa järjestämään säännöllisiä kokouksia, joissa keskustellaan Maailmanlaajuisen toimintaryhmän laatimista
aloitteista ja viedään niitä eteenpäin.

• tekee yhteistyötä piirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän jäsenten ja muiden klubipresidenttien kanssa
parantaakseen entisestään klubin toimintaa ja vahvistaakseen johtajakoulutusta ja jäsenkasvua sekä
laajentaakseen humanitaarista palvelua.

• on aktiivinen jäsen piirikuvernöörin neuvoa-antavassa toimikunnassa sen lohkon alueella, jossa klubi sijaitsee,
jotta hän voi oppia parhaista käytännöistä ja kertoa niistä muille.

• kertoo menestystarinoista, mahdollisuuksista ja tarpeista klubivirkailijoille, piirin Maailmanlaajuisen
toimintaryhmän jäsenille ja LCI:n henkilökunnalle.
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http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/GAT-Club-Chairperson.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/clubs/club-quality-program.php


Tärkeimmät resurssit: 

• Klubin toiminnan parantaminen
• Klubin laatualoite
• Klubin presidentin / ensimmäisen varapresidentin verkkosivu
• Tavallinen klubin rakenne
• Teidän klubinne, teidän tapanne!
• Uuden jäsenen perehdytys
• Opaslionohjelma
• Verkkokoulutukset
• Lionien koulutuskeskus
• Piiri- ja klubihallinto 
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http://members.lionsclubs.org/FI/clubs/club-quality-program.php
http://members.lionsclubs.org/FI/clubs/club-quality-initiative.php
http://members.lionsclubs.org/FI/clubs/officers/president-first-vice.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/DA-MCS.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/TC/pdfs/DA-MCS.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/publications-forms/district-club-administration.php


• Klubin presidentin / ensimmäisen varapresidentin e-Kirja

• Lionsklubin Mallisäännöt ja ohjesäännöt
• Klubin erinomaisuuspalkinto
• Hallituksen toimintaperiaate

o Luku XXIV: Maailmanlaajuinen toimintaryhmä
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http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/ebook/DA-CPFVPEB.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch24.pdf


Klubin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajan tiimin 
velvollisuudet 

• Toimii yhteistyössä muiden Maailmanlaajuisten toimintaryhmien puheenjohtajien kanssa parantaakseen entisestään
klubin toimintaa, vahvistaakseen johtajakoulutusta ja jäsenkasvua sekä laajentaakseen humanitaarista palvelua.

• Tukee jäsenten säilyttämistä luomalla klubiin sopusointuisen ilmapiirin. Varmistaa, että jäsenet tuntevat
olevansa osa lionsperhettä samalla, kun he palvelevat paikkakunnalla.

• Osallistuu alueen, lohkon ja piirin kokouksiin ja tapahtumiin.

• Toimii yhteistyössä Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kanssa edistääkseen johtajakoulutukseen ja jäsenyyteen
liittyviä mahdollisuuksia palveluprojektien aikana.

• Lisää jäsenten tyytyväisyyttä klubien palveluprojekteissa ja varainkeruussa samalla, kun paikkakunnan tarpeisiin
vastataan tehokkaasti.

Klubin johtajakoulutusjohtaja (klubin varapresidentti) 

• Varmistaa, että uudet jäsenet perehdytetään tehokkaasti yhteistyössä klubin jäsenjohtajan kanssa.

• Kannustaa jäseniä osallistumaan piirin, moninkertaispiirin ja LCI:n järjestämään johtajakoulutukseen.

• Tunnistaa mahdollisia johtajia ja kannustaa heidän kehittymistään tuleviksi johtajiksi.

• Kertoo menestystarinoista, mahdollisuuksista ja tarpeista klubivirkailijoille, piirin GLT-koordinaattorille ja muille
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän jäsenille.

Tärkeimmät resurssit: 

• Klubin presidentin / ensimmäisen varapresidentin e-Kirja
• Klubin laatualoite
• Klubin presidentin / ensimmäisen varapresidentin verkkosivu

• Lionsklubin Mallisäännöt ja ohjesäännöt
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http://members.lionsclubs.org/FI/clubs/club-quality-program.php
http://members.lionsclubs.org/FI/clubs/club-quality-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da-zmg.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/clubs/club-quality-initiative.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/GLT-Club-LD-Chairperson.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/ebook/DA-CPFVPEB.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/clubs/club-quality-initiative.php
http://members.lionsclubs.org/FI/clubs/officers/president-first-vice.php
http://members.lionsclubs.org/FI/clubs/club-constitution-bylaws.php


• Klubin toiminnan parantaminen
• Teidän klubinne, teidän tapanne!
• Uuden jäsenen perehdytys
• Opaslionohjelma
• Verkkokoulutukset
• Lionien koulutuskeskus

Klubin jäsenhankintajohtaja 

• Kehittää ja johtaa jäsentoimikuntaa, joka auttaa jäsenyystavoitteiden ja toimintasuunnitelmien laatimisessa ja
toteuttamisessa.

• Motivoi klubin jäseniä kutsumaan mukaan uusia jäseniä ja innostaa positiivisiin jäsenyyskokemuksiin klubissa.

• Varmistaa, että uudet jäsenet perehdytetään tehokkaasti yhteistyössä klubin johtajakoulutuksesta vastaavan
henkilön (varapresidentin) kanssa.

• Ottaa välittömästi yhteyttä mahdollisiin jäseniin.

Tärkeimmät resurssit: 

• Klubin jäsenhankintajohtajan verkkosivu
• Jäsenten kutsuminen
• Uuden klubin aloittaminen
• Paikkakunnan tarpeiden arviointi
• Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän työkalut
• GMT-koordinaattorin koulutus
• Klubin jäsenjohtajan e-Kirja

• Lionsklubin Mallisäännöt ja ohjesäännöt
• Lionien koulutuskeskus
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http://members.lionsclubs.org/FI/clubs/club-quality-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/GMT-Club-Membership-Chairperson.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/me300.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/FI/clubs/officers/membership-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/invite-members/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/mk9.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-development-trainings.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-development-trainings.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/ebook/DA-CMEB.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php


Klubin palvelujohtaja 

• Kehittää ja johtaa palvelutoimikuntaa, joka auttaa palvelutavoitteiden ja toimintasuunnitelmien laatimisessa ja
toteuttamisessa.

• Toteuttaa projekteja, jotka sopivat yhteen satavuotisjuhlan palveluhaasteen (CSC) kampanjoiden (toimivuosi 2017–
2018) ja LCI Forwardin palvelukehyksen kanssa. Suunnittelee ja toteuttaa satavuotisjuhlan perintöprojekteja
(toimivuosi 2017–2018) lionien palvelutyön näkyvyyden kasvattamiseksi paikkakunnilla.

• Varmistaa, että kaikki palveluprojektien tiedot raportoidaan MyLCI:ssä.  Käyttää yhdenmukaista ja kvantitatiivista
raportointia, jotta tuloksia voidaan tarkastella kumulatiivisesti ja LCI:n toimintatapojen mukaisesti.

• Toimii yhteistyössä klubin markkinointi- ja viestintäjohtajan sekä PR-henkilöiden kanssa, jotta paikkakuntalaisten
tietämystä klubin palveluprojekteista ja palvelutyön vaikutuksesta voidaan lisätä.

• Lisää lionien ja leojen osallistumista palveluprojekteihin ja palveluprojektien kehittämistä MyLion-sovellusta
hyödyntämällä.

