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Valmistautuminen piirikuvernöörivuoteen  
 

Ennen piirikuvernöörivuotta tulet viettämään runsaasti aikaa valmistautumiseen sekä itse virkaan että 

piirikuvernööri-elektien seminaariin.  

 

 Johtajakoulutuksen materiaalit/DGE-seminaari - Tulevien piirikuvernöörien seminaari on 

intensiivinen koulutusseminaari, jossa tulevat piirikuvernöörit saavat tiedot, näkemyksen ja taidot, 

joita tarvitaan Lions Clubs Internationalin vahvistamiseen ja rakentamiseen. 

 

 DGE-tehtävät – verkossa itsenäisesti suoritettavat tehtävät ensimmäisille 

varapiirikuvernööreille/piirikuvernööri-elekteille. 

 

 GMT/GLT-aluekoulutus - GMT/GLT-aluekoulutus antaa ensimmäisille varapiirikuvernööreille 

mahdollisuuden tietyllä GMT/GLT-alueella kokoontua yhteen keskustelemaan ideoista, haasteista ja 

menestyksellisistä toimintatavoista. 

 

 DGE-seminaari – Verkkosivulla annetaan yksityiskohtaista tietoa DGE-seminaariin ilmoittautumisesta 

sekä hotellista ja matkustamisesta. Se päivitetään joka vuosi lokakuun lopussa seuraavaa 

vuosikokousta varten.  

 

  

http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/development-programs/dge-seminars/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/development-programs/dge-seminars/dge-preassignments.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/development-programs/dge-seminars/dge-gmtglt-area.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FI/seminars-events/seminars-dge.php


Piirin E-kirja lokakuu 6, 2016 

  

Palaa sisällysluetteloon  5 

   

Mistä löydän tärkeät tiedot?  
 

MYLCI - Kun kirjaudut sisään MyLCI:in, pääset tutustumaan tärkeisiin tietoihin klubeista, piiristä ja 

moninkertaispiiristä. Nämä tiedot voivat auttaa sinua hallintotehtävissä ja ne pitävät sinut ajan tasalla mitä 

klubeissa tapahtuu.  

 

 Johdanto, perusominaisuudet  - Tällä lyhyellä videolla esitellään MyLCI:n perusominaisuudet. 

 

 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen - Tietoa sekä uusille että kokeneille käyttäjille.  

Ensimmäiset varapiirikuvernöörit saavat oikeuden käyttää MyLCI:ta toukokuun puolessa välissä, 

jolloin he voivat ilmoittaa hallituksen jäsenet, puheenjohtajat sekä luoda lohkot ja alueet.   

 

 Piirin vieraan salasanat  - Piirikuvernööri tai kuvernöörineuvoston puheenjohtaja voi antaa viidelle 

lionille oikeuden käyttää MyLCI:ta hallintotehtävien tukemiseksi.   

 

 Kenellä on käyttöoikeus  - Varmista, että piirin tiimin jäsenet tietävät miten käyttää MyLCI:ta 

tärkeänä tiedonlähteenä. 

 

 Jäsenten yhteystietojen lataaminen  - Tätä kautta pääset tulostamaan postitusosoitteita, 

sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita. 

 

Jäsenraportit - Nämä tiedot ovat luettavissa ilman kirjautumista MyLCI:hin. 

 

 Jäsenrekisteriraportti - Näyttää listan klubeista ja niiden statuksesta, jäsenmäärän ja viimeisimmän 

jäsenraportointipäivän. 

 

 Puuttuvat klubivirkailijat  - Lista kunkin klubin puuttuvista klubivirkailijoista. 

 

 Yhteenveto jäsenistä  - Yhteenveto jäsenyystyypeistä ja sukupuolesta klubeittain. 

 

 Kumulatiiviset raportit  - Kumulatiivinen jäsen- ja klubiraportti tiettyyn päivämäärään mennessä 

kuluvalta toimivuodelta. 

 

 Klubin terveystarkastusraportti  - Näyttää kaikki tärkeät tiedot piirin jokaisen klubin statuksesta, 

jäsenmäärästä ja raportointihistoriasta.  

 

Tekninen apu ja ongelmanratkaisu - Sähköposti: HelpDesk@lionsclubs.org tai soita: 630-468-6900. 

  

https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=FI
https://www.youtube.com/watch?v=v-SQEj4wieI&feature=youtu.be
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/PasswordAndRegistrationFAQ_FI.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/DistrictAccessFAQ_FI.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/DistrictAccessFAQ_FI.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/ReportsPlusFAQ_FI.pdf
http://www8.lionsclubs.org/reports/membershipregister/
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1067d/
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1569/
http://www8.lionsclubs.org/reports/cumulative/
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
mailto:HelpDesk@lionsclubs.org


Piirin E-kirja lokakuu 6, 2016 

  

Palaa sisällysluetteloon  6 

   

Piirihallitus 
  

Kun mietit jäseniä piirin tiimiin ja hallitukseen, tarkista piirin omasta sääntökokoelmasta onko olemassa 

muita virkoja, jotka sinun tulee täyttää. Kansainväliset ohjesäännöt määrittelevät nämä virat:   

 

Päämajaan ilmoitettavat virkailijat 

 

 Edellinen piirikuvernööri -  Resurssit entiselle piirikuvernöörille auttaa entistä piirikuvernööriä 

pysymään ajan tasalla, valmiina osallistumaan ja parantamaan johtamistaitoja. 

 

Lähetä Vuosikokousraportti heti piirin vuosikokouksen jälkeen raportoidaksesi virkailijoiden 

vaalitulokset tulevalle vuodelle:   

 

 Piirikuvernööri - täytä ja liitä mukaan Piirikuvernöörin henkilötietolomake.  

 

 Ensimmäinen varapiirikuvernööri/DGE - täytä ja liitä mukaan Ensimmäisen varapiirikuvernöörin 

henkilötietolomake.  

  

 Toinen varapiirikuvernööri - täytä ja liitä mukaan Toisen varapiirikuvernöörin henkilötietolomake.   

 

Piirin virkailijat – ensimmäinen varapiirikuvernööri/DGE voi raportoida MyLCI:ssa 15. toukokuuta jälkeen 

seuraavat virkailijat: 

 

 Hallituksen sihteeri-rahastonhoitaja, hallituksen sihteeri ja rahastonhoitaja - Hallituksen sihteerin 

& rahastonhoitajan käsikirja         

      

 Jos et pysty suorittamaan tätä tehtävää MyLCI:ssa, raportoi piirin virkailijat käyttämällä kirjoitettavaa 

PDF-lomaketta. 

 

Lohkon ja alueen puheenjohtajat  

 

Piirikuvernööri-elektinä sinulla on oikeus ilmoittaa lohkojen ja alueiden puheenjohtajat MyLCI:ssa ja 

samalla luoda lohko- ja aluerakenteen. Tämä tehtävä tulisi suorittaa heti kun saat piirikuvernööri-elektinä 

oikeuden käyttää MyLCI:ta. Tämä tehtävä voidaan suorittaa vain MyLCI:ssa. 

 

 Ohjeet lohkojen ja alueiden määrittelemiseksi piirissä: 

 

 Miten luoda lohko- ja aluerakenne ja nimittää niille puheenjohtajat 

 Miten merkitä klubit lohkoihin, ylläpitää lohkoja, merkitä uusia klubeja tai poistaa lakkautetut 

klubit  

 Miten tulostaa raportti lohkoista ja alueista 

 

http://members.lionsclubs.org/FI/districts/past-district-governors.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da20.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da904.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da906.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da906.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da907.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/OfficerPlusFAQ_FI.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/la40.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/la40.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da903.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da903.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/RegionZoneFAQ_FI.pdf
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 Resurssit lohkojen ja alueiden puheenjohtajille  - Lohkon ja alueen johtajakeskuksen avulla pääsee 

helposti tietoihin, joita lohko- ja aluejohtajat tarvitsevat. 

  

http://members.lionsclubs.org/FI/districts/zone-region-chairperson.php#3
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Piirin puheenjohtajat  

 

Lions Clubs Internationalilla on 17 virallista piirin toimikuntaa. Ilmoita puheenjohtajat MyLCI:n kautta tai 

täyttämällä PDF-lomake. Virkakausi on yksivuotinen ellei toisin ole mainittu.   

