
MAAILMANLAAJUINEN TOIMINTARYHMÄ 
Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän (GMT) vaalipiirin vara-aluejohtaja 

 

Virkakausi Kolme vuotta; suoritukset arvioidaan ja nimitys vahvistetaan tai peruutetaan vuosittain. 
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Pätevyys-
vaatimukset 

Vaalipiirin GMT-vara-aluejohtajana sinä edistät yhdessä vaalipiirin aluejohtajan 
kanssa Maailmanlaajuisen toimintaryhmän aloitteita keskittyen nimenomaan 
jäsenasioiden kehittämiseen. Ymmärrät hyvin jäsenyyteen liittyvät 
kehittämisaloitteet, menestykset ja haasteet oman vaalipiirisi alueella. 
Menestykseen vaaditaan, että osaat kommunikoida hyvin johtajien kanssa, 
kuunnella heitä ja ymmärtää alueen erityistarpeet. Tulet olemaan ylpeä siitä miten 
oma työsi on vaikuttanut positiivisesti vaalipiirin alueen jäsenasioihin. 

 
• Tekee yhteistyötä vaalipiirin maailmanlaajuisen toimintaryhmän GLT- ja GST-

vara-aluejohtajien kanssa, jotta edistetään johtajakoulutuksen kehittämiseen, 
jäsenkasvuun ja humanitaarisen palvelun laajentamiseen liittyviä aloitteita. 

• Osallistuu alueen johtamiskoulutuksen foorumeihin ja tekee yhteistyötä alueen 
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kanssa mielekkäiden seminaarien, 
tapahtumien ja projektien suunnittelemiseksi. 

• Kertoo vaalipiirin GMT-aluejohtajalle ja LCI:n henkilökunnalle onnistumisista, 
mahdollisuuksista ja tarpeista. 

• Varmistaa, että aluejohtajat lähettävät kehityssuunnitelmat.  
• Seuraa aluejohtajien edistymisraportteja liittyen kehityssuunnitelmiin ja 

varmistaa, että ne lähetetään aikataulun mukaisesti vaalipiirin 
aluejohtajalle ennen tulevaa hallituksen kokousta. 

• Lähettää neljännesvuosittain sähköpostiviestejä ja/tai soittaa 
aluejohtajille, jotta pystytään seuraamaan menestymistä ja tunnistamaan 
tarpeet/ongelmat. 

• Tarjoaa jatkuvaa tukea ja opastusta aluejohtajille.  
• Kokoaa ja jakaa tärkeää tietoa aluejohtajille. 
• Kannustaa johtajia ottamaan mukaan erilaisia ryhmiä Maailmanlaajuisen 

toimintaryhmän aloitteisiin. 
 

Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä on kasvanut yhteensä: 
• Jäsenten eroamiset ovat vähentyneet vähintään 5%:lla. 
• Naisjäsenten määrä on kasvanut LCI:n 50-50 tavoitteen tukemiseksi. 

 
• Innostunut lionismista, osaa mainostaa LCI Forwardia tehokkaasti ja haluaa 

sijoittaa aikaa ja energiaa järjestön tulevaisuudelle. 
• Johtaa esimerkin avulla; toimii aktiivisesti uusien jäsenten kummina ja 

osallistuu uusien klubien kehittämiseen. 
• Osaa käyttää teknologiaa (sähköposti, Microsoft Office, MyLCI, LCI:n 

verkkosivut, sosiaalinen media). 
• Suorittanut Lionjohtajien koulutusinstituutin tai Kouluttajien 

koulutusinstituutin tai toiminut niissä opettajana. Tai suorittanut jonkin 
muun ammatillisen johtamiskoulutuksen ohjelman. 

 
Raportoin-
tirakenne 

• Vaalipiirin GMT-vara-aluejohtaja raportoi maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän vaalipiirin GMT-aluejohtajalle. 

• GMT-aluejohtajat raportoivat vaalipiirin GMT-johtajalle ja vaalipiirin GMT-
varajohtajalle.  
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