• Toimii yhteistyössä LCIF-koordinaattorin kanssa klubissa, jotta LCIF:n resurssien hyödyntäminen ja
varainkeruutapahtumiin osallistuminen voidaan maksimoida.

• Toimii yhteistyössä GMT-johtajan ja klubin jäsenjohtajan kanssa, jotta nykyiset ja mahdolliset jäsenet saadaan
osallistumaan palveluprojekteihin.

Tärkeimmät resurssit: 

• Klubin palvelujohtajan verkkosivu
• Me palvelemme
• Maailmanlaajuisen palveluryhmän työkalut
• Palvelutoimintailmoitus, UKK
• Palvelutoiminnan verkkolähetykset
• 100-vuotisjuhlan palveluhaasteen resurssit
• Lionsklubin Mallisäännöt ja ohjesäännöt
• LCIF-apurahat

• Tilaisuuksia leojohtajille
• Lionien koulutuskeskus
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http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/GST-Club-Service-Chairperson.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/FI/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/index.php
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=FI
http://www.lionsclubs.org/FI/who-we-are/contact-us/public-relations.php
http://www.lionsclubs.org/FI/how-we-serve/youth/leo-club-program.php
http://www.lcif.org/FI/
http://www.lcif.org/FI/resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/fi/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/clubs/officers/service-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/sar_faq.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/webinars/service-activity-webinars.php
http://lions100.lionsclubs.org/FI/toolbox/centennial-service-challenge.php
http://members.lionsclubs.org/FI/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://www.lcif.org/FI/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/leos/leadership-opportunities/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php


• Klubin palvelujohtajan e-Kirja
• MyLCI
• Palveluprojekti-ideoita (Diabetes), Palveluprojekti-ideoita (Nälän helpottaminen), Palveluprojekti-ideoita (Näkökyky),

Palveluprojekti-ideoita (Lapsuusiän syöpä), Palveluprojekti-ideoita (Ympäristö)

MAAILMANLAAJUISEN TOIMINTARYHMÄN JOHTAJA – PIIRI 

Piirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtaja (piirikuvernööri) 

Piirikuvernöörit toimivat piirinsä Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajina.  He varmistavat, että piirin GLT-, 
GMT- ja GST-koordinaattorit toimivat yhteistyössä ja toteuttavat suunnitelmia kehittää johtajien taitoja, vahvistaa 
jäsenmäärää ja -kokemusta sekä laajentaa piirin antamaa humanitaarista palvelua.  Piirin Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän puheenjohtaja 

• varmistaa, että piirin Maailmanlaajuiseen toimintaryhmään valitaan pätevät lionit (GLT-, GMT- ja GST-
koordinaattorit).

• varmistaa, että GLT-, GMT- ja GST-koordinaattorit tukevat piirin tavoitteita ja toteuttavat toimintasuunnitelmat.

• auttaa järjestämään säännöllisiä kokouksia, joissa keskustellaan Maailmanlaajuisen toimintaryhmän laatimista
aloitteista ja viedään niitä eteenpäin.

• tukee paikallisia palveluprojekteja, jotka antavat piirin lioneille ja leoille yhteenkuuluvuuden ja ylpeyden
tunnetta.

• toimii yhteistyössä moninkertaispiirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän ja muiden piirikuvernöörien kanssa,
jotta johtajakoulutuksen kehittämiseen, jäsenmäärän kasvattamiseen ja humanitaarisen palvelun
laajentamiseen liittyviä aloitteita voidaan edistää.

• kertoo menestystarinoista, mahdollisuuksista ja tarpeista klubivirkailijoille, piirin Maailmanlaajuisen
toimintaryhmän jäsenille ja LCI:n henkilökunnalle.
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http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/ebook/DA-CSCEB.pdf
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=FI
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/gst1A.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/gst1B.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/gst1C.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/gst1D.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/gst1E.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/GAT-District-Chairperson.pdf


 Tärkeimmät resurssit: 

• Piirikuvernöörin verkkosivu
• Piirin e-Kirja
• Piirihallituksen rakenne
• Klubin terveystarkastus
• Piirin erinomaisuuspalkinnot
• Lionien koulutuskeskus
• Johtajaresurssikeskus
• Piirin apurahaohjelma
• Jäsenraportit
• Jäsenlomakkeet ja -julkaisut
• Uusien klubien lomakkeet ja julkaisut
• Klubiprojektien kehitysopas 
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http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-governors/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/dg-team-ebook.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/DA-MDS.pdf
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/awards/excellence-awards/district-governor-team-excellence.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/development-programs/glt-funding.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-membership-team/gmt-toolbox/membership-report.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/publications-forms/membership.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/publications-forms/new-clubs.php
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• Tee siitä totta
• LCIF-apurahat
• Lionien palvelualueet
• Satavuotisjuhlan palveluhaaste

Piirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän koordinaattoritiimin velvollisuudet 

• Toimii yhteistyössä muiden Maailmanlaajuisen toimintaryhmän koordinaattoreiden sekä piirin
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajan (piirikuvernöörin) kanssa vahvistaakseen entisestään
johtajakoulutusta ja jäsenmäärän kasvua sekä laajentaakseen humanitaarista palvelua.

• Tunnistaa lionien monimuotoisuuden tärkeyden ja kannustaa koordinaattoreita sisällyttämään tämän
Maailmanlaajuisen toimintaryhmänsä aloitteisiin.

• Kommunikoi säännöllisesti vastaavien klubien puheenjohtajien kanssa käytettävissä olevista LCI:n ja LCIF:n
ohjelmista, kumppanuuksista, materiaaleista, Maailmanlaajuisen toimintaryhmän resursseista (GAT-kotisivun
linkki) sekä apurahoista tai erityisrahoituksesta.

• Helpottaa avointa ja yhtenäistä kommunikaatiota jakamalla haasteita, mahdollisuuksia ja ideoita, jotka voivat
luoda uusia näkökulmia tai perspektiivejä.

• Kokoontuu säännöllisesti klubien Maailmanlaajuisten toimintaryhmien puheenjohtajien kanssa tarjoten apua ja
ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi.

Piirin Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän koordinaattori 

• kehittää ja toteuttaa piirin vuosittaisen johtajakoulutuksen kehittämissuunnitelman.

• kommunikoi säännöllisesti alueen/lohkon puheenjohtajien ja klubien varapresidenttien kanssa käyttämällä
sovittua menetelmää. Varmistaa, että he tuntevat käytettävissä olevat johtajakoulutuksen kehittämiseen liittyvät
ohjelmat ja resurssit.

• etsii mahdollisia ja uusia johtajia osallistumaan palvelun, jäsenten ja johtajakoulutuksen
kehittämismahdollisuuksiin.
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• järjestää ohjaajien vetämää ja verkkopohjaista koulutusta yhteistyössä LCI:n kanssa.

• Varmistaa yhteistyössä piirin GMT-koordinaattorin kanssa, että uudet jäsenet saavat tehokkaan perehdytyksen
klubeissa.

• täyttää vaatimukset ja lähettää hakemukset saadakseen LCI:ltä rahoitusta piirille johtajakoulutuksen
kehittämisaktiviteetteja varten.

Tärkeimmät resurssit: 

• Piirin e-Kirja
• Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän työkalut
• Johtajaresurssikeskus
• Lionien koulutuskeskus
• Piirin apurahaohjelma
• Piirin toimintabudjetti
• Piirin mallisäännöt ja ohjesääntö
• Hallituksen toimintaperiaate

o Luku XIV: Johtajakoulutus
o Luku XXIV: Maailmanlaajuinen toimintaryhmä

Piirin Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän koordinaattori 

• kehittää ja toteuttaa piirin vuosittaisen jäsenkehityssuunnitelman.

