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VALMISTAUTUMINEN WORKSHOPIIN 
TAVOITE
Tämän workshopin yleistavoite on tutustuttaa lion koulutetun opaslionin rooliin ja vastuisiin sekä antaa
lionille tarvittavat tiedot näiden tehtävien suorittamiseen. Tapa jolla koulutat riippuu paljon siitä miten
tarkoin olet arvioinut osallistujien mielenkiinnon, motivaation ja tiedot lionsklubeista. 

JÄRJESTÄJÄN ROOLI
Workshopin järjestäjä varmistaa, että osallistujat ymmärtävät ennen workshopiin osallistumista
suoritettavat tehtävät sekä että itse paikka, välineet ja materiaalit ovat saatavilla, jotta tapahtuma etenisi
mahdollisimman tehokkaasti.  

KOULUTTAJAN ROOLI
Kouluttajan tehtävänä on olla vastuussa workshopin sisällöstä, pitää osallistujat aiheessa ja huolehtia, että
käytössä olevaa aikaa ei hukata. LCI:n verkkosivuilta löytyy PowerPoint -esitys tai sen voi tilata Piiri- ja
klubihallinnon osastolta auttamaan kouluttajaa materiaalin esittämisessä. 

OSALLISTUJAT
Osallistujien lukumäärä voi vaihdella. Olisi parasta jakaa osallistujat pienryhmiin, noin 5 - 7. Jos et pysty
näin tekemään, kannattaa opinto-ohjelmaan silloin tehdä joitakin muutoksia, joihin palataan myöhemmin
tässä oppaassa.   

AIKA
Tämä workshop, johon sisältyy yksi 15 minuutin tauko, tulisi suorittaa alle neljässä tunnissa. Voit valintasi
mukaan laajentaa tai lyhentää ohjelmaa ajankäyttövaatimustesi perusteella.  

VÄLINEET JA MATERIAALIT
• Telineessä oleva selailulehtiö jokaista pöytää varten
• LCD-projektori PowerPoint-esityksiä varten
• Ylimääräisiä Opaslionin koulutuspaketteja osallistujille, jotka ehkä ovat unohtaneet tuoda 

omat materiaalinsa
• PowerPoint-esitys 
• Valitsemiasi materiaaleja, jotka voisivat täydentää Opaslionien koulutusohjelmapaketin tietoja.  

Huoneen järjestelyihin tulisi käyttää pyöreitä pöytiä. Kouluttajan materiaaleille on varattava pöytä.
Koroke, jossa on mikrofoni tai kädessä pidettävä mikrofoni tulee tarpeeseen silloin kun ryhmä on suuri.
Jos LCD-projektoria tai piirtoheitintä ei ole saatavilla, ne tulisi korvata liitutaululla tai muunlaisilla
havaintovälineillä.

Jokaisella pöydällä tulisi olla ylimääräinen paketti materiaaleja, jotka on mainittu kurssin työkirjassa
sivulla 10. Mukana voi olla myös muita valitsemiasi materiaaleja.

WORKSHOPIA EDELTÄVÄT TEHTÄVÄT
Osallistujia vaaditaan suorittamaan tehtävät harjoituskirjassa ennen kurssia, jotta he ovat valmiita
keskustelemaan materiaalien sisällöstä koulutuksen aikana. Heidän tulisi varata 5-6 tuntia
materiaalin lukemiseen ennen kurssia. Tällä kurssilla hyödynnetään useita verkkokursseja, joita on
vaikea selittää hyvin luokkahuoneessa.
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Osallistujia voidaan kannustaa etukäteistehtävien tekemiseen lähettämällä heille sähköpostitse linkki 
CGL-verkkosivulle, jolta löytyvät ohjeet miten työkirjan voi ladata. Kaikki kurssilla tarvittavat materiaalit
löytyvät verkosta.

AIKATAULUEHDOTUS
OSA

AIKA
(minuuttia)

TEHTÄVÄT

Johdanto ja  
kurssin yleiskatsaus 25

Ohjelman yleiskatsaus ja odotukset

Harjoitus: Ryhmien muodostaminen

I. Menestyksellisen 
opaslionin taidot 15 Harjoitus: Ryhmäkeskustelu – opaslionin taidot 

II. Tästä on hyvä aloittaa: 
Ryhdy asiantuntijaksi  
tiedon suhteen 

60 Harjoitus – Käy läpi uuden klubin ohjaamiseen 
liittyvät resurssit ja materiaalit  

III. Perusta klubivirkailijoiden  
mentoritiimi 15 Harjoitus – keskustele klubivirkailijamentorin  

roolista ja vastuista

TAUKO 15

IV. Suunnittele klubivirkailijan
koulutus 70

Harjoitus – Laadi neljä koulutusmoduulia klubille
perustuen sen tarpeisiin. Käytä materiaaleja,  
joista on keskusteltu aikaisemmin. 