 

 Vuosikokous  - Piirin vuosikokousjohtaja toimii piirikuvernöörin puolesta sen varmistamiseksi, että 

piirin vuosikokous onnistuu odotusten mukaisesti. 

 

 Kulttuuri ja paikkakunnan aktiviteetit - Tämä lion valvoo lionien paikallisesti antamaa palvelua (Lionit 

työssä) ja lionien kulttuuriohjelmien toteuttamista piirissä. 

 

 Diabetestiedotus ja toiminta - Tämä lion suunnittelee tehokkaita palveluaktiviteetteja taisteluun 

diabetesta vastaan piirin alueen paikkakunnilla. 

 

 Ympäristö - Tämä lion avustaa klubeja kun ne tarvitsevat apua ympäristönsuojeluun liittyvien 

aktiviteettien toteuttamisessa. 

 

 Kuulonhuolto, tiedotus ja toiminta  - Tämä lion järjestää kuulonhuoltoon liittyviä palveluhankkeita 

piirissä ja motivoi klubeja toteuttamaan palveluaktiviteetteja. 

 

 Kunniatoimikunta - Tämän verkkosivun kautta tuetaan entisiä piirikuvernöörejä, jotta he voivat 

jatkaa osallistumista piirien klubien tukemiseen.  

 

 Tietotekniikka - Tämä puheenjohtaja auttaa piiriä ja klubien johtajia sosiaalisen median, e-District 

House ja e-Clubhouse -työkalujen käyttämisessä.  

 

 Kansainväliset suhteet  - Piirikuvernööri nimittää piirin kansainvälisten suhteiden johtajan antamaan 

lionsklubeille tukea, jota tarvitaan kansainvälisten suhteiden palveluhankkeiden järjestämiseen 

piirissä. 

 

 Leoklubit  - Leoklubijohtajat pyrkivät vaikuttamaan piirinsä menestykseen edistämällä, kehittämällä 

ja tukemalla leoklubeja. Joko yksivuotinen tai kolmivuotinen virkakausi on mahdollinen.  

 

 Lions ALERT - Tämä puheenjohtaja tuntee ALERT-ohjelman ja auttaa klubeja suunnittelemaan ja 

toteuttamaan ALERT-ohjelmia heidän paikkakunnillaan. 

 

 Lionien palvelut lapsille - Tämä puheenjohtaja suunnittelee palveluaktiviteetteja piirin alueella 

asuville lapsille, jotka tarvitsevat apua.  

 

 Rauhanjulistekilpailun johtaja – Tämä puheenjohtaja auttaa piirikuvernööriä rauhanjulistekilpailun 

järjestämisessä piirissä.  

 

 PR ja Lions-tiedotus - Tällä verkkosivulla on ideoita ja resursseja PR-johtajalle.  

https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/OfficerPlusFAQ_FI.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/m28a.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-conventions.php
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/community-outreach/community-culture-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/diabetes/diabetes-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/environment/environment-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/hearing/hearing-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/FI/districts/past-district-governors.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/social-media/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/districts/create-website-edistricthouse.php
http://members.lionsclubs.org/FI/districts/create-website-edistricthouse.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/communicate-your-activities/create-website-eclubhouse.php
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/global-outreach/international-relations-chairperson.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/leo537d.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/disaster-relief/alert-program/alert-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/youth/services-children/childrens-services-chairperson.php
http://www.lionsclubs.org/FI/how-we-serve/youth/peace-poster-contest/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/communicate-your-activities/public-relations-guide/pr-chairperson.php
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 Lukutaito-ohjelma - Tämän lionin tehtävä on suunnitella, koordinoida ja mainostaa paikallisia 

lukutaitoon liittyviä aktiviteetteja ja toimia yhteyshenkilönä LCI:n, 

piirikuvernöörin/kuvernöörineuvoston puheenjohtajan ja klubien välillä. 

 

 Näköhuolto, tiedotus ja toiminta  - Tämä lion järjestää näköhuoltoon liittyviä palveluhankkeita 

piirissä ja motivoi klubeja toteuttamaan palveluaktiviteetteja. 

 

 Nuoriso (Lionien mahdollisuudet nuorille)  - joka vuosi on täytettävä  Piirin nuorisoleirien ja 

nuorisovaihdon raporttilomake 

 

 Lions Quest - Tämä on LCIF:n monipuolisin nuoriso-ohjelma, jonka kautta opetetaan nuorille 

positiivisia elämäntaitoja.  

 

Piirikoordinaattorit   

 

 Piirin GMT-koordinaattori tai Yksittäispiirin GMT-koordinaattori- palvelee kolmevuotisen kauden, 

vahvistetaan joka vuosi. 

 

 Piirin GLT-koordinaattori tai Yksittäispiirin GLT-koordinaattori- palvelee kolmevuotisen kauden, 

vahvistetaan joka vuosi. 

 

 Piirin LCIF-koordinaattori - Jos haluat tietää, kuka on LCIF-piirikoordinaattorisi, lähetä asiasta 

sähköpostia LCIF:n kehitysosaston henkilökunnalle. 

  

http://members.lionsclubs.org/FI/serve/literacy/rap-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/sight/sight-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/youth/lofy-chairperson.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/yce510d.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/yce510d.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/gmt_d28-30.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/gmt_sd31-33.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/glt_dist_coord_app.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/glt_single_dist_coord_app.pdf
mailto:lcifdevelopment@lionsclubs.org
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Tuotteiden tilaaminen LCI:n klubitarvikeosastolta 
 

Piirikuvernöörit pääsevät käyttämään piirin tiliä joka vuosi 1. heinäkuuta.   

 

Alla on linkit useimmin tilattuihin tuotteisiin: 

 

 Piirivirkailijoiden nimikyltit (badget) - Tätä badgea käytetään kaikille piirivirkailijoille lukuun 

ottamatta piirikuvernööriä ja entistä piirikuvernööriä. 

 

 Uuden jäsenen paketti - Tämä paketti on tarkoitettu jo olemassa oleviin klubeihin liittyville uusille 

jäsenille. Kukin piirikuvernööri saa 25 pakettia toimivuoden alussa. Uusien klubien paketit uusille 

jäsenille käsitellään eri tavalla ja niitä ei ole saatavilla klubitarvikeosastolta. 

 

 Rauhanjulistekilpailun paketti - Paketteja voi ostaa joka vuosi 15. tammikuuta - 1. lokakuuta. 

 

 Palkinnot ja mitalit  - Tutustu erilaisiin mitaleihin ja kunniakirjojen pidikkeisiin/raameihin. 

 

 Plakaatit, palkinnot ja tunnustus - Tässä osiossa on runsaasti tietoja erilaisista tuotteista, joilla 

voidaan antaa tunnustusta erinomaisille lionsklubeille. 

 

 Entisen piirikuvernöörin rintamerkki - Tämän rintamerkin voi ostaa entiselle piirikuvernöörille. 

 

Jos sinulla on kysyttävää klubitarvikkeista, ota yhteyttä osoitteella clubsupplies@lionsclubs.org. 

 

  

https://www2.lionsclubs.org/p-1198-district-officer-name-badge.aspx
https://www2.lionsclubs.org/p-1395-centennial-new-member-kit-en.aspx
https://www2.lionsclubs.org/p-770-peace-poster-kit.aspx
https://www2.lionsclubs.org/s-67-awards-medals.aspx
https://www2.lionsclubs.org/s-90-plaque-awards-recognition.aspx
https://www2.lionsclubs.org/p-325-district-officer-lapel-tack.aspx
mailto:clubsupplies@lionsclubs.org
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Apurahat 
 

LCI:n rahoitusohjelmat - Apurahat ovat haettavissa järjestön useiden eri ohjelmien kautta auttamaan 

jäsenhankinnassa, klubin aktiviteettien mainostamisessa ja nuorten johtajien kouluttamisessa.    

 

 100-vuotisjuhlan PR-apurahat - Rahoitusta edistämään paikallisia juhlavuoteen liittyviä 

suunnitelmia ja juhlatilaisuuksia. 

 

 Symposiumiohjelma lasten asioiden edistämiseksi - Järjestäkää piirin tai moninkertaispiirin 

symposiumi tai konferenssi, joka edistää lionien puutteenalaisille lapsille tarkoitettua terveys- ja 

koulutuspalveluja tukevaa toimintaa. 