• ottaa nopeasti yhteyttä mahdollisiin uusiin jäseniin, joiden tiedot LCI lähettää, ja antaa päivityksiä jäsenyyteen
liittyvissä asioissa.

• motivoi klubeja kutsumaan mukaan uusia jäseniä, innostaa positiivisia jäsenkokemuksia klubissa ja varmistaa,
että klubit ovat tietoisia saatavilla olevista jäsenyyteen liittyvistä ohjelmista ja resursseista.

• toimii lakkauttamisuhan alla olevien klubien kanssa varmistamalla, että maksut hoidetaan ajallaan.

V003 FI 9.06.18

http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/mga.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-governors/dg-team-ebook.php
http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-governors/dg-team-ebook.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/development-programs/glt-funding.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/GAT-district-operating-budget-fact-sheet.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/la4.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch14.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch24.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/GMT-District-Coordinator.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/invite-members/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/strengthen-membership/index.php


• varmistaa yhteistyössä piirin GLT-koordinaattorin kanssa, että uudet jäsenet saavat tehokkaan perehdytyksen
klubissa.

• kertoo klubeille jäsenten säilyttämiseen liittyvistä strategioista yhteistyössä piirin GLT- ja GST-koordinaattoreiden
kanssa.

• täyttää vaatimukset ja lähettää hakemukset saadakseen LCI:ltä rahoitusta piirille (linkit) jäsenyyden
kehittämisaktiviteetteja varten.

Tärkeimmät resurssit: 

• Piirin e-Kirja
• Jäsenraportit
• Jäsenlomakkeet ja -julkaisut
• Uusien klubien lomakkeet ja julkaisut
• Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän työkalut

• Piirin toimintabudjetti
• Lionien koulutuskeskus
• Hallituksen toimintaperiaate

• Luku V: Klubit
• Luku X: Laajentaminen
• Luku XVII: Jäsenyys
• Luku XXIV: Maailmanlaajuinen toimintaryhmä

Piirin Maailmanlaajuisen palveluryhmän koordinaattori 

• kehittää ja toteuttaa piirin vuosittaisen palvelun kehittämissuunnitelman. Innostaa klubeja järjestämään

tarkoituksenmukaisia palveluprojekteja, jotka sopivat yhteen satavuotisjuhlan palveluhaasteen (CSC) kampanjoiden
(toimivuosi 2017–2018) ja palvelukehyksen kanssa. mainostaa satavuotisjuhlan perintöprojekteja (toimivuosi
2017–2018) lisätäkseen lionien palvelutyön näkyvyyttä paikkakunnilla.

• toimii yhteistyössä alueiden, lohkojen ja klubien palvelujohtajien kanssa pitääkseen klubit vastuussa
palvelutavoitteistaan, varmistaakseen säännöllisen raportoinnin MyLCI:ssa ja kannustaakseen MyLion-
sovelluksen käyttämistä lisätäkseen osallistumista palveluprojekteihin.
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• tukee paikallisia palveluprojekteja, jotka antavat piirin lioneille ja leoille yhteenkuuluvuuden ja ylpeyden
tunteen.

• mainostaa palveluprojekteja, jotka houkuttelevat mukaan useiden sukupolvien edustajia esimerkiksi ottamalla
leoja mukaan toimintaan ja tarjoamalla heille johtajakoulutusta.

• avustaa piirille myönnettäviin LCIF-apurahoihin liittyvissä toimissa.

• kerää klubeilta ja piiriltä palautetta liittyen palveluhaasteisiin, mahdollisuuksiin ja onnistumisiin sekä kertoo
näistä moninkertaispiirin koordinaattoreille, jotta palveluohjelmien toteuttamiseen liittyvien ratkaisujen
löytäminen ja esteiden poistaminen olisi mahdollista.

• täyttää vaatimukset ja lähettää hakemukset saadakseen LCI:ltä rahoitusta piirille palveluaktiviteetteja varten.

• toimii yhteistyössä piirin LCIF-koordinaattorin kanssa varmistaakseen, että apurahamahdollisuuksista kerrotaan
kaikissa viesteissä, joissa mainostetaan palveluprojektien kehittämistä.

Tärkeimmät resurssit: 

• Piirin e-Kirja
• Klubiprojektien kehitysopas
• Maailmanlaajuisen palvelutyöryhmän työkalut
• LCIF-apurahat
• Lionien koulutuskeskus
• Lionien palvelualueet
• Satavuotisjuhlan palveluhaaste
• Piirin toimintabudjetti
• Tee siitä totta
• Palveluprojekti-ideoita (Diabetes), Palveluprojekti-ideoita (Nälän helpottaminen), Palveluprojekti-ideoita (Näkökyky),

Palveluprojekti-ideoita (Lapsuusiän syöpä), Palveluprojekti-ideoita (Ympäristö)
• Hallituksen toimintaperiaate

o Luku I: Palvelu
o Luku XXII: Leoklubiohjelma
o Luku XXIV: Maailmanlaajuinen toimintaryhmä
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MAAILMANLAAJUISEN TOIMINTARYHMÄN JOHTAJA – 
MONINKERTAISPIIRI  

Moninkertaispiirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtaja 
(kuvernöörineuvoston puheenjohtaja) 

Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja toimii moninkertaispiirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajana. 
Moninkertaispiirin puheenjohtaja varmistaa, että moninkertaispiirin GLT-, GMT- ja GST-koordinaattorit toimivat 
yhteistyössä ja toteuttavat suunnitelmia kehittää johtajien taitoja, vahvistaa jäsenmäärää ja -kokemusta sekä laajentaa 
piirin antamaa humanitaarista palvelua. Monikertaispiirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtaja 

• varmistaa, että moninkertaispiirin Maailmanlaajuiseen toimintaryhmään valitaan pätevät lionjohtajat (GLT, GMT
and GST-koordinaattorit).

• varmistaa, että GLT, GMT ja GST tukevat moninkertaispiirin tavoitteita ja toteuttavat toimintasuunnitelmat.

• auttaa järjestämään säännöllisiä kokouksia, joissa keskustellaan Maailmanlaajuisen toimintaryhmän laatimista
aloitteista ja viedään niitä eteenpäin.

• tukee paikallisia palveluprojekteja, jotka antavat moninkertaispiirin lioneille ja leoille yhteenkuuluvuuden ja
ylpeyden tunteen.

• toimii yhteistyössä alueen Maailmanlaajuisen toimintaryhmän ja muiden kuvernöörineuvostojen
puheenjohtajien kanssa vahvistaakseen johtajakoulutuksen kehittämiseen, jäsenkasvuun ja humanitaarisen
palvelun laajentamiseen liittyviä aloitteita.

• kertoo menestystarinoista, mahdollisuuksista ja tarpeista alueen ja piirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän
jäsenille ja LCI:n henkilökunnalle.
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Tärkeimmät resurssit: 

• Moninkertaispiirin kuvernöörineuvosto
• Moninkertaispiirin verkkosivu
• Lionien koulutuskeskus
• Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän työkalut
• Johtajaresurssikeskus
• Moninkertaispiirin rahoitustukiohjelma
• Jäsenraportit
• Jäsenlomakkeet ja -julkaisut
• Uusien klubien lomakkeet ja julkaisut
• Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän työkalut
• Klubiprojektien kehitysopas 
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• Maailmanlaajuisen palvelutyöryhmän työkalut

• LCIF-apurahat
• Lionien palvelualueet
• Satavuotisjuhlan palveluhaaste
• Hallituksen toimintaperiaate

o Luku XIV: Johtajakoulutus
o Luku XXIV: Maailmanlaajuinen toimintaryhmä

Moninkertaispiirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän koordinaattoritiimin 
velvollisuudet: 

• Toimii yhteistyössä muiden Maailmanlaajuisten toimintaryhmien koordinaattoreiden kanssa vahvistaakseen
aloitteita, jotka keskittyvät johtajakoulutukseen, jäsenkasvuun ja humanitaarisen palvelun laajentamiseen.

