
MAAILMANLAAJUINEN TOIMINTARYHMÄ 
Maailmanlaajuisen palveluryhmän (GST) moninkertaispiirin 
koordinaattori 

Virkakausi 

Viran yleiskatsaus 

Kolme vuotta; valitaan moninkertaispiirissä (moninkertaispiirin ohjesäännön 
mukaisesti) kuvernöörineuvoston ei-äänioikeutetuksi jäseneksi. Voi toimia virassa 
useamman vuoden ajan.  

Moninkertaispiirin GST-koordinaattorina tulet olemaan palveluohjelman asiantuntija 
varmistaen että piirit saavuttavat niiden tavoitteet. Tiedotat, valmennat ja mentoroit 
piirikoordinaattoreita ja samalla poistat edistymisen edessä olevia esteitä. Oma 
halusi toimia ja päättäväisyytesi inspiroi ja auttaa piirejä menestymään kun ne 
pyrkivät auttamaan mahdollisimman monia ihmisiä.   

Toiminta 
menestyksen 
varmistamiseksi 

• Kehittää ja toteuttaa moninkertaispiirin jokavuotisen toimintasuunnitelman,
jossa seurataan edistymistä kohti asetettuja palvelutavoitteita. Ottaa yhteyttä
piireihin, joissa ollaan jäljessä tavoitteista ja tarjoaa motivaatiota ja tukea.

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

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

• Tekee yhteistyötä GMT:n ja GST:n kanssa, jotta annetaan piireille
strategioita säilyttää jäsenet.

• Kommunikoi säännöllisesti piirien GST-koordinaattorien kanssa. Varmistaa,
että he tuntevat LCI:n ja LCIF:n palveluohjelmat, yhteistyösuhteet ja
apurahat.

• Toimii tiedon lähteenä ja asiantuntijana alueen palveluprojektien
toteuttamiseen liittyvissä asioissa; asettaa etusijalle projektit, jotka sopivat
yhteen satavuotisjuhlan palveluhaasteen (CSC) kampanjoiden (toimivuosi
2017/18) ja LCI Forwardin palvelurakenteen aloitteiden kanssa. Mainostaa
Satavuotisjuhlan perintöprojektien jatkamista (toimivuosi 2017/18).

• Kannustaa piirin GST-koordinaattoria mainostamaan palveluprojekteja, jotka
innostavat eri sukupolvien edustajia, mukaan lukien leojen ottamista mukaan
ja johtamismahdollisuuksien antamista heille.

• Vahvistaa yhteistyötä LCIF-koordinaattorin kanssa moninkertaispiirin/piirin
tasolla, jotta maksimoidaan LCIF:n resurssien käyttäminen ja osallistuminen
varainkeruuseen.

• Seuraa moninkertaispiirille myönnettyjä LCIF-apurahoja.

Menestyksen 
mittaaminen 

• Palveluprojektien toteuttaminen ja raportointi on kasvanut 5%:lla
edellisvuodesta.

• Diabetesprojektien toteuttaminen on kasvanut 5%:lla edellisvuodesta.
• Vuoden 2017/18 päättyessä satavuotisjuhlan perintöprojektien lukumäärä on

kasvanut edellisvuodesta.
• Löytänyt alueelta vähintään yhden palvelualoitteen, jota on vahvistettu

käyttämällä LCIF:n resursseja.
• Lisää leoklubien kehittämistä ja käytännön yhteistyötä lionien ja leojen välillä

verrattuna edelliseen vuoteen.

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.  
• Tuntee LCI:n ja LCIF:n ohjelmat, yhteistyösuhteet ja apurahat. 
• Suorittanut Lionjohtajien koulutusinstituutin tai Kouluttajien koulutusinstituutin 

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

• Osaa käyttää teknologiaa (sähköposti, Microsoft Office, MyLCI, LCI:n 
verkkosivut, sosiaalinen media). 

 
Raportointirakenne  
 

• Moninkertaispiirin GST-koordinaattori raportoi aluejohtajalle tai erityisalueen 
neuvonantajalle.  

• Moninkertaispiirin GLT-, GMT- ja GST-koordinaattorit raportoivat 
moninkertaispiirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajalle 
(kuvernöörineuvoston puheenjohtaja). 

• Piirien GST-koordinaattorit raportoivat moninkertaispiirin GST-
koordinaattoreille. 

 