 

 Perhe- ja naisjäsenten symposiumin apuraha - Tämä apuraha on tarkoitettu auttamaan klubeja 

löytämään palveluaktiviteetteja, jotka lisäävät mielenkiintoa perhe- ja naisjäsenissä. 

 

 Leojohtajien apuraha - Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista 

avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille leojohtajien konferenssin 

pitämistä varten. 

 

 Jäsenkehityksen apuraha - Kohdistetaan markkinointialoitteisiin, jotka keskittyvät uusien klubien 

perustamiseen ja jäsenkasvuun. 

 

 Alueellinen Naisten workshop -apuraha - Alueellinen naisten workshop kerää yhteen pienen ryhmän 

naislioneita saamaan alueellisia ideoita perhe- ja naisjäsenten määrän kasvattamiseksi. 

 

LCIF-apurahat - Tällä verkkosivulla on tietoa LCIF:n apurahoista kuten kuvaukset apurahoista, kriteerit, 

eräpäivät ja hakemukset.   

 

  

http://members.lionsclubs.org/FI/resources/funding-opportunities/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/FI/programs/centennial-grant-program.php
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/youth/services-children/childrens-symposium-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/mp101.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/leos/leadership-opportunities/leo-leadership-grant.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/mga.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/mp102.pdf
http://www.lcif.org/FI/apply-for-a-grant/index.php
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Ajanhallinta – Aikataulun suunnitteleminen koko vuodelle  
 

Huomaat ehkä että kalenterisi täyttyy hyvin nopeasti kun toimit piirikuvernöörin virassa. Jos käytät koko 

vuoden kattavaa kalenteria niin että merkitset siihen ensin kaikki tapahtumat ja pakolliset menot, pystyt 

helpommin asettamaan tärkeysjärjestykseen muut tilaisuudet, joista et tiennyt etukäteen. Aloita 

kalenterin täyttäminen asettamalla tilaisuudet tärkeysjärjestykseen sen mukaan mihin sinun on pakko 

osallistua ja muista varata riittävästi aikaa tilaisuuksille, jotka ovat kauempana ja joihin menee enemmän 

aikaa.  

 

Kansainväliset tilaisuudet  

 

 Lions Clubs Internationalin kalenteri - Tässä päämajan kalenterissa on tiedot tulevista tapahtumista 

ja tärkeistä eräpäivistä liittyen palkintoihin sekä tiedot maailmanlaajuisista palvelualoitteista. 

 

 Kansainvälinen vuosikokous - LCICON -verkkosivulla on runsaasti tietoja osallistumisesta Lions Clubs 

Internationalin tärkeimpään kansainväliseen tapahtumaan, mukaan lukien ilmoittautuminen 

verkossa, tapahtumapaikat, vuosikokouksen ohjelma ja alueen kiertoajelut.   

 

Piirin tapahtumat - Olet itse vastuussa piirin tapahtumien johtamisesta tai osallistumisesta niihin aktiivisesti.  

 

 Piirihallituksen kokoukset järjestetään toimivuoden jokaisen neljänneksen aikana.   

 

 Piirin vuosikokous - Jokaisen piirin tulee järjestää joka vuosi piirin vuosikokous kansainvälisen 

säännön mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät kohdasta Piirin vuosikokous, vaalit ja virkojen 

täyttäminen. 

 

 Kuvernöörineuvoston kokous - Oma kuvernöörineuvostosi ja Moninkertaispiirin vuosikokous ja muut 

tilaisuudet 

 

Klubivierailut – Voit vierailla piirin jokaisessa klubissa vuoden aikana tukeaksesi klubien hyvinvointia, 

lisätäksesi avointa kommunikaatiota ja mainostaaksesi ohjelmia ja tilaisuuksia. Katso kohtaa Klubin 

tukeminen. 

 

Tapahtumat ja koulutus, jota maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä tarjoaa. Voit osallistua ja tukea näitä 

tapahtumia: 

 

 Klubivirkailijoiden perehdytys - Käytössä on työkaluja joko itsenäisesti suoritettavaan koulutukseen 

tai ohjaajan vetämään ryhmäkoulutukseen, johon sisältyy ohjaajan opas.  

 

 Lohkon/alueen puheenjohtajan koulutus - Lohkon ja alueen puheenjohtajan koulutusmoduuleja on 

päivitetty ja ne kattavat nyt puheenjohtajien velvollisuudet, piirikuvernöörin neuvoa-antavan 

toimikunnan puheenjohtajana toimimisen ja heidän roolinsa piirihallituksessa. 

http://members.lionsclubs.org/FI/events/calendar.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FI/index.php
https://registration.lionsclubs.org/eventmanager/onlineregistration.asp?Eventcode=V7Z
https://registration.lionsclubs.org/eventmanager/onlineregistration.asp?Eventcode=V7Z
http://lcicon.lionsclubs.org/FI/about-lcicon/venues.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FI/attendees/event-schedule.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FI/travel-tours/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da-ycog.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/training-resources/club-officer-training-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/training-resources/club-officer-training-orientation.php
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 Toisen varapiirikuvernöörin koulutus  - Tässä koulutuksessa yhdistetään verkko-osuus ja ohjaajan 

vetämä workshop, joissa käsitellään tehtävän velvollisuudet sekä tarvittavat taidot.  

 

 Esimerkki piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokouksesta - Piirikuvernöörin neuvoa-

antavan toimikunnan kokoukset tunnetaan paremmin nimellä lohkon kokoukset. Tässä oppaassa 

autetaan lohkon puheenjohtajia järjestämään onnistunut lohkon kokous klubipresidenttien ja 

sihteerien kanssa.   

  

Vaalipiirin tapahtumat - Lions Clubs Internationalin foorumit  - Kaikki vaalipiirin alueella asuvat lionit 

kutsumaan osallistumaan foorumiin. 

  

http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/glt-coordinator-center/second-vdg-training.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da-zmg.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/events/forums.php
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Piirin vuosikokous, vaalit ja virkojen täyttäminen 
 

Piirin vuosikokoukset 

 

 Miten suunnitella piirin vuosikokous - tämä verkkosivusto sisältää tietoa piirin ja moninkertaispiirin 

vuosikokouksen järjestämisestä. 

 

 Puhujavieraan kutsuminen  - Käytä tätä lomaketta, kun haluat kutsua kansainvälisen puhujavieraan 

tilaisuuteenne. 

 

 LCI:n esitelmät videolla - Lionsklubien kansainvälinen järjestö ja Lionsklubien kansainvälisen 

järjestön säätiö tarjoavat erilaisia videoesityksiä, joita lionit voivat esittää kokouksissa ja 

tapahtumissa. 

 

Piirin vaalit 

 

 Piirin vaalit - Tässä tiedostossa kerrotaan uusista vaalisäännöistä, jotka astuivat voimaan 1. 

heinäkuuta 2016 ja viitataan muihin aiheeseen liittyviin asiakirjoihin. 

 

 Piirin vuosikokousraportti - Käytä tätä PDF-lomaketta vaalitulosten vahvistamiseksi  

 

 Vaalivalituksen tekeminen - Säännöt koskevat piirikuvernöörin sekä ensimmäisen ja toisen 

varapiirikuvernöörin vaalien sääntöjen vastaista menettelyä koskevien kanteiden käsittelemistä. 

 

Virkojen täyttäminen   

 

 Piirikuvernööri - Kun on tarve täyttää piirikuvernöörin virka, katso tarkempia tietoja Piirin 

mallisäännöt ja ohjesääntö -kohdasta Hallituksen sääntökokoelmassa, Luku VII, Liite B ja “Säännöt 

koskien erityiskokousta lionin suosittamiseksi piirikuvernöörin virkaan.” 

 

 Ensimmäinen ja toinen varapiirikuvernööri - Kun on tarve täyttää ensimmäisen tai toisen 

piirikuvernöörin virka, katso tarkempia tietoja Piirin mallisäännöt ja ohjesääntö -kohdasta Hallituksen 

sääntökokoelmassa, Luku VII, Liite B ja “Säännöt koskien erityiskokousta lionin suosittamiseksi 

ensimmäisen tai toisen piirikuvernöörin virkaan.” 

 

 Sääntöjen pätevyys - Katso Piirin mallisäännöt ja ohjesääntö -kohtaa Hallituksen sääntökokoelmassa, 

Luku VII, sivu 1.   