• työskentelee moninkertaispiirin ja piirin Maailmanlaajuisten toimintaryhmien koordinaattoreiden kanssa
kehittääkseen piireille jäsen säilyttämiseen liittyviä taktiikoita, suunnitelmia tai lähestymistapoja käyttämällä
erilaisia resursseja, kuten mentoriohjelmaa, jäsenten perehdytystä ja Jäsenyyskokemus-moduulia Lionien
koulutuskeskuksessa (LLC).

• Kommunikoi säännöllisesti vastaavien piirikoordinaattorien kanssa käyttämällä sovittua menetelmää. Varmistaa
olevansa tietoinen käytettävissä olevista LCI:n ja LCIF:n ohjelmista, kumppanuuksista, materiaaleista,
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän resursseista ja apurahoista tai erityisrahoituksesta.

• Tarkkailee prosessia liittyen piirin johtaja- ja jäsenkehityksen tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmiin, seuraa
satavuotiskauden aikana annetun palvelu raportointia MyLCI:ssä sekä motivoi ja tukee piiriä menestyksen
varmistamiseksi.

• Tunnistaa lionien monimuotoisuuden tärkeyden ja kannustaa koordinaattoreita sisällyttämään tämän
Maailmanlaajuinen toimintaryhmänsä aloitteisiin.

Moninkertaispiirin Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän koordinaattori 

• kehittää ja toteuttaa moninkertaispiirin vuosittaisen johtajakoulutuksen kehittämissuunnitelman.
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• Mainostaa johtamiskoulutuksen kehittämismahdollisuuksia, joiden kautta kannustetaan osallistumista järjestön
kaikilla tasoilla.

• Tunnistaa johtajaprofiilin avulla mahdollisia ja uusia johtajia osallistumaan palvelun, jäsenten ja johtajakoulutuksen
kehittämismahdollisuuksiin.

• järjestää ohjaajien vetämää ja verkkopohjaista koulutusta yhteistyössä LCI:n kanssa.

• Täyttää vaatimukset ja lähettää hakemukset saadakseen LCI:ltä rahoitusta moninkertaispiirille johtajakoulutuksen
kehittämisaktiviteetteja varten.

Tärkeimmät resurssit: 

• Piirikuvernöörin verkkosivu
• Piirin e-Kirja
• Piirihallituksen rakenne
• Klubin terveystarkastus
• Piirin erinomaisuuspalkinnot
• Jäsenraportit
• Jäsenlomakkeet ja -julkaisut
• Uusien klubien lomakkeet ja julkaisut
• Klubiprojektien kehitysopas
• Tee siitä totta
• Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän työkalut
• Piirin apurahaohjelma
• Moninkertaispiirin toimintabudjetti
• Johtajaresurssikeskus
• Lionien koulutuskeskus
• Moninkertaispiirin rahoitustukiohjelma
• LCIF-apurahat
• Lionien palvelualueet
• Satavuotisjuhlan palveluhaaste
• Hallituksen toimintaperiaate

o Luku V: Klubit
o Luku X: Laajentaminen
o Luku XVII: Jäsenyys
o Luku XXIV: Maailmanlaajuinen toimintaryhmä
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http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch24.pdf


Moninkertaispiirin Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän koordinaattori 

• kehittää ja toteuttaa moninkertaispiirin vuosittaisen jäsenkehityssuunnitelman.

• motivoi piirejä perustamaan uusia klubeja, myös erityisryhmien klubeja.

• täyttää vaatimukset ja lähettää hakemukset saadakseen LCI:ltä rahoitusta moninkertaispiirille
jäsenkehitysaktiviteetteja varten.

• ottaa yhteyttä mahdollisiin jäseniin LCI:ltä saatujen yhteystietojen avulla 24 tunnin kuluessa. Kysyy mahdolliselta
jäseneltä keskustelun päätteeksi, miten häneen voi ottaa yhteyttä jatkossa. Mahdollisen jäsenen liittyminen
järjestön jäseneksi on tämän ansiosta todennäköisempää.

• laatii mahdollisen jäsenen kanssa aikajanan jatkotoimille. Voit toimia niinkin pian kuin viikko ensimmäisen
yhteydenoton jälkeen. Älä jätä seuraavaan yhteydenottoa liian myöhäiseksi. Lähetä lyhyt sähköposti, jonka
otsikko on laadittu vastaanottajaa ajatellen ottaessasi yhteyttä mahdollisiin jäseniin.

• ylläpitää luetteloa henkilöistä, jotka eivät ole jäseniä, ja ilmoittaa näille henkilöille säännöllisesti kokouksista ja
tapahtumista, sillä joskus saattaa kestää hieman, että mahdollinen jäsen rohkaistuu liittymään jäseneksi. He
eivät ehkä ole jäseniä nyt, mutta he voivat tulla jäseniksi lähitulevaisuudessa.

• antaa alueensa henkilökunnan asiantuntijalle näihin mahdollisiin jäseniin liittyvän kuukausittaisen päivityksen.

Tärkeimmät resurssit: 

• Piirin e-Kirja
• Klubin terveystarkastus
• Piirin erinomaisuuspalkinnot
• Lionien koulutuskeskus
• Johtajaresurssikeskus
• Piirin apurahaohjelma
• Moninkertaispiirin toimintabudjetti
• Jäsenraportit
• Jäsenlomakkeet ja -julkaisut
• Uusien klubien lomakkeet ja julkaisut
• Klubiprojektien kehitysopas
• Tee siitä totta
• LCIF-apurahat
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http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/GMT-MD-Coordinator.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/new-clubs/index.php
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http://members.lionsclubs.org/FI/resources/publications-forms/new-clubs.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/tk10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/tk10.pdf
http://www.lcif.org/FI/apply-for-a-grant/index.php


• Lionien palvelualueet
• Satavuotisjuhlan palveluhaaste
• Uusien klubien lomakkeet ja julkaisut
• Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän työkalut
• Hallituksen toimintaperiaate

• Luku V: Klubit
• Luku X: Laajentaminen
• Luku XVII: Jäsenyys
• Luku XXIV: Maailmanlaajuinen toimintaryhmä

Moninkertaispiirin Maailmanlaajuisen palveluryhmän koordinaattori 

• kehittää ja toteuttaa moninkertaispiirin vuosittaisen palvelun kehittämissuunnitelman.

• tukee paikallisia palveluprojekteja, jotka antavat moninkertaispiirin lioneille ja leoille yhteenkuuluvuuden ja
ylpeyden tunnetta. Harkitse esimerkiksi moninkertaispiirin palveluprojektikilpailun järjestämistä innostaaksesi
klubeja toteuttamaan innovatiivisia ja vaikuttavia projekteja, jotka ovat toteutettavissa myös muilla
paikkakunnilla tai laajennettavissa piirin tasolle.

