
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYÖKIRJA 

 

Lohkon puheenjohtajan 
itsenäisesti suoritettava koulutus 

 

Moduuli 1: Yleiskatsaus tehtävistä ja velvollisuuksista 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän moduulin tarkoitus on antaa sinulle yleiskäsitys lohkon puheenjohtajan tehtävistä.  
Tämän moduulin jälkeen:  

 

• Tunnet lohkon puheenjohtajan eri tehtävät ja velvollisuudet  

• Löydät tarvittavat resurssit lohkon puheenjohtajan tehtävien suorittamiseen  
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LOHKON PUHEENJOHTAJAN ROOLI 
 Lohkon puheenjohtajan virka sisältää samanaikaisesti kolme eri tehtävää. 

• Lohkon puheenjohtajana sinä olet lohkon hallintovirkailija. 

• Lohkon puheenjohtaja on piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan 
puheenjohtaja 

• Lohkon puheenjohtaja on jäsen piirihallituksessa, GMT-D:ssä ja GLT-D:ssä 

 

Alla on kuvaus miltä lohko saattaa näyttää ja miten sen eri osat ovat vuorovaikutuksessa. 
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VIESTINTÄ 
Lohkon puheenjohtajana sinä toimit linkkinä lohkon klubien välillä sekä lohkon ja piirin 

välillä.  
 
 
Kirjoita vastaukset alla olevaan tilaan. 

 

1) Millä tavalla viestintä on hyödyllistä klubien välillä ja lohkon ja piirin välillä?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) Mitä tulee klubien viestintään, mikä on lohkon puheenjohtajan vastuu?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) Mitä tietoa lohkon puheenjohtaja tarvitsee kommunikoidakseen piirikuvernööritiimiin 
päin?  
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KOKOUKSET JA KLUBIVIERAILUT 
Kirjoita vastaukset alla olevaan tilaan. 

Montako kertaa sinun oletetaan vierailevan lohkon klubeissa 
virkavuoden aikana?  

 

Mitä lohkon puheenjohtaja voi saavuttaa vierailemalla klubeissa? 

 

 

 

 

 

Miten monta piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokousta 
sinun oletetaan järjestävän virkavuoden aikana? 

 

Kuka muu on jäsen piirikuvernöörin neuvoa-antavassa toimikunnassa?  

 

 

Mikä on piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan tarkoitus ja 
tehtävä? 

 

 

 Mikä on piirihallituksen tärkein tehtävä? 

  

Mikä on GMT-D:n tärkein tehtävä?  

 

Mikä on GLT-D:n tärkein tehtävä?  
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RAPORTIT 
Kirjoita vastaukset alla olevaan tilaan. 

Minkälaisiin raportteihin lohkon puheenjohtajan tulisi keskittyä klubin 
tasolla?   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________     

______________________________________________________________ 

 

 

 

Minkä raportin lohkon puheenjohtajan tulee täyttää jokaisen 
piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokouksen jälkeen? 

_______________________________________________________________ 

Kenelle tämä raportti lähetetään?  

 

 

 

 

 

Minkä tärkeän raportin lohkon puheenjohtaja pääsee lukemaan 
piirikuvernööritiimin jäsenenä?   

_______________________________________________________________ 

Mitä tärkeää tietoa on tässä raportissa? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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RESURSSIT 
Lionien oppimiskeskus (LLC) 

 LLC:n kurssit auttavat lohkon puheenjohtajia parantamaan heidän 
johtamistaitojaan. Suositeltuja kursseja ovat: 

 Johdanto lionien johtamiseen 
 Henkilökohtaisen toiminta-ajatuksen 

kirjoittaminen 
 Valmentaminen 
 Erimielisyyksien ratkaiseminen 
 Päätöksenteko 
 Tehokas kuunteleminen 

 Tehokkaat työryhmät 
 Kokousten hallinta 
 Julkinen puhuminen 
 Tavoitteiden asettaminen 
 Tiimin motivoiminen 
 Ajanhallinta 

 Lisäksi on muita kursseja, jotka voivat auttaa seuraavilla aloilla: delegoiminen, 
riidanratkaisu, tavoitteiden asettaminen ja julkinen puhuminen.  

 Kursseja voivat suorittaa kaikki klubin jäsenet.    
www.lionsclubs.org – Jäsenkeskus  >  Piirin hallitseminen  >  Lohkon ja alueen johtajien keskus
 
Johtajaresurssikeskus (LRC) 

 LRC:ssä on monia muita työkaluja auttamaan johtajakoulutuksessa.   
 Koulutusmateriaalit, esitelmät puhujatilaisuuksiin ja johtajaresurssikeskuksen 

webinaarit löytyvät kaikki täältä.  
www.lionsclubs.org – Jäsenkeskus  >  Johtajakoulutus  >  Johtajakoulutus 
 
Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä (GMT) - tarjoaa globaalin rakenteen 
jäsenkehitykselle. 
www.lionsclubs.org –  Jäsenkeskus  >  Jäsenyys ja uudet klubit  >  Maailmanlaajuinen 
jäsentyöryhmä  >  Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä 
 
Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä (GLT) - keskittyy johtajakoulutuksen 
parantamiseen. 
www.lionsclubs.org – Jäsenkeskus  >  Johtajakoulutus  >  Maailmanlaajuinen 
johtajakoulutusryhmä  >  Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä 
 
Lohkon ja alueen puheenjohtajan keskus  - tarjoaa monia resursseja kuten: 

• Lohkon puheenjohtajan käsikirja 
• Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokousraportti 
• Tietoa erinomaisuuspalkinnoista, Suunnitelman vahvemmalle klubille ja muita 

työkaluja klubien vahvistamiseksi 
www.lionsclubs.org – Jäsenkeskus  >  Piirin hallitseminen  >  Lohkon ja alueen johtajien keskus 
 

http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/managing-a-district/zone-and-region-chairperson-center.php
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/leadership-development/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/managing-a-district/zone-and-region-chairperson-center.php
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TARKISTA PIKAISESTI 
Olet tehokkaampi lohkon puheenjohtajan virassa kun valmistaudut tehtävään etukäteen.   
 
Viestintä:  
 Onko sinulla kaikkien lohkon klubien presidenttien ja sihteerien nimet ja 

sähköpostiosoitteet? 
 
 Tiedätkö miten kukin lohkon klubi hoitaa viestinnän jäsenten kanssa? 

Kokoukset? Klubin uutiskirjeet? Sähköposti? Facebook -sivu? 
 
Kokoukset ja klubivierailut: 
 Onko sinulla kalenteri, jonka avulla voit organisoida kokoukset ja klubivierailut? 

 
 Tiedätkö milloin lohkon klubit pitävät yleensä niiden kokoukset? 

 

Raportit: 
 Oletko tutustunut lohkon klubien palveluaktiviteettiraportteihin? 

 
 Oletko tarkistanut lohkon klubien jäsenyystrendit? 
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