  

http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-conventions.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/speaker-request-form.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/communicate-your-activities/video-presentations.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/lg23.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da20.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/dgvdg_election.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch07.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch07.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch07.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch07.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch07.pdf
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Klubin tukeminen 
 

Klubivierailuun valmistautuminen - Täältä löytyy hyödyllisiä raportteja klubien tilasta. 

 

 Klubivierailut tiimityönä  - Klubivierailujen jakaminen kaikkien kolmen piirikuvernööritiimin jäsenen 

välillä tarjoaa monia etuja sekä piirin johtajille että klubeille. 

  

 Klubin terveystarkastus  - Tämä kerran kuukaudessa julkaistava raportti antaa nopean analyysin 

kaikkien piirin klubien tilanteesta. 

 

 Piirikuvernöörin yhteenvetoraportti - Tämä raportti auttaa piirikuvernööriä seuraamaan klubien 

maksutilannetta LCI:lle. 

 

 Klubin MyLCI-tili - piirikuvernöörit näkevät nopeasti klubin tilitiedot. 

 

 Palveluaktiviteetti-ilmoitukset - tämä raportti auttaa piirikuvernööriä seuraamaan piirin alueella 

suoritettavia palveluaktiviteetteja. 

 

Mitä ottaa mukaan klubivierailulle 

 

 Uuden jäsenen jäseneksiottoseremonia - Klubien mielestä on kunnia, kun piirivirkailija pystyy 

suorittamaan uuden jäsenen jäseneksiottoseremonian. 

  

 Uusien jäsenten paketit - Nämä paketit auttavat uutta jäsentä innostumaan jäsenyydestä. Paketti 

sisältää Lions-pinssin, jäsenyystodistuksen ja jäsenkortin.   

 

Klubivierailun suorittaminen  

 

 Mitä tehdä klubissa klubivierailuilla 

 

 Esitelmät puhujatilaisuuksiin - Tämä esitelmäkokoelma sisältää muistiinpanoja mahdollisista puheista 

klubivierailulle ja esitelmiä varten. 

  

 Vierailuraportti  - Tämä verkosta löytyvä raportti vaaditaan jokaisesta klubivierailusta, josta haetaan 

korvausta. Se antaa mahdollisuuden viestittää LCI:n mahdollisista ongelmista klubissa. 

 

Klubin palveluaktiviteetit 

 

 Klubin palveluaktiviteetit - Sivulta löytyy monia resursseja kaikenkokoisille klubeille.  
 

 Paikkakunta ja ympäristö - Linkit Vihreään tiimiin ja muihin resursseihin.  
 

 Hätäapu - Lionien ALERT-ohjelma auttaa laatimaan toimintasuunnitelman katastrofin varalta.  

http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da-cta1.pdf
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/dg_checklist.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/sar_faq.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/me22.pdf
https://www2.lionsclubs.org/p-1395-centennial-new-member-kit-en.aspx
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/training-resources/presentations.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/m26.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/how-we-serve/index.php
http://www.lionsclubs.org/FI/how-we-serve/community-and-environment-programs.php
http://www.lionsclubs.org/FI/how-we-serve/disaster-relief.php
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 Terveysohjelmat - Resursseja diabetekseen, kuulonmenetykseen, näkökyvyn tarkistamiseen ja 
avustusvälineiden hankkimiseen.  

 

 Kansainväliset ohjelmat - Mukaan lukien ystävyysklubitoiminta ja maailmanlaajuinen yhteisymmärrys 
ja kansainvälisten suhteiden rakentaminen.  

 

 Lapset ja nuoriso-ohjelmat - Palveluprojektit, joilla autetaan kaikkein heikoimpia.  
 

 Leoklubit - Auttaa seuraavaa sukupolvea oppimaan lionien tarjoamasta palvelusta. 
 

Klubin resursseja 

 

 Klubin hallintoresurssit - Nämä verkkosivut ovat hyvä aloituskohta klubivirkailijoille. 

 

 E-Clubhouse  - Tältä verkkosivulta klubit voivat perustaa oman ilmaisen verkkosivuston. 

 

 Teidän klubinne, teidän tapanne  - Tämä opas näyttää tapoja, joilla klubit voivat muokata niiden 

kokouksia vastaamaan niiden jäsenten odotuksia.  

 

 Suunnitelma vahvemmalle klubille - Tämä työkalu opastaa klubia toimintasuunnitelman 

kehittämisessä ja toteuttamisessa. 

 

 Klubin laatuohjelma (KLP)  - Klubin laatuohjelma (KLP) on hauska vuorovaikutteinen prosessi, joka 

yhdistää jäsenet selvittämään, mitä klubi on tänään ja mitä siitä tehdään huomenna. 

 

Resurssit vahvistamaan vaikeuksissa olevia klubeja  

 

 Uudelleenrakentaminen, aktivointi ja prioriteettiklubit  - Lions Clubs International tarjoaa useita 

tukitasoja heikkojen klubien vahvistamiseen ja lakkautettujen tai status quoon asetettujen klubien 

uudelleenaktivointiin.  

 

 Prioriteettiklubit  - Tämä status sallii ylimääräiset piirikuvernööritiimin vierailut ja opaslionin 

nimittämisen auttamaan klubia vahvistumisessa. 

 

 Status Quo -suosituslomake - Tätä lomaketta käytetään suosittelemaan klubin asettamista Status 

Quoon, jos se ei ole täyttänyt klubille asetettuja velvollisuuksia. Katso Hallituksen sääntökokoelmaa, 

Luku V. 

 

 Klubin uudelleenaktivointilomake - Tämän lomakkeen täyttää sekä klubi, joka haluaa pois Status 

quosta että klubi, joka haluaa peruuttaa klubin lakkauttamisen (12 kuukauden kuluessa). 

 

 Väliaikainen lakkauttaminen taloudellisista syistä - Tämä Status quon tyyppi perustuu 

maksamattomiin kansainvälisiin jäsenmaksuihin.   

http://www.lionsclubs.org/FI/how-we-serve/health/index.php
http://www.lionsclubs.org/FI/how-we-serve/international-relations-programs.php
http://www.lionsclubs.org/FI/how-we-serve/youth/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/leos/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/club-management.php
http://www.e-clubhouse.org/
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/strengthen-membership/blueprint-for-stronger-club.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-governors/club-rebuilding-reactiviation.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da-pcs.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da971.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da970.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/suspension-policy.pdf
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 Suojeleva status - Katso lisätietoja Hallituksen sääntökokoelmasta, Luku V, Kappale F. Piirikuvernööri 

voi hakea tätä statusta jos klubin alueella on siviili- tai poliittista kaaosta tai luonnonkatastrofi.  

 

 Opaslion ja Koulutettu opaslion -ohjelma - Tämä ohjelma on suunniteltu tukemaan uusia klubeja, 

mutta sen avulla voidaan myös tukea vanhempia klubeja uudistumaan ja löytämään uutta 

innostusta.  

 

 Tunnustus/palkinnot  

 

 Klubin erinomaisuuspalkinto - Klubit ja piirit, jotka suoriutuvat parhaiten paikkakunnan 

palvelutyössä, viestinnässä ja hallinnossa, voivat saada arvokkaan ansiopalkinnon. 

 

 Palkinnot - Tältä verkkosivulta löytyy kattava lista eri palkinnoista ja linkit niihin. 

 

 Leopalkinnot ja tunnustus - Lionsklubien kansainvälisellä järjestöllä on erilaisia palkintoja, joilla 

annetaan tunnustusta leoklubiohjelmassa toimiville leoille ja lioneille. Saavutusten tunnustamiseen 

on yli 20 palkinto-ohjelmaa. 

 

Ongelmien ilmoittaminen LCI:lle ja LCI:n antama tuki - Jos sinulla on kysyttävää tai olet huolestunut jostain 

piirisi klubista, ota meihin yhteyttä osoitteella clubstatus@lionsclubs.org. 

  

http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch05.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/awards/excellence-awards/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/awards/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/leos/awards-recognition.php
mailto:clubstatus@lionsclubs.org
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Sovun edistäminen klubien välillä 
 

Riitojen estäminen ja ratkaiseminen  

 

Lionien kiistojen ratkaisutoimenpiteiden (Lions Dispute Resolution Procedures, DPR) tarkoitus on toimia 

lioneiden kiistojen ratkaisuun soveltuvana mekanismina, ilman tarvetta viralliseen oikeudenkäyntiin.  