• toimii tiedon lähteenä ja sisältöasiantuntijana palveluprojektien toteuttamiseen liittyvissä alueen parhaissa
käytännöissä ja asettaa etusijalle projektit, jotka sopivat yhteen satavuotisjuhlan palveluhaasteen (CSC)
kampanjoiden (toimivuosi 2017–2018) ja palvelukehyksen aloitteiden kanssa. Mainostaa satavuotisjuhlan
perintöprojektien (toimivuosi 2017–2018) jatkamista.

• kannustaa piirin GST-koordinaattoria mainostamaan palveluprojekteja, jotka houkuttelevat mukaan useiden
sukupolvien edustajia, esimerkiksi tarjoamalla leoille johtajakoulutusta.

• edistää LCIF-koordinaattoreiden yhteistyötä moninkertaispiirin/piirin tasolla maksimoidakseen LCIF:n resurssien
hyödyntämisen ja varainkeruutapahtumiin osallistumisen.

o Pysy ajan tasalla monikertaispiireille myönnettävistä LCIF:n apurahoista kannustamalla saumatonta
kommunikaatiota piirn GST-koordinaattoreiden ja piirikuvernöörien välillä, kun LCIF:n apurahoja
haetaan piirien palveluprojekteihin.  Varmista, että kaikki edistymis- ja loppuraportit palautetaan LCIF:lle
ajoissa kuvernöörineuvoston hyväksyttyä ne (tilanteen mukaan).
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http://members.lionsclubs.org/FI/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/FI/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/publications-forms/new-clubs.php
http://members.lionsclubs.org/fi/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch05.pdf
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http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch24.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/GST-MD-Coordinator.pdf
http://lions100.lionsclubs.org/FI/about/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/FI/about/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/FI/programs/centennial-legacy-projects.php
http://lions100.lionsclubs.org/FI/programs/centennial-legacy-projects.php
http://members.lionsclubs.org/FI/leos/leadership-opportunities/index.php
http://www.lcif.org/FI/our-work/index.php
http://www.lcif.org/FI/apply-for-a-grant/index.php


Tärkeimmät resurssit: 

• Piirin e-Kirja
• Klubiprojektien kehitysopas
• Maailmanlaajuisen palvelutyöryhmän työkalut
• LCIF-apurahat
• Lionien koulutuskeskus
• Lionien palvelualueet
• Satavuotisjuhlan palveluhaaste
• Piirin toimintabudjetti
• Moninkertaispiirin toimintabudjetti
• Tee siitä totta
• Lionien palvelualueet
• Palveluprojekti-ideoita (Diabetes), Palveluprojekti-ideoita (Nälän helpottaminen), Palveluprojekti-ideoita (Näkökyky),

Palveluprojekti-ideoita (Lapsuusiän syöpä), Palveluprojekti-ideoita (Ympäristö)
• Hallituksen toimintaperiaate

o Luku I: Palvelu
o Luku XXII: Leoklubiohjelma
o Luku XXIV: Maailmanlaajuinen toimintaryhmä
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http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/dg-team-ebook.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/tk10.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://www.lcif.org/FI/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
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http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch22.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch24.pdf


MAAILMANLAAJUISEN TOIMINTARYHMÄ JOHTAJA – 
ALUEJOHTAJA  

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän aluejohtajatiimin velvollisuudet 

• Johtaa, innostaa ja motivoi toisia soittamalla johtajille, vetämällä verkkokoulutusta ja osallistumalla
henkilökohtaisiin tapaamisiin.

• Kommunikoi pysty- ja vaakasuorasti Maailmanlaajuisen toimintaryhmän jäsenten kanssa kunkin tiimin
suhteiden vaalimiseksi. Laatii uutiskirjeitä, kutsuu tiimejä verkkokoulutuksiin ja osallistuu moninkertaispiirin
vuosikokouksiin.

• Tunnistaa johtajia alueella ja tarjoaa koulutusmahdollisuuksia.

• Tutustuu käytettävissä oleviin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän resursseihin ja ylläpitää täyttä tietämystä
niihin liittyen.

• Käyttää MyLCI:tä johdonmukaisesti resurssina. Navigoi sivustolla ja käyttää usein kysyttyjen kysymysten
koulutusresurssia oppaana tarjontaan tutustumisessa. Katso tästä, mitä tietoja voit käyttää.

• Tutustuu hallituksen toimintaperiaatteeseen sekä Maailmanlaajuista toimintaryhmää koskeviin muutoksiin.

• Pysyy tietoisena LCI Forwardiin ja uuteen palvelukehykseen liittyvistä tiedoista

• Tutustuu aikaisempiin onnistumisiin ja haasteisiin liittyviin koulutusraportteihin ja laatii alueelle realistisia
tavoitteita, jotka Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kaikki jäsenet voivat saavuttaa.

• Varmistaa piirikuvernööreiltä sekä ensimmäisiltä ja toisilta varapiirikuvernööreiltä piirin tavoitteiden ja
ohjelmien jatkuvuuden keskustelemalla jatkuvasti piiritiimin kunkin jäsenen kanssa. Vahvistaa sitoutumisen
tavoitteisiin sekä suunnitelmien toteuttamiseen ja suorittamisen läpivientiin.

• Tunnistaa lionien monimuotoisuuden tärkeyden ja kannustaa koordinaattoreita sisällyttämään tämän
Maailmanlaajuinen toimintaryhmänsä aloitteisiin.
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http://members.lionsclubs.org/FI/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/NavigationPlusFAQ_FI.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/NavigationPlusFAQ_FI.pdf
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=fi
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http://members.lionsclubs.org/FI/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-governors/district-goals-odd.php


• Kertoo alueen antamaan palveluun liittyvistä menestystarinoista sähköposteissa, alueen Facebook-sivulla ja
muilla sosiaalisen median sivustoilla, joilla on merkitystä maailmanlaajuisella tasolla.

Tärkeimmät resurssit: 

• Lionien koulutuskeskus
• Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän työkalut
• Johtajaresurssikeskus
• Jäsenraportit
• Jäsenlomakkeet ja -julkaisut
• Uusien klubien lomakkeet ja julkaisut
• Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän työkalut
• Klubiprojektien kehitysopas
• Maailmanlaajuisen palvelutyöryhmän työkalut

• LCIF-apurahat
• Lionien palvelualueet
• Satavuotisjuhlan palveluhaaste
• Hallituksen toimintaperiaate

o Luku XIV: Johtajakoulutus
o Luku XXIV: Maailmanlaajuinen toimintaryhmä

Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän aluejohtaja 

• Toimii yhteistyössä muiden aluejohtajien kanssa tunnistaakseen johtajakoulutusmahdollisuuksia alueen tiimin
jäsenille.  Kannustaa mahdollisia ja uusia johtajia osallistumaan johtajakoulutus-, jäsenyys- ja
palvelumahdollisuuksiin.

• Auttaa järjestämään ohjaajien vetämää ja verkkopohjaista koulutusta yhteistyössä LCI:n kanssa.

• Kehittää ja toteuttaa alueen vuosittaisen johtajakoulutuksen kehittämissuunnitelman.