V. Opaslionin resurssit 5 Harjoitus – Käy läpi raportit ja tuki opaslionille 

VI. Kubin 
uudelleenrakentaminen 20 Aktiviteetti - Tutustu "Kurssin käyneen opaslionin

uudelleenrakennusarviointiin."

Yhteenveto 15 Tee yhteenveto opituista asioista

KOKONAISAIKA 220
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JOHDANTO JA KURSSIN YLEISKATSAUS

ARVIOITU AIKA KALVO SISÄLTÖ

Kokonaisaika: 25 minuuttia

4 minuuttia

4 minuuttia

1 minuutti

2 minuuttia

1 minuutti

2 minuuttia

2 minuuttia

2 minuuttia

5 minuuttia 

Otsikkokalvo

Kalvot 1-3

Kalvo 4

Kalvot 5-6

Kalvo 7

Kalvot 8-9

Tervehdi jokaista osallistujaa avaushuomautustesi aikana.
Esittele kaikki mahdolliset tarkkailijat. Ilmoita aterioista,
tauoista, jne.

Pyydä lioneja muodostamaan pienryhmiä ja pyytämään
toisiltaan seuraavat tiedot: nimi ja klubin nimi sekä mitä
he odottava tältä workshopilta.

Listaa odotukset selailulehtiölle ja pidä ne mielessä. Jos
mahdollista, ole joustava ja puhu ao. odotuksista workshopin
aikana. Harkitse palaamista listan kohtiin koulutuksen
aikana varmistaaksesi, että osallistujat ovat saaneet kaiken
tarvittavan tiedon aiheista.

Pyydä jokaista ryhmää nimittämään yksi lion, joka
kertoo, mitä ryhmä odottaa istunnolta.

Selitä, että workshopin kokonaistarkoitus on valmistaa
heitä palvelemaan uutta klubia kurssin käyneenä
opaslionina. 

Seuraavaksi, esittele lyhyesti kurssin käyneen lionin
PowerPoint -esityksen. Aloita PowerPoint -kalvojen
esittäminen tässä kohtaa. Selitä ohjelman tavoitteet
(kalvo 1), miksi koulutusta tarvitaan (kalvo 2) ja että
tämä virka saattaa olla yksi tärkeimmistä tekijöistä uuden
klubin menestyksen takaamiseksi (kalvo 3). 

Käy läpi todistusprosessi – selitä, että osallistujien on
suoritettava harjoituskirjan tehtävät ja Opaslionin koe
ennen kuin piirikuvernööri tai johtajakoulutuksen
puheenjohtaja voi allekirjoittaa todistuksen kurssin
suorittamisesta. Kun lomake on allekirjoitettu,
osallistujien tulee lähettää todistus kurssin suorittamisesta
ja opaslionin koe Lions Clubs Internationalin päämajaan.
LCI lähettää todistuksen lionille koulutuksen
suorittamisesta ja merkitsee hänet Koulutetuksi
opaslioniksi. Koulutettujen opaslionien luettelo annetaan
piirikuvernööreille, jotka nimittävät opaslioneita uusiin
klubeihin.

Käy läpi kurssin käyneen opaslionin palkintovaatimukset.

Käsittele ohjelman sisältö.

Mainitse, että osallistujien olisi pitänyt suorittaa kaikki
harjoituskirjan tehtävät. Mainitse listatut resurssit. Kysy
miten moni osallistuja on suorittanut harjoitukset, jotta
voit arvioida heidän valmiutensa. Lisäaikaa tarvitaan, jos
harjoituksia ei ole tehty etukäteen.
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I. MENESTYKSELLISEN OPASLIONIN TAIDOT

AIKA KALVO SISÄLTÖ

Kokonaisaika: 15 minuuttia

10 minuuttia

5 minuuttia

Kalvo 10

Kalvo 11

Harjoitus 1: Aloita keskustelu menestyksellisen opaslionin
ominaisuuksista ja taidoista ja ehkä käytöksestä, jota tulisi
välttää. Kirjoita nämä ominaisuudet ja käyttäytymiset
selailulehtiölle. Järjestä vastaukset ryhmien avulla niin, että
tunnistetaan 5 tärkeintä ominaisuutta.  