Tätä varten kansainvälinen hallitus otti käyttöön muodolliset kiistanratkaisutoimenpiteet kiistatilanteiden 

ja erimielisyyksien kuulemista, selvittelyä ja ratkaisemista varten, liittyen kansainväliseen sääntöön ja 

ohjesääntöön, hallituksen sääntökokoelmaan ja klubien, ja piirien (yksittäis-, ala- ja moninkertais-) 

taholta nouseviin tarpeisiin. Jäsenyys järjestössä velvoittaa kaikkien erimielisyyksien ja kiistojen ja 

vaatimusten selvittämistä hallituksen hyväksymän kansainvälisen säännön ja ohjesäännön mukaisesti.  

Täten kansainvälinen hallitus on hyväksynyt klubin kiistojen ratkaisutoimenpiteet, piirin kiistojen 

ratkaisutoimenpiteet sekä moninkertaispiirin kiistojen ratkaisutoimenpiteet lionien erimielisyyksien 

ratkaisemiseksi klubien, piirin ja moninkertaispiirin tasolla.  

 

 Riidanratkaisun ohjeet - Näiden ohjeiden tarkoitus on auttaa lionjäseniä, klubeja ja piirejä (yksittäis-, 

ala- ja moninkertais-) noudattamaan klubien, piirien ja moninkertaispiirien 

kiistojenratkaisutoimenpiteitä niissä tilanteissa kun kiistat vaativat muodollisia toimia.  Nämä ohjeet 

ovat lisäliite kansainvälisen hallituksen omaksumiin sääntöihin, eivätkä ne siis korvaa hallituksen 

hyväksymiä virallisia sääntöjä. 

    

 Klubin erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteet - Näitä toimenpiteitä tulee noudattaa jos klubin 

jäsenten välillä on erimielisyyksiä. 

 

 Piirin erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteet - Nämä toimenpiteet on laadittu auttamaan tilanteissa, 

joissa on erimielisyyksiä klubien välillä tai klubin (klubien) ja  piirihallinnon välillä liittyen piirin ohje- 

ja mallisääntöihin. 

 

 Moninkertaispiirin erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteet - Nämä toimenpiteet on suunniteltu 

auttamaan erimielisyyksien ratkaisemisessa klubien tai osapiirien välillä moninkertaispiirissä tai 

klubin (klubien) ja moninkertaispiirin hallinnon välillä. 

 

 DG/VDG vaalivalituksen tekeminen - Seuraavat säännöt koskevat piirikuvernöörin sekä ensimmäisen 

ja toisen varapiirikuvernöörin vaalien sääntöjen vastaista menettelyä koskevien kanteiden 

käsittelemistä. 

  

http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/dispute_guide.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/club_dispute.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/dist_dispute.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/md_dispute.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/dgvdg_election.pdf
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Piirikuvernöörin budjetti ja kulukorvaukset  
 

Piirikuvernööri saa korvauksen kuluista, jotka liittyvät piirin hallintotehtäviin, jotka kansainvälinen hallitus on 

määritellyt.   

 

 Piirikuvernöörin korvaussäännöt - Tässä määritellään korvattavat tapahtumat, miten merkitä 

vierailut oikeilla koodeilla ja minkälaisia korvauksia piirikuvernööri voi saada liittyen matkakuluihin 

hallintotehtävien suorittamiseksi.   

 

 Piirikuvernöörin vierailuraporttien ja kulukorvausten opastus - Katso tämä lyhyt opastus miten 

täyttää kuukauden korvaushakemus.   

 

 Piirikuvernöörin matkakulujen korvaushakemus Excel-taulukkona - Tämä lomake voidaan tallentaa 

omalle tietokoneelle ja käyttää joka kuukausi. Sen voi myös täyttää verkossa ja tallentaa omalle 

koneelle. Tämä lomake hoitaa yhteenlaskut automaattisesti ja siihen sisältyy helppo valuutanvaihto.   

 

 Piirikuvernöörin matkakulujen korvaushakemus PDF-muodossa - Käytä tätä lomaketta vain kun 

täytät lomakkeen kirjoittamalla käsin.  

 

 Piirikuvernöörin kokous-/klubivierailuraportti - Tämä lomake voidaan tallentaa omalle koneelle.  

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta piirin tai moninkertaispiirin kokouksesta tai tapahtumasta sekä 

kaikista klubivierailuista, joista haetaan korvausta.   

 

  

http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/dg_reimbursement_policy_2016.pdf
http://www.lionsclubs.org/memberorientation/FI/dgexpense/presentation.html
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/xls/c30-2016.xlsx
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/c30-2016.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/m26.pdf
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Johtajakoulutuksen kehittäminen 
 

Johtajakoulutuksen kehittämisessä on tavoitteena tietojen kasvattaminen sekä tärkeiden taitojen 

vahvistaminen kuten käytännölliset taidot johtamisessa, tehokkaat johtamistaidot, inspiroivat tavat 

kertoa yhteisestä visiosta, tiiminrakentaminen, kulttuurien välinen viestintä, motivaatio ja 

hallintotehtävät.  

 

Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä  

 

GLT pyrkii tunnistamaan ja kehittämään tehokkaita johtajia aktiivisten ja tarkoituksenmukaisten 

koulutus- ja kehitysaloitteiden kautta, ja samalla se tarjoaa mahdollisuuksia, opastusta ja motivaatiota. 

 

 Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä - Täältä löytyy tietoa GLT-rakenteesta, aktiviteeteista sekä 

GLT-koordinaattorien keskus. 

  

 GLT – Moninkertaispiirin resurssiopas  ja GLT – Piirin resurssiopas - Nämä julkaisut sisältävät ideoita, 

työkaluja ja muita resursseja käyttöösi uusien johtajien koulutuksissa ja jäsenkasvun ja palvelutyön 

edistämisessä piirissäsi. Kaiken tämän tarkoituksena on auttaa klubeja ja jäseniä tekemään 

parhaansa lioneina. 

 

 Moninkertaispiirin johtajakoulutuksen rahoitusohjelma - Moninkertaispiirin johtajakoulutuksen 

rahoitusohjelma tarjoaa rajallista tukea moninkertaispiirin tasolla järjestettäviin ensimmäisten ja/tai 

toisten varapiirikuvernöörien kouluttamiseen.  

 

 Piirin rahoitustukiohjelma - Piirin GLT-rahoitusohjelman kautta tuetaan piiritasoista lohkojohtajien 

koulutusta.  

 

 Alueellisten lionjohtajien koulutusinstituuttien rahoitusohjelma - Alueelliset lionjohtajien 

koulutusinstituutit -ohjelman (RLLI) puitteissa moninkertais- ja yksittäispiirit voivat hakea rahoitusta 

johtajakoulutusinstituuttien järjestämisen tueksi omilla alueillaan.  

 

 Johtajakoulutuksen tunnustusohjelma - Tässä ohjelmassa annetaan tunnustusta GLT-MD ja GLT-D -

koordinaattoreille johtajakoulutuksen edistämisestä. He ovat suorittaneet tehokkaasti GLT:hen 

liittyvät velvollisuudet ja vaikuttaneet positiivisesti johtajien tehokkuuteen koko vuoden ajan.   

 

Instituutit ja seminaarit 

 

 Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutti - Tässä instituutissa (ELLI) keskitytään lionjäsenien 

taitojen kehittämiseen, jotta he saavat valmiudet toimia johtotehtävissä klubitasolla, etenkin klubin 

presidenttinä.  

 

 Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutti  - Tässä instituutissa (ALLI) keskitytään lionjohtajien 

taitojen kehittämiseen, jotta he ovat valmiita johtotehtäviin lohko-, alue- ja piiritasolla. 

http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/glt_md_res_guide.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/glt_district_res_guide.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/development-programs/md-funding.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/glt-funding.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/development-programs/regional-leadership-institutes.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/Intro_Leadership_Dev_Recognition_Program.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/development-programs/emerging-leadership-institutes/index.php
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/leadership-development/development-programs/senior-lions-leadership-institutes/index.php
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 Kouluttajien koulutusinstituutti - Tämä kurssi on tarkoitettu lionskouluttajien kouluttamiseen ja 

heidän ryhmänsä laajentamiseen. Opetusohjelmassa keskitytään tekniikoihin ja käsitteisiin, jotka 

parantavat lionjohtajien koulutusohjelmien tarjoaman koulutuksen laatua ja yleistä tehokkuutta.  

