
 

MAAILMANLAAJUINEN TOIMINTARYHMÄ 
 

Maailmanlaajuisen palveluryhmän (GST) klubin palvelujohtaja 
 

Virkakausi 
 

Yksi vuosi, valitaan vaaleilla klubin virkailijaksi ja hallituksen jäseneksi. 
 

Viran yleiskatsaus 
 

GST:n klubin palvelujohtajana sinä toteutat Melvin Jonesin unelmaa - että lionit ja 
leot pystyvät vastaamaan kaikkiin tarpeisiin. Olet vastuussa tarkoituksenmukaisten 
palvelu- ja varainkeruuprojektien toteuttamisesta, jäsenten osallistumisen 
lisäämisestä palveluprojekteihin ja lionien tekemän humanitaarisen työn 
tiedottamisesta.  
 

Toiminta 
menestyksen 
varmistamiseksi 

• Tekee yhteistyötä klubin GLT- ja GMT-koordinaattorien ja klubin 
maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajan (klubipresidentin) kanssa, 
jotta edistetään johtajakoulutuksen kehittämiseen, jäsenkasvuun ja 
humanitaarisen palvelun laajentamiseen liittyviä aloitteita.  

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

• Tukee jäsenten säilyttämistä tukemalla sopusointuista ilmapiiriä klubissa. 
Saa jäsenet tuntemaan olonsa osaksi lionsperhettä samalla kun he 
palvelevat paikkakunnalla.   

• Jäsenten tyytyväisyys lisääntyy klubien palveluprojekteissa ja varainkeruussa 
ja samalla vastataan tehokkaasti paikkakunnan tarpeisiin.   

• Toteuttaa projekteja, jotka sopivat yhteen Satavuotisjuhlan palveluhaasteen 
(CSC) kampanjoiden (toimivuosi 2017/18) ja LCI Forwardin palvelurakenteen 
kanssa. Suunnittelee ja toteuttaa satavuotisjuhlan perintöprojekteja 
(toimivuosi 2017/18) lionien palvelutyön näkyvyyden kasvattamiseksi 
paikkakunnilla. 

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

• Tekee yhteistyötä klubin markkinointi- ja PR-aktiviteeteissa, jotta lisätään 
paikkakuntalaisten tietoja klubin palveluprojekteista ja sen palvelutyön 
vaikutuksesta. 

• Lisää lionien ja leojen osallistumista palveluprojekteihin MyLion-sovelluksen 
kautta. 

• Kannustaa LCIF-koordinaattoria yhteistyöhön klubin tasolla, jotta 
maksimoidaan LCIF:n resurssien käyttäminen ja osallistuminen 
varainkeruuseen. 

• Osallistuu alueen, lohkon ja piirin kokouksiin ja tapahtumiin.  
• Tekee yhteistyötä GMT:n ja klubin jäsenjohtajan kanssa, jotta saadaan 

nykyiset ja mahdolliset uudet jäsenet osallistumaan palveluprojekteihin. 
 

Menestyksen 
mittaaminen 
 

• Kasvatetaan jäsenten tyytyväisyyttä klubin palveluprojekteihin ja 
varainkeruutilaisuuksiin lisäämällä jäsenten osallistumista palveluprojekteihin. 

• Palveluprojektien toteuttaminen ja raportointi on kasvanut edellisvuodesta. 
• Suunnittelee ja toteuttaa vähintään yhden diabetekseen liittyvän projektin. 
• Suunnittelee ja toteuttaa palveluprojekteja, jotka sopivat yhteen CSC-

kampanjan jokaiseen viiteen alueeseen (toimivuosi 2017/18). Käynnistetään 
vähintään yksi Satavuotisjuhlan perintöprojekti (toimivuosi 2017/18). 

• Osallistuu vähintään yhden palveluprojektin tai varainkeruutilaisuuden 
suunnittelemiseen ja järjestämiseen MyLion-sovelluksen kautta.  

• Toteuttaa vähintään yhden palveluprojektin tai varainkeruutapahtuman 



yhdessä paikallisen leoklubin tai nuorisojärjestön kanssa.  
 

Pätevyysvaatimukset 
 
 

 

• Innostunut lionismista ja haluaa sijoittaa aikaa ja energiaa järjestön 
tulevaisuudelle.  

• Kokemusta palveluaktiviteettien johtamisesta ja kehittämisestä viimeisen 
viiden vuoden ajalta.  

• Hyvät taidot tilaisuuksien järjestämisessä, julkisessa puhumisessa ja 
esiintymiskyvyssä. 

• Tuntee LCIF:n ohjelmat, yhteistyösuhteet ja apurahat 
• Osaa käyttää teknologiaa (sähköposti, Microsoft Office, MyLCI, LCI:n 

verkkosivut, sosiaalinen media). 
 

Raportointirakenne  
 

• Klubin GST-palvelujohtaja raportoi piirin GST-koordinaattorille. 
• Klubin GST-palvelujohtaja, GMT-jäsenjohtaja ja GLT-johtaja 

(johtajakoulutuksen kehittäminen) raportoivat Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän johtajalle (klubipresidentti). 

 
 