Kysy mitä voidaan tehdä, jos jokin taito on heikko.
Huomauta, että osallistuja voi tehdä töitä taidon
parantamiseksi tai jakaa opaslionin tehtävän jonkun toisen
kanssa, jolla on kyseinen taito. Keskustele mahdollisuuksista
henkilökohtaiseen kasvuun. Pyydä osallistujia kirjoittamaan
ylös heidän henkilökohtaiset tavoitteensa.
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II. TÄSTÄ ON HYVÄ ALOITTAA: OLE TIEDON ASIANTUNTIJA

AIKA KALVO SISÄLTÖ

Kokonaisaika: 60 minuuttia (enemmän aikaa saatetaan tarvita, jos harjoituksia ei ole tehty etukäteen)

2 minuuttia

5 minuuttia

2 minuuttia

5/7 minuuttia

10 minuuttia

5/7 minuuttia 

10 minuuttia 

5/7 minuuttia

10 minuuttia

7 minuuttia

Kalvo 12

Kalvo 13

Kalvot 14-16

Kalvo 17

Kalvo 18

Kalvo 19

Kalvo 20

Kalvo 21

Kalvo 22

Kalvo 23

Seuraavaksi käsitellään menestyksellisen klubin 6 ominaispiir-
rettä - pyydä ryhmältä nopeita vastauksia siihen, mikä tekee
klubista menestyvän. 

Aloita keskustelu luettelemalla muita menestyksellisen klubin
piirteitä ja kerro miksi nämä piirteet ovat tärkeitä.

Muistuta ryhmää, että tärkein tekijä klubin menestyksessä on
sen kyky tyydyttää sen jäsenten tavoitteet. Siirry osaan kaksi
kysymällä ryhmältä, miten voimme tukea menestyvää klubia 
ja huomauta, että ensimmäinen askel on perehtyä saatavilla 
oleviin työkaluihin, koulutusmahdollisuuksiin ja muuhun 
LCI:n tarjoamaan tukeen.

Esittele johtajakoulutuksen osio Jäsenkeskuksessa ja huomauta,
että verkkokurssi “Klubivirkailijan koulutus” on monipuolinen,
verkossa suoritettava koulutusohjelma, jossa käydään läpi klu-
bin kaikkien virkailijoiden tehtävät. Jos on tarpeen, käy kurssit
nopeasti läpi jos jotkut eivät ole suorittaneet tehtäviä etukäteen. 

Harjoitus 2: Pyydä jokaista ryhmää keskustelemaan kurssista ja
heidän vastauksistaan työkirjan harjoituksessa 2. Huomauta,
että tämä kurssi voidaan helposti lähettää sähköpostitse klubi-
virkailijoille ja he voivat suorittaa sen omaan tahtiin. Merkitse
jokaisen ryhmän vastaukset fläppitaululle. 

Seuraavaksi käsitellään Klubin resurssikeskuksesta löytyvät 
resurssit. Jos tarpeen, anna lyhyt yhteenveto jos jotkut 
osallistujista eivät ole suorittaneet tehtäviä etukäteen.   

Harjoitus 3: Pyydä jokaista ryhmää vertaamaan vastauksia
harjoitukseen 3 ja kirjoita heidän tärkeimmät vastauksensa
fläppitaululle.  

Seuraavaksi käydään läpi WMMR -sivuilla olevat materiaalit.
Jos tarpeen, anna lyhyt yhteenveto jos jotkut osallistujista eivät
ole suorittaneet tehtäviä etukäteen.  

Harjoitus 4: Pyydä jokaista ryhmää vertaamaan vastauksia
harjoitukseen 4 ja kirjoita heidän tärkeimmät vastauksensa
fläppitaululle. 

Seuraavaksi käyt läpi ja kuvailet tärkeimmät julkaisut ja annat
yleistietoa niiden sisällöstä.  
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III. PERUSTA KLUBIVIRKAILIJOIDEN MENTORITIIMI

AIKA KALVO SISÄLTÖ

Kokonaisaika: 20 minuuttia

2 minuuttia

2 minuuttia 

3 minuuttia 

10 minuuttia 

Kalvot 24-25

Kalvo 26 

Kalvo 27

Kalvo 28

Esittele ja selitä mikä on klubivirkailijan mentoritiimi. 