 

 Faculty Development Excellence Series - Kouluttajien jatkokoulutusohjelma (FDES) on suunniteltu 

tukemaan taitavien lionien jatkuvaa kehittymistä järjestön kaikilla tasoilla. Tähän koulutukseen 

voivat osallistua lionit, jotka ovat valmistuneet LCI:n järjestämästä Kouluttajien koulutusinstituutista. 

Linkin kautta löytyvät päivämäärät ja hakemuslomake. 

 

Tulevien piirikuvernöörien koulutus 

 

Tulevien piirikuvernöörien (DGE) koulutus on intensiivinen koulutus, jossa tulevat piirikuvernöörit saavat 

tiedot, näkemyksen ja taidot, joita tarvitaan Lions Clubs Internationalin vahvistamiseen ja rakentamiseen. 

Koulutus päättyy DGE-seminaariin, joka järjestetään joka vuosi ennen kansainvälistä vuosikokousta. 

Lisätietoja löytyy näiltä sivuilta.  

 

Paikallisesti järjestettävät johtajakoulutusohjelmat 

 

 Alueelliset lionjohtajien koulutusinstituutit - Tämä instituutti (RLLI) on paikallisesti toteutettava 

ohjelma. Opintosisältö on suunniteltu vastaamaan eri alueiden koulutustarpeita perustuen LCI:n 

laatimiin koulutusinstituutteihin (ALLI ja ELLI).   

 

 Lohkon puheenjohtajan koulutus - Tässä istunnossa annetaan osallistujille yleiskäsitys lohkojohtajan 

roolista ja velvollisuuksista. 

 

 Toisen varapiirikuvernöörin koulutus - Tämä koulutusohjelma koostuu verkkokoulutusosasta (vaihe 

1) ja ohjaajan vetämästä workshopista (vaihe 2). Näiden avulla maksimoidaan oppiminen ja 

vastataan toisen varapiirikuvernöörin tarpeisiin. 

 

 Lionien mentoriohjelma - Tämä on ohjelma, jossa tarjotaan henkilökohtaisia kasvumahdollisuuksia ja 

niiden kautta jäsenet pääsevät käyttämään omia ainutlaatuisia kykyjään ja tietojaan. 

 

 Klubivirkailijoiden koulutus, Ohjaajan opas - Ohjelma muodostuu sekä verkko-osuuksista että 

ohjaajan vetämistä osuuksista, jotka Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän piirikoordinaattori 

organisoi.  

 

Virkailijoiden itsenäisesti suoritettavat kurssit  

 

Seuraavat esitelmät on tarkoitettu lioneille johtajatehtäviin valmistautumiseen. Kurssit on suunniteltu 

itsenäiseen opiskeluun paikallisesti järjestettyjen koulutusohjelmien lisäksi. 

 

http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/development-programs/fdes.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/development-programs/dge-seminars/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/training-resources/regional-institute-curriculum.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/glt-coordinator-center/zone-chairperson-training-materials.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/glt-coordinator-center/second-vdg-training.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/strengthen-membership/mentoring-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/club_officer_instr_guide.pdf


Piirin E-kirja lokakuu 6, 2016 

  

Palaa sisällysluetteloon  22 

   

 Klubivirkailijoiden koulutus - (kelaa sivun alaosaan.) Tällä sivulla on yksi moduuli ja työkirja jokaista 

roolia varten: klubipresidentti, sihteeri ja rahastonhoitaja. 

 

 Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus - Tällä sivulla on 15-minuutin moduulit (ja 

vastaava työkirja) lohkon puheenjohtajan roolista ja velvollisuuksista. 

  

 Toisen varapiirikuvernöörin verkkokoulutus - Tämä on 45 minuutin mittainen moduuli ja siihen 

sisältyy työkirja. 

 

Lionien oppimiskeskuksen verkkokurssit 

 

Kaikkia lioneita kannustetaan osallistumaan LCI:n tarjoamaan verkkokoulutukseen. Kurssit löytyvät  

Lionien oppimiskeskuksesta. Verkkokurssit:  

  

Valmentaminen 

Erimielisyyksien ratkaiseminen  

Luovuus 

Päätöksenteko 

Delegoiminen 

Tehokas kuunteleminen 

Tehokkaat työryhmät 

Johdanto lionien johtamiseen  

Muutoksen hallitseminen  

Kokousten hallinta 

Jäsenten motivoiminen 

Mentorointi  

Innovaation edistäminen  

Yhteisön palveleminen 

PR-toiminta 

Julkinen puhuminen 

Palveleva johtaminen 

Tavoitteiden asettaminen 

Tiimin motivoiminen 

Ajanhallinta 

Henkilökohtaisen toiminta-ajatuksen 

kirjoittaminen  

Jäsenistön moninaisuuden arvostaminen 

 

Kurssit voidaan suorittaa eri kielillä.   

 

Johtamistaidon webinaarit  

 

Kaikkia lioneita kannustetaan osallistumaan LCI:n tarjoamiin johtajakoulutuksen webinaareihin.  

Webinaari on virtuaalinen luento tai koulutussessio, joka esitetään suorana lähetyksenä internetin 

kautta. Siten eri puolilla maailmaa toimivat lionit pääsevät perehtymään ja keskustelemaan eri aiheista.  

Linkin kautta löytyy lisätietoja webinaareista, lista tulevista webinaareista sekä aikaisempien istuntojen 

nauhoitukset. 

 

Muut johtajakoulutusresurssit 

 

 Esitelmät puhujatilaisuuksiin - Tältä sivustolta löytyy esitelmiä erilaisista aiheista käytettäväksi 

klubivierailuilla, lohkon tai alueen kokouksissa tai muissa tilaisuuksissa.  

 

http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/training-resources/club-officer-training-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/training-resources/club-officer-training-orientation.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/ppt/2nd_VDG_OnlineTrainingModule.ppt
http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/2nd_VDG_OnlineTrainingWorkbook.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/webinars/leadership/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/training-resources/presentations.php
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 Johtajakoulutuksen resurssikeskus - Johtajakoulutuksen resurssikeskus löytyy järjestön verkkosivulta 

ja se on käyttäjäystävällinen tapa löytää arvokkaita johtajakoulutuksen työkaluja ja resursseja. 

Tarkista nämä sivut usein, koska niille lisätään uusia resursseja jatkuvasti! 

 

 Koulutusmateriaalit/resurssit - Johtajakoulutusmateriaalit/resurssit sisältävät yhdistelmän 

opintomateriaaleja, esitelmiä muistiinpanoineen ja toimintaoppaita. 

 

 Johtamisviestintä - Johtamisviestinnällä pyritään parantamaan lionsjohtajien menestystä 

tehtävissään. Viestintään kuuluu podcast-ääniviestejä sekä lionien itsensä jakamia menestystarinoita. 

  

http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/leadership-communication/index.php
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Jäsenkehitys 
 

Hallituksen toimintaperiaate 

 

 Hallituksen sääntökokoelma, Luku X:  Laajennus 

 Hallituksen sääntökokoelma, Luku XVII:  Jäsenyys 

 

Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä antaa maailmanlaajuisen rakenteen jatkuvalle ja keskittyneelle jäsenistön 

kehitykselle. 

 

 GMT-työkalupakit  - Täältä pääset seuraaville sivuille: Uusien klubien kehittäminen, Uudet jäsenet, 

Jäsenten säilyttäminen, Jäsenpalkinnot ja tunnustus, Jäsenyysraportti ja GMT-koordinaattoreiden 

työkalupakit. 

 

 Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän asiantuntijat - Tähän sisältyy Uusien klubien, Kampusklubin, 

Perhe- ja naisjäsenten, Erityisryhmien sekä Nuorten aikuisten asiantuntijat.  

  

 Piirin jäsentavoitteet - Tältä verkkosivulta pääset sekä GMT-jäsentavoitteisiin että GLT-

johtajakoulutustavoitteisiin. 

 

Uuden klubin kehittäminen 

 

 Perusta uusi klubi - Tällä sivustolla kerrotaan eri klubityypeistä, jotta voidaan vastata jäsenten 

tarpeisiin. 

 

 Uuden klubin kehittämisopas - Tämä opas auttaa sinua uuden klubin laajentamisessa.   

