
MAAILMANLAAJUINEN TOIMINTARYHMÄ 
 

Maailmanlaajuisen palveluryhmän (GST) piirikoordinaattori 
 

Virkakausi 
 

Yksi vuosi; valitaan piirissä (piirin ohjesäännön mukaisesti) piirihallituksen jäseneksi. 
Voi toimia virassa useamman vuoden ajan. 

Viran yleiskatsaus 
 

Piirin GST-koordinaattorina sinä autat ja tuet alueiden, lohkojen ja klubien 
palvelujohtajia vahvistamalla lionien kykyä vastata heidän alueensa tarpeisiin ja 
samalla mahdollistaa jäsenille mahdollisimman hyvä jäsenyyskokemus 
tarkoituksenmukaisten palveluaktiviteettien kautta. Sinä tiedät mistä löytää ratkaisut 
ja pystyt ylittämään esteet. Tulet toimimaan klubien ja moninkertaispiirin 
koordinaattorin välisenä yhteyshenkilönä varmistaen että jokaisen piirin ja klubin 
ainutlaatuisiin tarpeisiin vastataan. 
 

Toiminta 
menestyksen 
varmistamiseksi 

• Innostaa klubeja järjestämään tarkoituksenmukaisia palveluprojekteja, jotka 
sopivat yhteen Satavuotisjuhlan palveluhaasteen (CSC) kampanjoiden 
(toimivuosi 2017/18) ja LCI Forwardin palvelurakenteen kanssa. Mainostaa 
satavuotisjuhlan perintöprojekteja (toimivuosi 2017/18) lionien palvelutyön 
näkyvyyden kasvattamiseksi paikkakunnilla. 

• Mainostaa LCI:n palvelurakennetta ja korostaa diabetesta LCI:n 
maailmanlaajuisena palvelualueena.  

• Tekee yhteistyötä GLT- ja GMT-piirikoordinaattorien ja Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän puheenjohtajan (piirikuvernööri) kanssa, jotta edistetään 
johtajakoulutuksen kehittämiseen, jäsenkasvuun ja humanitaarisen palvelun 
laajentamiseen liittyviä aloitteita.  

• Tekee yhteistyötä alueiden, lohkojen ja klubien palvelujohtajien kanssa, jotta 
klubit pyrkivät saavuttamaan niiden palvelutavoitteet, varmistetaan 
säännöllinen raportointi MyLCI:ssa ja kannustetaan LCI:n MyLion-
sovelluksen käyttämistä palveluprojekteissa. 

• Tukee paikallisia palveluprojekteja, jotka luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta 
ja piirin lionit ja leot tuntevat niistä ylpeyttä.  

• Mainostaa palveluprojekteja, jotka innostavat eri sukupolvien edustajia, 
mukaan lukien leojen ottamista mukaan ja johtamismahdollisuuksien 
antamista heille. 

• Maksimoi LCIF:n resurssien käyttämisen ja innostaa LCIF-koordinaattoreiden 
kautta varainkeruuta. 

• Seuraa piirille myönnettyjä LCIF-apurahoja. 
• Kerää klubien ja piirin antamaa palautetta liittyen palveluhaasteisiin, 

mahdollisuuksiin ja menestyksiin; kertoo moninkertaispiirin koordinaattorille 
tilanteesta, jotta voidaan löytää ratkaisut/poistaa esteet palveluohjelmien 
toteuttamiselle.  
 

Menestyksen 
mittaaminen 
 

• Tekee yhteistyötä piirin GLT-koordinaattorin kanssa vähintään yhden 
workshopin suunnittelemiseksi, jonka kautta autetaan lioneita ja leoja 
toimimaan entistä pätevämmin palveluprojektien suunnittelemisessa ja 
toteuttamisessa. 

• Kannustaa klubeja suunnittelemaan ja toteuttamaan vähintään yhden 
diabetekseen liittyvän projektin. 

• Vuoden 2017/18 päättyessä satavuotisjuhlan perintöprojektien lukumäärä on 
kasvanut edellisvuodesta. 

• Palveluprojektien toteuttaminen ja raportointi on kasvanut edellisvuodesta. 
• Tekee yhteistyötä piirin LCIF-koordinaattorin ja alueen/lohkon 

puheenjohtajien kanssa, jotta löydetään alueelta vähintään yksi palvelualoite, 
jota voidaan vahvistaa käyttämällä LCIF:n resursseja. 

• Kannustaa LCI:n MyLion-sovelluksen käyttämistä piirissä pyytämällä kaikilta 
klubeilta palautetta ja vähintään yksi palveluprojekti hoidetaan tämän 



sovelluksen kautta.  
• Joka vuosi on kehitetty leoklubeja ja käytännön yhteistyötä on lisätty lionien 

ja leojen antamassa palvelussa. 
 

Pätevyysvaatimukset 
 

• Innostunut lionismista, osaa mainostaa LCI Forwardia tehokkaasti 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 • Piirin GST-koordinaattori raportoi omalle moninkertaispiirin GST-
koordinaattorille, aluejohtajalle tai erityisalueen neuvonantajalle.  

• Piirin GST-, GMT- ja GLT-koordinaattorit raportoivat piirin Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän puheenjohtajalle (piirikuvernööri). 

• Klubin GST-palvelujohtaja raportoi piirin GST-koordinaattorille. 
 