Aloita keskustelu siitä miten piirikuvernööritiimi voi tukea
uuden klubin kehitystä. Muistuta jokaisen viran tarjoamasta
koulutuksesta ja opastuksesta. 

Huomauta, että usein piirikuvernööritiimin jäsenet eivät ole
palvelleet klubivirkailijan virassa moneen vuoteen ja 
klubivirkailijat tarvitsevat hyvin käytännönläheistä, virkaan 
liittyvää tukea. Viittaa Klubivirkailijan mentorilomakkeisiin 
sivuilla 30-33 harjoituskirjassa. Huomauta, että nämä tulisi
antaa koulutuksen perustaksi klubivirkailijoiden mentoreille,
kun heidät nimitetään tehtävään. 

Harjoitus 5: Pyydä jokaista ryhmää katsomaan harjoitusta 
5 ja keskustelemaan niistä ominaisuuksista, joita he etsivät
mentoreilta, jotka mainittiin harjoituksessa ja raportoimaan
tärkeimmät ominaisuudet. 

TAUKO 15 minuuttia
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IV. SUUNNITTELE KLUBIVIRKAILIJOIDEN KOULUTUS 

AIKA KALVO SISÄLTÖ

Kokonaisaika: 70 minuuttia

1 minuutti

2 minuutti 

1 minuutti

2 minuuttia

2 minuuttia

2 minuuttia

2 minuuttia

10 minuuttia 

1 minuuttia

2 minuuttia

2 minuuttia 

1 minuutti

10 minuuttia

1 minuutti

2 minuuttia 

10 minuuttia

Kalvo 29

Kalvo 30

Kalvo 31

Kalvo 32

Kalvo 33

Kalvo 34 

Kalvo 35

Kalvo 36 

Kalvo 37

Kalvo 38

Kalvo 39 

Kalvo 40 

Kalvo 41

Kalvo 42

Kalvo 43 

Kalvo 44

Mainitse, että nyt heillä on tiedot henkilöistä ja työkaluista joten
seuraavaksi laaditaan suunnitelma uuden klubin tukemiseksi. 
Pyydä osallistujia katsomaan sivua 13 Opaslionin harjoituskir-
jassa ja lukemaan Osa 4: Suunnittele klubivirkailijoiden koulu-
tus. Seuraavaksi käy nopeasti läpi koulutuksen neljä osaa. 

Seuraavaksi käy lyhyesti läpi klubivirkailijoiden koulutuksen
suunnitelma ja selitä, että aiheiden järjestystä voidaan muuttaa
vastaamaan klubin koulutustarpeita.

Käy myös läpi koulutusosa 1 ja huomauta, että tämä tieto löytyy
heidän harjoituskirjoistaan sivuilta 13-15. Mainitse myös, että
ensimmäinen osa on yleisempi esittely LCI:n toiminnasta. 

Käy läpi materiaalit oppaassa 

Käy läpi kohdat Mallisäännöt ja Ohjesääntö -materiaalissa

Käy läpi materiaalit charter nightin suunnitteluoppaassa

Mainitse lyhyesti mentoritiimi (mainittiin aikaisemmin) ja huo-
mauta, että heidät tulisi esitellä ensimmäisen istunnon aikana. 

Harjoitus 6: Pyydä jokaista ryhmää keskustelemaan harjoituk-
sesta 6 ja kertomaan heidän vastauksistaan. (ryhmät kokoontu-
vat viideksi minuutiksi ja esittelevät tulokset viisi minuuttia) 

Esittele toinen koulutusistunto ja huomauta, että toinen koulu-
tusistunto on yksityiskohtaisempi ja keskittyy klubin toimintaan. 

Kerro lyhyesti klubivirkailijan vastuista ja verkkokoulutuksesta.
Mainitse, että klubivirkailijan opastus voidaan helposti lähettää
sähköpostitse mentorille ja klubivirkailijalle. 

Käsittele lyhyesti projektisuunnitteluopas ja huomauta, että
tämä on tärkeä osa klubille, jotta se voi tunnistaa mahdolliset
projektit. 

Mainitse, että opaslionin tulee tarkistaa, että kukin virkailija saa
tarpeeksi tukea omalta mentorilta 

Harjoitus 7: Pyydä jokaista ryhmää keskustelemaan harjoituk-
sesta 7 ja kertomaan heidän vastauksistaan. (ryhmät kokoontu-
vat viideksi minuutiksi ja esittelevät tulokset viisi minuuttia) 

Esittele kolmas koulutusistunto ja huomauta, että jatkuva jäsen-
kasvu on kriittisen tärkeä uuden klubin menestykselle. 