 

 Uuden klubin workshopit - Piirin maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän (GMT) jäsenet voivat lähettää 

hakemuksen, jotta uusien klubien kehityskonsultti tulee heidän piiriinsä kouluttamaan ja auttamaan 

uuden klubin perustamisessa. 

 

 Perustaminen - Tavallinen, erityisryhmä, kampus, Lioness Lions Clubs ja Leolion -klubit. 

 

 Klubin perustamishakemus - Tämä on kirjoitettava PDF.   

 

 Liitännäisklubiohjelma - Liitännäisklubit antavat pienelle ryhmälle (vähintään viisi jäsentä) 

mahdollisuuden muodostaa lionsklubi ja aloittaa paikkakunnan palvelu nopeasti. 

 

Jäsenyysluokat ja -ohjelmat  

  

Jäsenluokat - Tällä sivulla kuvataan kaikki jäsenluokat.   

LCI tarjoaa erityisiä ohjelmia, kuten Perhejäsenyys, Opiskelijajäsenet, Leosta lioniksi ja Lioness-klubin 

muuttaminen lionsklubiksi. 

http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-membership-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-membership-team/global-membership-team-specialists/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-governors/district-goals.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/new-clubs/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/new-clubs/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/new-clubs/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/new-clubs/new-club-development-workshops/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/new-clubs/traditional-lions-club.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/new-clubs/special-interest-clubs/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/new-clubs/campus-lions-club.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/invite-members/lioness-bridge-program.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/new-clubs/leo-lions-club.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/tk38a.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/new-clubs/club-branch.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/me105.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/invite-members/family-membership.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/invite-members/student-member-program.php
http://members.lionsclubs.org/FI/leos/leo-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/FI/leos/leo-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/FI/leos/leo-lion-program.php
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Uudet jäsenet 

 

 Klubin jäsenjohtaja - Tässä oppaassa kuvataan klubin jäsenjohtajan velvollisuudet, annetaan vinkkejä 

ja esitellään saatavilla olevia resursseja auttamaan tätä johtajaa jäsenkasvun varmistamisessa. 

 

 Uuden jäsenen hakemus - Tämä kirjoitettava PDF on hyvä työkalu, jonka klubisihteeri voi lähettää 

sähköpostitse mahdollisille uusille jäsenille.  

 

 Uuden jäsenen paketti - Tämä paketti on tarkoitettu jo olemassa oleviin klubeihin liittyville uusille 

jäsenille. Kukin piirikuvernööri saa 25 pakettia toimivuoden alussa. Uusien klubien paketit uusille 

jäsenille käsitellään eri tavalla ja niitä ei ole saatavilla klubitarvikeosastolta. 

 

 Uuden jäsenen perehdytys - Tämä verkkosivu sisältää materiaalit auttamaan uuden jäsenen 

perehdytyksen järjestämisessä. 

 

 Lionien maailmanlaajuinen jäseneksiottopäivä - Tämä on maailmanlaajuinen tapahtuma, jonka 

myötä toivotetaan tervetulleeksi uusia jäseniä ja annetaan lioneille mahdollisuus kasvattaa 

jäsenmääräänsä sekä ihmisten tietoutta lioneista. 

 

 Apurahat ja symposiumit  

 

 Jäsenkehityksen apurahat - Jäsenkehityksen apurahat ovat haettavissa avustamaan löytämään uusia 

alueita ja testaamaan uusia markkinointistrategioita, erityisesti jos jäsenmäärä on laskussa. 

 

Lionien perhe ja naisjäsenkehityksen symposiumiohjelma - Tämä ohjelmaopas auttaa klubia vastaamaan 

paikkakunnan tarpeisiin ja samalla löytää uusia jäseniä. Rahoitusta saattaa olla haettavissa.  

 

Lionien Alueellinen Naisten workshop-ohjelma - Tämä workshop on suunniteltu naispuolisille johtajille, jotta 

voidaan löytää uusia tapoja lisätä naisten osuutta alueen klubeissa.  

 

 

 

  

http://members.lionsclubs.org/FI/lions/strengthen-membership/club-membership-chairperson.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/me6b.pdf
https://www2.lionsclubs.org/p-1395-centennial-new-member-kit-en.aspx
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/strengthen-membership/worldwide-induction-day.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/mga.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/mp101.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/mp102.pdf
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PR ja viestintä  
 

 E-District house - Jos etsit maksutonta ja helppoa tapaa luoda verkkosivut piirille tai 

moninkertaispiirille, e-District House -palvelu on luotu juuri sinua varten! 

 

 E-Clubhouse - Jos haluat ilmaisen ja helpon tavan luoda verkkosivut lionsklubillesi, e-Clubhouse on 

sinua varten! 

 

 E-Leoclubhouse  - Jos haluat ilmaisen ja helpon tavan luoda verkkosivut leoklubillesi, e-LeoClubhouse 

on sinua varten! 

 

 Lionit verkossa  - Tätä kautta pääset nopeasti lionien verkkosivuille, sosiaaliseen mediaan, blogeihin, 

valokuviin ja videoihin klubien käytettäviksi.   

 

 Sosiaalinen media - Facebookin ja Twitterin tapaisten suosittujen sosiaalisten mediakanavien avulla 

lionit voivat jakaa ja pitää yhteyttä paikkakuntalaisiin ja lioneihin eri puolilla maailmaa. Yhä useampi 

lion kasvattaa vaikutustaan sosiaalisen median avulla 

 

 PR-opas -PR eli tiedotustoiminta pitää sisällään erilaisia kommunikointitapoja uutisartikkeleiden 

kirjoittamisesta ja esitteiden laatimisesta aina ystävien, perheen ja työkavereiden kanssa 

keskustelemiseen. 

 

 Logot  - Logot on julkaistu lataamista ja jäljentämistä varten. Tutustu järjestön käyttöä koskeviin 

ohjeisiin ennen lataamista. 

 

 Lions Quarterly  -LQ – Lions Quarterly -videolehti kertoo innostavia tarinoita tavoista, joilla lionit 

vaikuttavat paikkakunnilla eri puolilla maailmaa. 

 

 Lions Newswire - Lionien päämaja julkaisee Lions Newswirea kuukausittain ja levittää siinä 

tuoreimmat uutiset ja tapahtumat lioneille maailmanlaajuisesti. 

 

 Lion-lehti - Tältä sivulta löytyy viimeisin Lion-lehti sekä tärkeää tietoa tästä joka kuukausi 

ilmestyvästä julkaisusta. 

 

 Rauhanjulistekilpailu - Tämä kilpailu kannustaa nuoria ympäri maailmaa ilmaisemaan näkemyksiään 

rauhasta. Miljoonat lapset lähes sadasta maasta ovat osallistuneet kilpailuun jo yli 25 vuoden ajan. 

 

 Esseekirjoituskilpailu - Tämä esseekirjoituskilpailu luotiin, jotta näkövammaiset nuoret saisivat 

tilaisuuden kertoa tuntemuksistaan rauhan suhteen. 

 

 100-vuotisjuhlan apurahaohjelma - Nämä apurahat on suunniteltu auttamaan moninkertais- ja 

yksittäispiirejä mainostamaan lionien tekemää työtä ja heidän ohjelmiaan satavuotisjuhlakauden 

aikana, alkaen 1. heinäkuuta 2015 ja päättyen 30. kesäkuuta 2018.  

http://members.lionsclubs.org/FI/districts/create-website-edistricthouse.php
http://www.e-clubhouse.org/
http://members.lionsclubs.org/FI/leos/projects-promotions/create-website-eleoclubhouse.php
http://www.lionsclubs.org/FI/news-media/lions-on-the-web.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/social-media/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/pr710.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/logos/index.php
http://www.lionsclubs.org/FI/news-media/videos/lq.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/pr710.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/news-media/lion-magazine/index.php
http://www.lionsclubs.org/FI/how-we-serve/youth/peace-poster-contest/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/serve/contests/essay-contest.php
http://lions100.lionsclubs.org/FI/programs/centennial-grant-program.php


District E-Book  

Palaa sisällysluetteloon  27  

   

  

Kansainvälisen presidentin teema ja 100-vuotisjuhla 
 

 Kansainvälisen presidentin teema - Joka vuosi kansainvälinen presidentti valitsee teeman, jonka 

puitteissa keskitytään kansainvälisiin palveluhaasteisiin. 