Tärkeimmät resurssit: 

• Johtajakoulutusohjelmat
• Johtajakoulutuksen verkkolähetykset
• Lionien koulutuskeskus
• Johtajaresurssikeskus
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http://members.lionsclubs.org/FI/resources/communicate-your-activities/submit-a-photo.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/blog-contributor-guidelines.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/index.php
https://mylci.lionsclubs.org/MembershipReport?l=fi
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/publications-forms/membership.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/publications-forms/new-clubs.php
http://members.lionsclubs.org/fi/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/tk10.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://www.lcif.org/FI/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/FI/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch14.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch24.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/GLT-Area-Leader.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/development-programs/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/index.php


• Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän työkalut
• Piirin apurahaohjelma

Piirin toimintabudjetti
• Moninkertaispiirin rahoitustukiohjelma

Moninkertaispiirin toimintabudjetti
• Lähetä tarina omista onnistumisistasi johtajana
• Piirin mallisäännöt ja ohjesääntö
• Hallituksen toimintaperiaate

o Luku XIV: Johtajakoulutus
o Luku XXIV: Maailmanlaajuinen toimintaryhmä

Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän aluejohtaja 

• Arvioi jatkuvasti vastuualueita voidakseen tunnistaa jäseniin liittyviä mahdollisuuksia analysoimalla demografisia
suuntauksia ja muutoksia käyttäen käytettävissä olevia raportteja ja resursseja.

• Kehittää strategioita lisätäkseen naisjäsenten määrää ja toimiakseen yhdessä Maailmanlaajuisen palveluryhmän
kanssa tukeakseen palveluprojekteja, joissa käsitellään naisten tarpeita. Laatii ja toteuttaa alueen vuosittaisen
jäsenkehityssuunnitelman.

Tärkeimmät resurssit: 

• Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän työkalut
• Jäsenhankinnan verkkolähetykset
• Rahoitusmahdollisuudet
• Jäsenraportit
• Lähetä jäsentoiminnan menestystarinoita
• Lionien koulutuskeskus
• Hallituksen toimintaperiaate

o Luku V: Klubit
o Luku X: Laajentaminen
o Luku XVII: Jäsenyys
o Luku XXIV: Maailmanlaajuinen toimintaryhmä
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http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
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Maailmanlaajuisen palveluryhmän aluejohtaja 

• Toimii Maailmanlaajuisen toimintaryhmän koollekutsujana alueella varmistaakseen tehokkaan
kommunikaation ja yhteistyön GLT-, GMT- ja GST-aluejohtajien välillä suoraviestinnän ja erilaisten
teknologisten välineiden avulla.

• Kommunikoi jatkuvasti moninkertaispiirin ja yksittäisten piirien GST-koordinaattoreiden kanssa arvioidakseen
paikkakunnan palvelutarpeita ja tunnistaakseen kumppaneita paikkakunnalla palvelumahdollisuuksia ja
erityisryhmäklubeja varten.

• Kannustaa GST-koordinaattoreita ja lioneita suunnittelemaan palveluprojekteja, jotka houkuttelevat mukaan useiden
sukupolvien edustajia. Asettaa etusijalle palveluprojektit, jotka sopivat yhteen satavuotisjuhlan palveluhaasteen
kampanjoiden ja palvelukehyksen kanssa. Mainostaa satavuotisjuhlan perintöprojekteja lisätäkseen lionien
antaman palvelun näkyvyyttä paikkakunnilla.

• Palvelee LCIF:n GST-yhteyshenkilönä ja tuntee läpikotaisin LCIF:n ohjelmat ja vuosittaiset apurahat.

• Kannustaa LCIF-koordinaattoreiden yhteistyötä Maailmanlaajuisen toimintaryhmän rakenteen kautta ja
maksimoi LCIF:n resurssien hyödyntämisen sekä kumppaneiden ja varainkeruutapahtumiin osallistumisen
suoraviestinnän ja erilaisten teknologisten välineiden avulla.

• Laatii ja toteuttaa alueen vuosittaisen palvelun kehittämissuunnitelman.

Tärkeimmät resurssit: 

• Palvelutoiminnan verkkolähetykset
• Maailmanlaajuisen palveluryhmän työkalut
• Lionien palvelualueet
• Satavuotisjuhlan palveluhaaste
• LCIF-apurahat
• Lionien koulutuskeskus
• 25 projekti-ideaa
• Hallituksen toimintaperiaate

o Luku I: Palvelu
o Luku XXII: Leoklubiohjelma
o Luku XXIV Maailmanlaajuinen toimintaryhmä
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MAAILMANLAAJUISEN TOIMINTARYHMÄN JOHTAJA – VAALIPIIRIN 
ALUEJOHTAJA  

Vaalipiirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän aluejohtajatiimin velvollisuudet 

• Linjaa alueen tavoitteet ja aloitteet LCI Forward -strategioiden ja keskittymisen kohteiden kanssa.

• Toimii yhteistyössä muiden vaalipiirin aluejohtajien kanssa vahvistaakseen entisestään johtajakoulutuksen
kehittämiseen, jäsenmäärän kasvuun ja humanitaarisen palvelun laajentamiseen liittyviä aloitteita.

• Keskustelee aluejohtajien ja muiden vaalipiirin johtajien kanssa ja pyytää heiltä säännöllisesti palautetta
hyödyntämällä edistymisraportoinnin työkaluja ja suoraviestintää erilaisten teknologisten välineiden avulla.

• Motivoi johtajia jatkuvasti Maailmanlaajuisen toimintaryhmän rakenteen avulla saavuttaakseen
johtajakoulutukseen, jäsenmäärän kasvattamiseen ja palveluaktiviteetteihin liittyvät tavoitteet jakamalla
innostavia menestystarinoita ja parhaita käytäntöjä.

• Osallistuu alueen johtajakoulutuksen foorumeihin ja toimii yhteistyössä vaalipiirin Maailmanlaajuisen
toimintaryhmän johtajien kanssa mielekkäiden seminaarien, tapahtumien ja projektien toteuttamiseksi.

• Kannustaa muita ottamaan moninaisuutta edustavia henkilöitä mukaan Maailmanlaajuisen toimintaryhmän
aloitteisiin.

• Keskustelee onnistumisista, mahdollisuuksista ja tarpeista GLT-, GMT- ja GST-toimintoja valvovan
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän varapuheenjohtajan sekä LCI:n kanssa verkkoraportoinnin työkalujen ja
suoran kommunikaation avulla.

Tärkeimmät resurssit: 

• Opaslionohjelma
• Verkkokoulutukset
• Lionien koulutuskeskus
• Hallituksen toimintaperiaate

o Luku XXIV Maailmanlaajuinen toimintaryhmä
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Vaalipiirin Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän aluejohtaja 

• tunnistaa mahdollisia johtajia ja kannusta uusia johtajia osallistumaan johtajakoulutusmahdollisuuksiin.

Tärkeimmät resurssit: 

• Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän työkalut
• Lionien koulutuskeskus
• Hallituksen toimintaperiaate

• Luku XIV: Johtajakoulutus
• Luku XXIV: Maailmanlaajuinen toimintaryhmä

Vaalipiirin Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän aluejohtaja 

• tarjoaa tukea jäsenjohtajille koko järjestön laajuisesti, mikä vaikuttaa positiivisesti jäsenmäärän kasvuun.

Tärkeimmät resurssit: 

• Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän työkalut
• Rahoitusmahdollisuudet
• Lionien koulutuskeskus
• Hallituksen toimintaperiaate

• Luku V: Klubit
• Luku X: Laajentaminen
• Luku XVII: Jäsenyys
• Luku XXIV: Maailmanlaajuinen toimintaryhmä
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Vaalipiirin Maailmanlaajuisen palveluryhmän aluejohtaja 

• toimii Maailmanlaajuisen toimintaryhmän koollekutsujana vaalipiirissä varmistaen viestinnän ja yhteistyön
kaikkien kolmen vaalipiirin johtajan (GLT, GMT ja GST) suoraviestinnän ja erilaisten teknologisten välineiden
avulla.

