
2018-2019 PIIRIN TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMAT  
ERÄPÄIVÄT JA PROSESSI 

 
AIKATAULU 

Marraskuun 2017 ja 30. huhtikuuta 2018 välisenä aikana 1. varapiirikuvernöörit/piirikuvernööri-elektit 
(1. VDG/DGE): 

• Laativat piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat 
o 1. VDG/DGE asettaa piirin johtajakoulutuksen, jäsenyyden, palveluvaikutuksen ja 

LCIF:n kehitystavoitteet ja toimintasuunnitelmat suorittamalla DGE:n 
verkkotehtävät, osallistumalla moninkertaispiirin DGE-koulutukseen & DGE-
aluekoulutukseen sekä tekemällä yhteistyötä nykyisen DG-tiimin, vastaavien 
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän moninkertaispiirin koordinaattorien kanssa, jos 
tällaiset virat ovat käytössä, sekä Maailmanlaajuisen toimintaryhmän aluejohtajien 
kanssa. 

• Lähettävät lopulliset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat LCI:hin 
o Kun tavoitteet ja toimintasuunnitelmat on asetettu, 1. VDG/DGE lähettää ne LCI:hin 

2018-2019 Piirin tavoitteet -verkkosivulla. (Käytössä 29. tammikuuta 2018 jälkeen.) 
• Pyytävät kommentteja ja tukea piirin tavoitteille 

o 1. VDG/DGE pyytää, että toinen varapiirikuvernööri, piirin Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän GLT/GMT/GST/LCIF-koordinaattorit, moninkertaispiirin 
toimintaryhmän GLT/GMT/GST/LCIF-koordinaattorit (jos olemassa) ja 
Maailmanlaajuisen toimintaryhmä GLT/GMT/GST-aluejohtajat tarkistavat ja 
kommentoivat piirin tavoitteet 2018-2019 Piirin tavoitteet -verkkosivulla. 

Tavoitteet ja toimintasuunnitelmat (piirin johtajakoulutus, jäsenyys, palveluvaikutus ja LCIF) on ladattava 
verkossa viimeistään 30. huhtikuuta 2018.  

 

PROSESSI PIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN JA JÄSENYYDEN KEHITTÄMISEEN, PALVELUVAIKUTUKSEN JA 
LCIF:N TUKEMISEEN LIITTYVIEN TAVOITTEIDEN JA TOIMINTASUUNNITELMIEN MÄÄRITTELEMISEKSI 

1. Suorita verkossa olevat tehtävät viimeistään 29. joulukuuta 2017 
o Tehtävä 1: Tiimin valitseminen 
o Tehtävä 2: Piirikuvernöörin tavoitteiden asettaminen  
o Tehtävä 3: Yleiskatsaus Maailmanlaajuiseen toimintaryhmään 
o Tehtävä 4: Uuden klubin kehittäminen 
o Tehtävä 5: Uudet jäsenet vaikutuksen kasvattamiseksi 
o Tehtävä 6: Jäsenyyskokemus 

Jotta saat DGE-seminaarin ateriakorvauksen, sinun tulee suorittaa verkossa olevat tehtävät 
viimeistään 29. joulukuuta 2017. 
 
HUOMAA: Piirien tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien on oltava valmiina 30. huhtikuuta 2018 
mennessä, mutta ne eivät vaikuta DGE-seminaarin ateriakorvauksen saamiseen. 
 
2. Suorita DGE-aluekoulutuksen etukäteistehtävä 
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o Resurssit ja muut tärkeät asiat tavoitteiden asettamisessa -etukäteistehtävä, joka 
löytyy Lionien oppimiskeskuksesta.  Saat ilmoituksen sähköpostitse kun kurssi on 
valmiina verkkosivulla.  
DGE-aluekoulutuksen etukäteistehtävän (Resurssit ja muut tärkeät asiat 
tavoitteiden asettamisessa) ei vaikuta DGE-seminaarin päivärahan saamiseen. 
 

3. Laadi piirin johtajakoulutuksen, jäsenyyskehityksen, palveluvaikutuksen ja LCIF-tuen 
tavoitteet käyttämällä Järkevät tavoitteet -pohjaa 

o Kun olet suorittanut verkossa DGE-tehtävät ja DGE-aluekoulutuksen 
etukäteistehtävät, aloita piirin tavoitteiden määrittäminen. 

o Tee yhteistyötä DG-tiimin ja vastaavien Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 
moninkertaispiirin koordinaattorien kanssa (jos heitä on) ja Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän aluejohtajien kanssa tavoitteiden määrittelemiseksi ja 
toimintasuunnitelmien laatimiseksi. 

HUOMAA: Piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat eivät ole lopullisia ennen kuin 1. VDG/DGE 
osallistuu DGE-aluekoulutukseen. Aluekoulutuksessa annetaan lisätietoja, jotka voivat vaikuttaa 
piirin tavoitteisiin. Sen vuoksi suosittelemme, että 1. VDG/DGE:t tuovat koulutukseen alustavan 
version piirin tavoitteista ja toimintasuunnitelmista. 