 

Lions Clubs Internationalin 100-vuotisjuhlan ohjelmat 

 

 Lions 100 - #LIONS100-tunnisteen avulla lionit kaikkialla voivat näyttää maailmalle, miten he 

juhlistavat sataa vuotta palvelemalla. 

 

 Satavuotisjuhlan jäsenpalkinnot - Nämä palkinnot antavat jokaiselle lionille ja klubille tilaisuuden 

ansaita ainutkertaisia erityispalkintoja kutsumalla uusia jäseniä ja osallistumalla uusien klubien 

perustamiseen. 

 

 100-vuotisjuhlan palveluhaaste - Juhlistamme 100-vuotisjuhlaamme pyytämällä lioneja auttamaan 

palvelutavoitteemme saavuttamisessa: pyrimme palvelemaan 100 miljoonaa ihmistä vuoden 2018 

kesäkuuhun mennessä. 

 

 100-vuotisjuhlan perintöprojektit - Perintöprojektit ovat lahjoituksia paikkakunnalle, joiden kautta 

juhlimme satavuotista historiaamme ja luomme kestävän perinnön klubin antaman palvelun 

kunniaksi. 

 

  100-vuotisjuhlan apurahaohjelma - Lions Clubs International myöntää apurahoja moninkertais- ja 

yksittäispiireille avustamaan niiden paikallisia 100-vuotisjuhlaan liittyviä suunnitelmia ja 

juhlatilaisuuksia. 

 

  

http://members.lionsclubs.org/FI/lions/presidents-theme.php
http://lions100.lionsclubs.org/FI/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/awards/centennial-membership-awards/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/FI/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/FI/programs/centennial-legacy-projects.php
http://lions100.lionsclubs.org/FI/programs/centennial-grant-program.php
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Resurssit ja viitteet 
 

Hallintoasiakirjat  

 

 Kansainvälinen mallisääntö ja ohjesääntö  

 Moninkertaispiirin Mallisäännöt ja ohjesääntö 

 Piirin mallisäännöt ja ohjesääntö  

 Lionsklubin Mallisäännöt ja ohjesääntö 

 

Oppaat 

 

 Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan käsikirja 

 Piirin hallituksen sihteerin & rahastonhoitajan käsikirja 

 Aluejohtajan käsikirja  

 Lohkojohtajan käsikirja 

 Klubivirkailijatiimin käsikirja  

 

Lakiasiat ja käytännön asiat 

 

 Kansainväliset vieraat ja protokolla - Tässä oppaassa annetaan vinkkejä miten varmistaa että vierailla 

on miellyttävä kokemus ja kerrotaan miten ottaa huomioon arvohenkilöt järjestön virallisen 

protokollan mukaisesti.  

 

 Varojen käyttäminen - Tämä opas kertoo miten käyttää julkisesti kerättyjä varoja oikein sekä miten 

käyttää hallintovaroja klubeissa ja piireissä. 

 

 Vakuutus - Lionsklubien kansainvälisellä järjestöllä on laaja yleinen vastuuvakuutus, joka suojaa 

lionsjäseniä kaikkialla maailmassa. Vakuutuksen piiriin kuuluvat automaattisesti kaikki järjestön 

klubit ja piirit. 

 

 Vakuutustodistukset - Vakuutustodistusten lähettämistä on tehostettu: nyt voit luoda 

vakuutustodistuksia itse. 

 

 Lisävakuutus - Yllä mainitun automaattisen vakuutuksen lisäksi Lions Clubs International tarjoaa 

nyt ylimääräisiä lisävakuutuksia klubeille ja piireille USA:ssa (Directors & Officers Liability, Crime 

/ Fidelity, Additional Liability Insurance and Accident Insurance). 

 

 Katsaus lions tavaramerkkien käyttämiseen - Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään miten käyttää 

lionien tavaramerkkiä oikein ja milloin tarvitaan lupa sen käyttämiseen.  

 

 Lions Clubs Internationalin yksityisyyssäännöt - Lionsklubien kansainvälinen järjestö (LCI, Lions 

Clubs International) ymmärtää jäsenten henkilötietojen suojelemisen tärkeyden. 

 

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/la1.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/la5.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/la4.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/la2.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/la10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/la40.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da200.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/da100.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/la15.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/pr768.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/use_funds_policy_faq.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/insurance/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/certificate-of-insurance-15-16.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/insurance/supplemental-insurance/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/lg91.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/privacy-policy.php
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 Lions Clubs International Foundation -säätiön yksityisyyssäännöt - Lions Clubs Internationalin säätiö 

(LCIF) on sitoutunut suojelemaan verkkosivuillamme käyvien ihmisten, lahjoittajien ja lionien 

tietoja. Henkilötietoja ei myydä, vuokrata tai jaeta minkään henkilön tai järjestön kanssa. 

 

 Piirijaon muutosehdotukset - Tältä verkkosivulta löytyvät piirijaon muuttamisen ohjeet, 

vaadittavat toimenpiteet sekä asiakirjat, jotta muutosehdotus voidaan toteuttaa yksittäis-, osa- 

tai moninkertaispiirin alueella.  

 

 Opas piirien yhdistämiseen – tässä oppaassa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet miten 

moninkertaispiiri voi määritellä uudelleen osapiirien jakamisen, jotta piirit ja klubit voivat toimia 

tehokkaammin.   

 

 

  

http://www.lcif.org/FI/privacy-policy.php
http://members.lionsclubs.org/FI/districts/redistricting.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/DA-GCD.pdf
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Lions Clubs International Foundation -säätiö 
 

Lions Clubs International Foundation - LCIF myöntää apurahoja, joilla autetaan lionspiirejä 

suurimittaisten humanitaaristen hankkeiden kehittämisessä ja toteuttamisessa. 

  

LCIF-koordinaattorit - Koordinaattorit toimivat piirissä aina LCIF:n suurlähettiläinä toteuttamalla seuraavia 

vastuita kolmivuotisen toimikautensa aikana: 

 

 Apurahoilla rahoitettujen projektien mainostaminen - Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) 

myöntää apurahoja, joilla autetaan lionspiirejä suurimittaisten humanitaaristen hankkeiden 

kehittämisessä ja toteuttamisessa. Näiden apurahojen avulla lionit voivat laajentaa 

vapaaehtoistyötään ja lisätä vaikutustaan paikkakunnalla ja koko maailmassa sekä palvella yhä 

useampia puutteenalaisia ihmisiä. 

 

 Hätäapurahan hakeminen - Hätäapurahaohjelman tarkoitus on tarjota välitöntä hätäapua 

luonnonkatastrofin uhreille lionsklubien järjestämän palvelutyön kautta kaikkialla maailmassa. 

 

 Ohjelmat ja aloitteet - Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee ja kehittää kansainvälisiä 

humanitaarisia ohjelmia, jotka palvelevat puutteenalaisia. Lionien omistautumisen ja työn 

ansiosta LCIF pystyy parantamaan miljoonien ihmisten elämää merkittävästi vaikuttavien 

ohjelmiemme välityksellä. 

 

Melvin Jones Fellowship - Melvin Jones -jäsenyysohjelma (MJF) perustettiin vuonna 1973 ja se on tunnustus 

1000 dollarin lahjoituksista.  Lahjoituksia voivat tehdä yksityishenkilöt (myös ei-lionit), klubit ja piirit. 

 

Melvin Jones Fellowship -hakemus  - Tätä lomaketta tulee käyttää vain jos Lions Clubs Internationaliin on jo 

lähetetty tarvittavat varat ja nämä varat ovat käytettävissä ennen kuin lomake lähetetään käsiteltäväksi. 

 

  

http://www.lcif.org/FI/index.php
http://www.lcif.org/FI/resources/coordinator-center/index.php
http://www.lcif.org/FI/resources/coordinator-center/index.php
http://www.lcif.org/FI/apply-for-a-grant/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/lcif/lcif47.pdf
http://www.lcif.org/FI/our-work/index.php
http://www.lcif.org/FI/support-our-work/melvin-jones-fellowship.php
http://www.lcif.org/FI/support-our-work/mjf-request-form.php
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KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA  
 

Ota yhteyttä - Tällä sivulla on yhteystiedot, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot sekä kuvaukset kunkin 

osaston vastuualueista.  

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/FI/who-we-are/contact-us/index.php