• motivoi ja antaa tunnustusta jatkuvasti kaikkien tasojen johtajille palvelutavoitteiden saavuttamiseksi. Asettaa

etusijalle aloitteet, jotka ovat samansuuntaisia satavuotisjuhlan palveluhaasteen kampanjoiden ja
palvelukehyksen kanssa.  Mainostaa satavuotisjuhlan perintöprojekteja lisätäkseen lionien palvelutyön
näkyvyyttä paikkakunnilla.

• Palvelee LCIF:n GST-yhteyshenkilönä ja tuntee läpikotaisin LCIF:n ohjelmat ja vuosittaiset apurahat.

• kannustaa LCIF-koordinaattoreiden yhteistyötä Maailmanlaajuisen toimintaryhmän rakenteen kautta ja
maksimoi LCIF:n resurssien hyödyntäminen sekä kumppaneiden ja varainkeruutapahtumiin osallistuminen
suoraviestinnän ja erilaisten teknologisten välineiden avulla.

• toimii yhteistyössä vaalipiirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kanssa toteuttaakseen palveluun liittyviä
seminaareja, tapahtumia ja projekteja, esimerkkinä ammatillisten kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen leoille.

Tärkeimmät resurssit: 

• Lionien palvelualueet
• Maailmanlaajuisen palveluryhmän työkalut
• Satavuotisjuhlan palveluhaaste
• LCIF-apurahat
• Lionien koulutuskeskus
• Palveluprojekti-ideoita (Diabetes), Palveluprojekti-ideoita (Nälän helpottaminen), Palveluprojekti-ideoita (Näkökyky),

Palveluprojekti-ideoita (Lapsuusiän syöpä), Palveluprojekti-ideoita (Ympäristö)
• Hallituksen toimintaperiaate

o Luku I: Palvelu
o Luku XXII: Leoklubiohjelma
o Luku XXIV: Maailmanlaajuinen toimintaryhmä
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Useat Maailmanlaajuisen toimintaryhmän jäsenten käytettävissä olevat resurssit ovat rahoitettuja ohjelmia ja 
apurahoja, joiden avulla toteutetaan tiettyjä projekteja määrätyillä alueilla. Jokaisella resurssilla on 
räätälöidyt ohjelmakriteerit, budjetit ja ohjeet, jotka tukevat menestykseen liittyviä tavoitteita. 

Rahoitusmahdollisuudet 
Moninkertaispiirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän toimintabudjetti – Toimintabudjetti on saatavilla kullekin 
moninkertaispiirin GLT/GMT/GST-koordinaattorille, jonka tiedot LCI:llä on rekisterissään (yksi kutakin moninkertaispiiriä 
kohti). 

Piirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän toimintabudjetti – Toimintabudjetti on saatavilla kullekin piirin GLT/GMT/GST-
koordinaattorille, jonka tiedot LCI:llä on rekisterissään (yksi kutakin piiriä kohti).   

Moninkertaispiirin rahoitusohjelma - Tällä rahoitusohjelmalla tuetaan vahvistettujen 1. ja 2. varapiirikuvernöörien 
koulutusta moninkertaispiirin tasolla. 

Piirin rahoitusohjelma - Tällä ohjelmalla tuetaan lohkon puheenjohtajien koulutusta piirin tasolla.  

Alueellinen lionjohtajien koulutusinstituutti - Alueellisten lionjohtajien koulutusinstituuttien ohjelma suunniteltiin 
kannustamaan ja tukemaan moninkertaispiirien johtajakoulutusohjelmia. 

Apurahaohjelmat 
Jäsenkasvun apuraha – Tarjoaa rahoitusta aloitteille, jotka keskittyvät jäsenkasvun uusiin mahdollisuuksiin ja/tai 
hyödyntävät uusia markkinointitekniikoita uusia klubeja perustettaessa ja jäsenmäärää kasvatettaessa. 

Perhe- ja naisjäsenkehityksen symposiumapuraha - Tarjoaa rahoitusta tukemaan symposiumeja, jotka tunnistavat 

paikkakunnilla naisia ja perheitä kiinnostavia uusia projekteja, tunnistavat mahdollisia jäseniä, mainostavat lionsklubeja 
paikkakunnalla ja perustavat uuden klubin/haaraklubin paikkakunnalla tunnistetun uuden projektin kehittämiseksi. 

Alueellinen Naisten workshop -apuraha – Tarjoaa rahoitusta tukemaan workshopeja, jotka auttavat naislioneita heidän 
omilla alueillaan ideoimaan, miten lioneihin saataisiin liittymään enemmän naisia ja perheitä. 

Satavuotisjuhlan apurahaohjelma – Tarjoaa rahoitusta avustamaan moninkertaispiirejä tai yksittäisiä piirejä lisäämään 
julkista tietoisuutta lioneista ja lioneiden ohjelmista satavuotisjuhlakauden aikana, alkaen 1. heinäkuuta 2015 ja 
päättyen 30. kesäkuuta 2018. 

Lasten symposiumiohjelma - Tarjoaa rahoitusta tukemaan tarpeellisten palvelutyyppien tunnistamista sekä erilaisia 
tapoja osallistua, toteuttaa uusia lionprojekteja ja tarjota apua jo olemassa oleville paikallisille ohjelmille. Tämän 
tehokkaan symposiumin avulla lionit voivat luoda yhteistyöhön perustuvia suhteita vähäosaisia lapsia palvelevien 
paikallisten kumppaneiden kanssa.  
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Leojohtajien apurahaohjelma - Tarjoaa taloudellista apua leojohtajien konferenssin järjestämisestä kiinnostuneille 
moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäisille piireille. Ohjelman tavoitteena on tehostaa leojen johtajuustaitojen 
kehittämistä, erityisesti projektihallinnon, viestinnän, luovuuden ja innovaation, ryhmätyöskentelyn ja palveluprojektien 
suunnittelun aloilla. 

LCIF-apurahat - Säätiö antaa tukea neljällä palvelualueella: näön säilyttäminen, nuorison palveleminen, hätäapu ja 
humanitaarinen työ. Näille palveluille myönnetyt apurahat auttavat lionspiirejä laajamittaisten humanitaaristen 
hankkeiden kehittämisessä ja toteuttamisessa.  

Resurssit 
Lions Clubs International tarjoaa Maailmanlaajuiselle toimintaryhmälle useita resursseja kehityssuunnitelmien 
toteuttamisen onnistumiseksi.  Esimerkiksi seuraavia voidaan hyödyntää:  

• Lions Clubs International tarjoaa useita tapoja perustaa uusia klubeja.
• Lions Clubs International tarjoaa useita johtajakoulutusmahdollisuuksia lisätäkseen nykyisten ja tulevien

johtajien tietämystä.
• Verkkokoulutukset voivat olla erinomainen resurssi henkilökohtaisiin ja verkossa tapahtuviin kokouksiin.

Johtajakoulutukseen, jäsenyyteen ja palveluun liittyviä verkkokoulutuksia tarjotaan säännöllisesti läpi vuoden.
LCI:llä on luettelo aiemmista verkkokoulutuksista, jota voidaan käyttää kehitysresurssina.

• Lionien koulutuskeskus (LLC) tarjoaa runsaasti verkkomoduuleita tärkeiden johtajuustaitojen oppimiseen ja
harjoitteluun. Näitä taitoja tarvitaan kaikkien lionien projektien ja aloitteiden onnistumiseksi.