Esittele ja käy lyhyesti läpi Klubin jäsenjohtajan opas. 

Harjoitus 8: Pyydä jokaista ryhmää keskustelemaan harjoituk-
sesta 8 ja kertomaan heidän vastauksistaan. (ryhmät kokoontu-
vat viideksi minuutiksi ja esittelevät tulokset viisi minuuttia) 
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IV. SUUNNITTELE KLUBIVIRKAILIJOIDEN KOULUTUS 

AIKA KALVO SISÄLTÖ

Kokonaisaika: 60 minuuttia

1 minuutti 

2 minuuttia

2 minuuttia

2 minuuttia 

10 minuuttia 

2 minuutti

Kalvo 45

Kalvo 46

Kalvo 47

Kalvo 48

Kalvo 49 

Kalvot 50-51

Huomauta, että opaslionin tulisi tarkistaa mentorien
koulutuksen edistyminen jokaisessa kokouksessa. 

Esittele neljäs koulutusistunto kertomalla tehokkaiden
klubikokousten tärkeydestä

Esittele ja kerro lyhyesti resursseista, joita klubi voi käyttää
positiivisten ja tarkoituksenmukaisten kokousten järjestämiseksi. 

Käy läpi tapoja lisätä kokouksiin osallistumista. Huomauta, että
klubit aloittavat alamäen, kun harvemmat ihmiset osallistuvat
kokouksiin. 

Harjoitus 9: Pyydä jokaista ryhmää keskustelemaan
harjoituksesta 9 ja kertomaan heidän vastauksistaan. (ryhmät
kokoontuvat viideksi minuutiksi ja esittelevät tulokset viisi
minuuttia) 

Huomauta, että koulutus on jatkuvaa. Käy läpi menestyvän
klubin kuusi ominaispiirrettä. 

V. OPASLIONIN RESURSSIT

AIKA KALVO SISÄLTÖ

Kokonaisaika: 5 minuuttia

1 minuuttia

2 minuuttia

2 minuuttia

Kalvo 52

Kalvo 53

Kalvo 54

Esittele opaslioneille olemassa oleva tuki ja tiedot. 

Klubin arvio - Mainitse, että kun heille annetaan klubi
opastettavaksi, he alkavat saada arvioita klubin tilanteesta.
Heidän oletetaan myös täyttävän neljännesvuosittaisen raportin,
joka lähetetään piirikuvernööritiimille ja LCI:hin.

Mainitse, että harjoituskirjassa on muitakin työkaluja, mukaan
lukien klubivirkailijoiden muistilista ja ehdotus klubin
siirtymisestä itsenäiseen toimintaan.  
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LOPPUSANAT

AIKA KALVO SISÄLTÖ

Kokonaisaika: 15 minuuttia

10 minuuttia

5 minuuttia

Kalvo 75

Kalvo 76

Pyydä vapaaehtoisia kertomaan mikä oli tärkein asia, jonka he
oppivat workshopissa ja miten he toteuttavat sitä kurssin
jälkeen. Lopeta lyhyellä “yhteenvedolla” (ei pitkällä)
workshopin kaikkein tärkeimmistä aiheista. Palaa fläppitaululle
ja listaa ryhmän odotukset ja totea, että tarpeisiin on vastattu.  

Muistuta osallistujia, että heidän tulee tavata piirikuvernööri tai
johtajakoulutuksen puheenjohtaja käydäkseen läpi Ohjelman
yhteenveto ja saadakseen allekirjoitukset, jotta yhteenveto
voidaan lähettää Lions Clubs Internationaliin ja heidän nimensä
lisätään rekisteriin ja todistus voidaan lähettää heille. 

VI. KLUBIN UUDELLEENRAKENTAMINEN

AIKA KALVO SISÄLTÖ

Kokonaisaika: 20 minuuttia

2 minuuttia

16 minuuttia

2 minuuttia

Kalvot 55-56

Kalvot 56-73

Kalvo 74

Esittele käsite CGL:n klubien uudelleenrakentamisen
strategioista.

Kerro osallistujille miten he voivat seurata edistymistä "Kurssin
käyneen opaslionin uudelleenrakentamisarviossa", jotta he
voivat ymmärtää täysin klubin hyvinvoinnin elementit kun he
tutustuvat arvioon.

Selitä prosessi miten valitaan kurssin käynyt opaslion olemassa
olevalle klubille.
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