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ISTUNNON OTSIKKO ISTUNNON KUVAUS 

Avajaisistunto 
Jäänmurtaja- ja lämmittelyharjoitukset tässä istunnossa antavat kouluttajille 
mahdollisuuden arvioida osallistujien tarpeet ja luoda mukava, rento 
aikuisoppimisen ilmapiiri. 

Lionit: Menneisyys, 
nykyisyys ja tulevaisuus 

Tässä istunnossa lisätään osanottajien tietoja Lions Clubs Internationalin 
historiasta ja perusasioista. Samalla korostetaan järjestön sitoutumista 
maailmanlaajuisen yhteisön palvelemiseen. 

Muutosjohtaminen 
Osallistujat oppivat tavallisimmista syistä, joiden vuoksi ihmiset vastustavat 
muutosta sekä tavoista, joilla hallita muutosta. Näin he voivat paremmin 
vaikuttaa muutoksiin, jotka parantavat klubin ja piirin tulevaisuutta. 

Tiimien tukeminen 

Tiimityö, yhteistyö ja lionstiimien tukemiseen ja johtamiseen tarvittavat taidot 
ovat tämän istunnon aiheita. 

LCIF:än liittyvän aiheen 
valmistelu 

Jokainen osallistuja sai etukäteen yhden viidestä aiheesta, joka liittyi Lions 
Clubs Internationalin säätiöön. Tämän istunnon aikana osallistujat toimivat 
ryhmissä, joiden jokaisella jäsenellä oli sama aihe ja yhdessä he valmistelevat 
esitelmän, jonka he pitävät koko ryhmälle instituutin viimeisenä päivänä. 

Viestintä 

Osallistujille annetaan mahdollisuus oppia omasta viestintätyylistä ja tavoista, 
joilla käyttää eri tyylejä muiden kanssa kommunikoimiseen. Osallistujat 
keskustelevat myös positiivisen viestinnän tärkeydestä sekä henkilökohtaisessa 
että digitaalisessa viestinnässä. 

Toimivan kokouksen 
johtaminen 

Tässä sessiossa keskitytään kokoushallinnan vaiheisiin, hyvän kokouksen 
osatekijöihin ja tekniikoihin, joita tarvitaan osanottajien käytöksen hallintaan. 

Monisaisuus 
Istunnossa käsitellään moninaisuuden haasteet ja mahdollisuudet klubeissa, 
piireissä ja Lions Clubs Internationalissa. 

Lionien mentoriohjelma 

Osallistujat keskustelevat mentoroinnin eduista, tutkivat sen tavoitteita ja käyvät 
läpi lionien mentoriohjelmaa sekä luovat mentorointisuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

Luova ajattelu 

Tämä interaktiivinen istunto korostaa luovaa ajattelua, joka on tärkeä osa 
ongelmanratkaisun ja suunnittelun taitoa lionjohtajille. 

LCIF 

Tässä istunnossa käsitellään LCIF:n organisaatio ja tehtävä. Osallistujat eri 
ryhmissä esittelevät raportit järjestön neljältä pääalueelta. 

Varmista klubien 
menestys 

Istunnossa tutkitaan menestyvien klubien ominaispiirteitä, esitellään erilaisia 
työkaluja ja resursseja, jotka voivat positiivisesti vaikuttaa klubien tehokkuuteen 
sekä haastetaan osallistujat tulemaan aktiivisiksi jotta varmistetaan klubien 
menestyminen. 

Fokusoitu keskustelu 

Nämä epäviralliset istunnot antavat osallistujille mahdollisuuden keskustella 
johtamiseen liittyvistä haasteista ja henkilökohtaisesta kehittymisestä, tunnistaa 
ja keskustella paikallisista aiheista ja mahdollisuuksista sekä järjestää aivoriihi 
uusien ideoiden tuomiseksi esiin muiden kanssa. 
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