 
4. Osallistu moninkertaispiirin koulutukseen 

o Tuo kopiot alustavista tavoitteista ja toimintasuunnitelmista mukana koulutukseen 
o Kirjoita ylös asioita, jotka voivat vaikuttaa piirin johtajakoulutuksen kehittämiseen, 

jäsenyyden kehittämiseen, palvelun vaikutukseen ja LCIF:n tukemiseen liittyviä 
tavoitteita. 

o Päivitä Tavoitteet ja toimintasuunnitelmat -pohja uusilla tiedoilla ja muokkaa sitä 
tarpeen mukaan. 

o Kun ohjelma on päättynyt, kerro päivitetyistä tavoitteista ja toimintasuunnitelmista 
DG-tiimille, vastaavalle Maailmanlaajuisen toimintaryhmän MD-koordinaattoreille 
(jos heitä on) sekä Maailmanlaajuisen toimintaryhmän aluejohtajille. Pyydä 
palautetta ja/tai vahvistusta päivitetyille tavoitteille ja toimintasuunnitelmille. 

 
HUOMAA: Tavoitteet ja toimintasuunnitelmat on lähetettävä LCI:lle 2018-2019 Piirin 
tavoitteet -verkkosivulla viimeistään 30. huhtikuuta 2018. Jos oma moninkertaispiiri tai 
yksittäispiiri ei järjestä koulutusta marraskuun 2017 ja huhtikuun 2018 välillä, sinun ei 
tarvitse osallistua MD-koulutukseen ennen kuin laadit piirin lopulliset tavoitteet ja 
toimintasuunnitelmat.  

 
5. Osallistu DGE-aluekoulutukseen 

o Tuo kopiot alustavista tavoitteista ja toimintasuunnitelmista mukana koulutukseen. 
o Tässä koulutuksessa sinulla on mahdollisuus viimeistellä piirin tavoitteet muilta 

varapiirikuvernööreiltä sekä Maailmanlaajuisen toimintaryhmän aluejohtajien 
antaman palautteen pohjalta. 

o Päivitä Tavoitteet ja toimintasuunnitelmat -pohja uusilla tiedoilla ja muokkaa sitä 
tarpeen mukaan. 

o Kun ohjelma on päättynyt, kerro päivitetyistä tavoitteista ja toimintasuunnitelmista 
DG-tiimille, vastaavalle Maailmanlaajuisen toimintaryhmän MD-koordinaattoreille 
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(jos heitä on) sekä Maailmanlaajuisen toimintaryhmän aluejohtajille. Pyydä 
palautetta ja/tai vahvistusta päivitetyille tavoitteille ja toimintasuunnitelmille. 

 
6. Viimeistele piirin johtajakoulutuksen ja jäsenyyden kehittämiseen, palveluvaikutuksen ja 

LCIF:n tukemiseen liittyvät tavoitteet ja toimintasuunnitelmat 
o Tee yhteistyötä DG-tiimin ja vastaavien Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 

moninkertaispiirin koordinaattorien kanssa (jos heitä on) ja Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän aluejohtajien kanssa piirin lopullisten tavoitteiden 
määrittelemiseksi.  

o Kun saat heidän hyväksyntänsä ja tuen ennen kuin lähetät lopullisen version LCI:hin, 
koko vahvistusprosessi sujuu helpommin ja saat heiltä tukea. 

 
7. Lähetä lopulliset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat LCI:hin 

o Käytä Tavoitteet ja toimintasuunnitelmat -pohjaa oppaana ja lähetä piirin 
johtajakoulutuksen ja jäsenyyden kehittämistavoitteet ja toimintasuunnitelmat 
käyttämällä 2018-2019 Piirin tavoitteet -verkkosivua. 

o Lisätietoja tästä prosessista annetaan DGE-aluekoulutuksessa. 
 

8. Pyydä muiden tukea piirin johtajakoulutuksen ja jäsenyyden kehittämiseen, 
palveluvaikutuksen ja LCIF:n tukemiseen liittyvien tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien 
tarkistamiseksi 

o 1. VDG/DGE pyytää, että toinen varapiirikuvernööri, piirin Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän GLT/GMT/GST/LCIF-koordinaattorit, moninkertaispiirin 
toimintaryhmän GLT/GMT/GST/LCIF-koordinaattorit (jos olemassa) ja 
Maailmanlaajuisen toimintaryhmä GLT/GMT/GST-aluejohtajat tarkistavat ja 
kommentoivat piirin tavoitteita 2018-2019 Piirin tavoitteet -verkkosivulla. 

o Kun olet lähettänyt piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat verkossa, ota yhteyttä 
nykyiseen (toimivuosi 2017-2018) toiseen varapiirikuvernööriin, piirin 
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän GLT/GMT/GST/LCIF-koordinaattoreihin, jos 
heitä on, sekä Maailmanlaajuisen toimintaryhmän GLT/GMT/GST-
koordinaattoreihin ja kerro heille, että piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat ovat 
nyt verkossa ja he voivat tarkistaa ne. 

o Pyydä että he menevät 2018-2019 Piirin tavoitteet  -verkkosivulle ja seuraavat siellä 
annettuja ohjeita miten tarkistaa piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat sekä 
miten he voivat vahvistaa ne.  

o Seuraa vahvistusten antamista 2018-2019 Piirin tavoitteet -sivulla ja ota yhteyttä 
asianosaisiin tarpeen mukaan. 

o Verkossa suoritettava tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien lähettäminen ja 
tarkistaminen (piirin johtajakoulutus, jäsenyys, palveluvaikutus ja LCIF) on tehtävä 
verkossa viimeistään 30. huhtikuuta 2018.  

Ohjeet tavoitteiden lähettämisestä ja vahvistuksen antamisesta löytyvät 2018-2019 Piirin tavoitteet -
verkkosivulla 29. tammikuuta 2018 jälkeen. Ota yhteyttä Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 
tukihenkilökuntaan jos sinulla on kysyttävää. 
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