• Lionien lomakkeita ja julkaisuja, kuten esitteitä, lentolehtisiä, käsikirjoja, oppaita ja muuta, voi ladata kätevästi
suoraan verkkosivustolta julkaisujen ja lomakkeiden verkkosivuilta.
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Kaikille tarkoitettuja lisäresursseja 
o Hallituksen toimintaperiaate
o Satavuotisjuhlan palveluhaasteen resursseja
o Luku I: Palvelu
o Luku V: Klubit
o Luku X: Laajentaminen
o Luku XIV: Johtajakoulutus
o Luku XVII: Jäsenyys
o Luku XXII: Leoklubiohjelma
o Luku XXIV: Maailmanlaajuinen toimintaryhmä
o Lionsklubin Mallisäännöt ja ohjesäännöt
o Klubin erinomaisuuspalkinto
o Klubin erinomaisuuspalkintoon liittyvä hallituksen toimintaperiaate
o Klubin terveystarkastus
o Klubin jäsenjohtajan e-Kirja
o Klubin jäsenjohtajan verkkosivu
o Klubin presidentin / ensimmäisen varapresidentin e-Kirja
o Klubin presidentin / ensimmäisen varapresidentin verkkosivu
o Klubin laatualoite
o Klubin palvelujohtajan e-Kirja
o Klubin palvelujohtajan verkkosivu
o Paikkakunnan tarpeiden arviointi
o Piiri- ja klubihallinto
o Piirin mallisäännöt ja ohjesääntö
o Piirin e-Kirja
o Piirin apurahaohjelma
o Piirikuvernöörin verkkosivu
o Piirin toimintabudjetti
o Piirin erinomaisuuspalkinnot
o Rahoitusmahdollisuudet
o Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän työkalut
o Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän työkalut
o Maailmanlaajuisen palveluryhmän työkalut
o GMT-koordinaattorin koulutus
o Klubiprojektien kehitysopas
o Opaslionohjelma
o Klubin toiminnan parantaminen
o Jäsenten kutsuminen
o LCIF-apurahat
o Johtajakoulutusohjelmat
o Johtajaresurssikeskus
o Johtajakoulutuksen verkkolähetykset
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http://www.lcif.org/FI/apply-for-a-grant/index.php
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o Tilaisuuksia leojohtajille
o Lionien koulutuskeskus
o Lionien palvelualueet
o Tee siitä totta
o Jäsenlomakkeet ja -julkaisut
o Jäsenraportit
o Jäsenhankinnan verkkolähetykset
o Tavallinen klubin rakenne
o Piirihallituksen rakenne
o Esimerkki moninkertaispiirin rakenteesta
o Moninkertaispiirin rahoitustukiohjelma
o Moninkertaispiirin toimintabudjetti
o Moninkertaispiirin verkkosivu
o MyLCI
o Uusien klubien lomakkeet ja julkaisut
o Uuden jäsenen perehdytys
o Palveluaktiviteetti-ilmoitus, UKK
o Palvelutoiminnan verkkolähetykset
o Palveluprojekti-ideoita (Diabetes), Palveluprojekti-ideoita (Nälän helpottaminen), 

Palveluprojekti-ideoita (Näkökyky), Palveluprojekti-ideoita (Lapsuusiän syöpä), 
Palveluprojekti-ideoita (Ympäristö) 

o Uuden klubin aloittaminen
o Lähetä jäsentoiminnan menestystarinoita
o Lähetä tarina omista onnistumisistasi johtajana
o Me palvelemme
o Verkkokoulutukset
o Teidän klubinne, teidän tapanne!
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http://members.lionsclubs.org/FI/districts/multiple-districts.php
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=FI
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/publications-forms/new-clubs.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/sar_faq.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/webinars/service-activity-webinars.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/gst1A.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/gst1B.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/gst1C.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/gst1D.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/gst1E.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/new-clubs/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/communicate-your-activities/member-success-stories-form.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/communicate-your-activities/submit-leadership-story.php
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/webinars/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/DA-YCYW.pdf


 

Raportointi 
 

Arvioitavan tiedon kokoaminen ja jakaminen auttaa Maailmanlaajuisen toimintaryhmän jäseniä ymmärtämään 
paremmin tiimin koko vaikutuksen LCI Forward -tavoitteeseemme palvella 200 miljoonaa ihmistä vuodessa vuoteen 
2021 mennessä.  

 

Kaikki Maailmanlaajuisen toimintaryhmän jäsenet osallistuvat tarkoin määrättyyn raportointiprosessiin, joka kattaa 
aktiviteetit, saavutukset ja haasteet. Raportoidut tiedot kommunikoidaan klubeista lohkoille, piireille, 
moninkertaispiireille, aluejohtajille, vaalipiirien johtajille ja kansainvälisille puheenjohtajille. Vaalipiirien johtajat ja 
kansainväliset puheenjohtajat jakavat raportoidut tiedot LCI:n kansainväliselle hallitukselle. Asianmukaiset toimikunnat 
arvioivat kaikki saavutukset ja huolenaiheet sekä käsittelevät ne tarpeen mukaan.  

 

http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-team/dev-plans-progress-reports.php   
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LCI-hakemisto     
 

Tiedustelu Osasto Yhteystiedot 

Maailmanlaajuinen toimintaryhmä  GlobalActionTeam@lionsclubs.org 

Maailmanlaajuinen 
johtajakoulutusryhmä 

 GlobalLeadershipTeam@lionsclubs.org 

Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä  GlobalMembershipTeam@lionsclubs.org 

Maailmanlaajuinen palveluryhmä  GlobalServiceTeam@lionsclubs.org 

Jäsenlaskutus Tilisaatavat ja klubien tilipalvelut AccountsReceivable@lionsclubs.org 

Uusien klubien hakemukset Uudet klubit NewClubs@lionsclubs.org 

Liitännäisklubi Uudet klubit NewClubs@lionsclubs.org 

 

Uusien jäsenten lisääminen (90 
päivän kuluessa perustamisesta) 

Uudet klubit NewClubs@lionsclubs.org  

Uusien jäsenien lisääminen 
(nykyisiin klubeihin) 

Jäsenpalvelujen keskus MemberServiceCenter@lionsclubs.org 

Klubien tuki (kielet) 
 

• englanti/hindi 

• portugali/espanja 

• yksinkertaistettu kiina, 

kiina, japani, korea 

• suomi, ranska, saksa, 

italia ja ruotsi 

 
 
 
 
 
 

Piiri- ja klubihallinto 

 
 

• Clubstatus@lionsclubs.org 

• Iberoamerican@lionsclubs.org 

• Pacificasian@lionsclubs.org  

 

 

• Eurafrican@lionsclubs.org 

 

 

Klubivirkailijoiden tuki 

• englanti/hindi 

• portugali/espanja 

 

Piiri- ja klubihallinto 

 

• clubofficers@lionsclubs.org 

 

• Iberoamerican@lionsclubs.org 
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• yksinkertaistettu kiina, 

kiina, japani, korea 

• suomi, ranska, saksa, 
italia ja ruotsi 

• Pacificasian@lionsclubs.org  

 

 

• Eurafrican@lionsclubs.org 

 

 

Piirivirkailijoiden tuki 

• englanti/hindi 

• portugali/espanja 

• yksinkertaistettu kiina, 

kiina, japani, korea 

• suomi, ranska, saksa, 
italia ja ruotsi 

 

 

 

Piiri- ja klubihallinto 

 

 

• districtofficers@lionsclubs.org 
• Iberoamerican@lionsclubs.org 

 

• Pacificasian@lionsclubs.org  

 

• Eurafrican@lionsclubs.org 
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