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Jotta piirin johtajakoulutuksen kehitystavoitteet ja toimintasuunnitelmat katsotaan olevan lopullisia, ne 
on vahvistettava seuraavan suunnitelman mukaisesti*: 

 
Johtajakoulutuksen kehittämistavoitteet 

• Toinen varapiirikuvernööri 
• Moninkertaispiirin GLT-koordinaattori 
• GLT-aluejohtaja (tai erityisalueiden 

neuvoja) 

Jäsenkasvun kehitystavoitteet 

• Toinen varapiirikuvernööri 
• Moninkertaispiirin GMT-koordinaattori 
• GMT-aluejohtaja (tai erityisalueiden 

neuvoja) 
 

*Piirin tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen piirin vastaavan GMT/GLT-koordinaattorin 
toimesta on suositeltavaa, mutta ei pakollinen vaihe kun LCI hyväksyy suunnitelman. 

• Toisen varapiirikuvernöörin, vastaavan GMT/GLT-koordinaattorin (jos sellainen on) ja GMT/GLT-
aluejohtajan tai erityisalueen neuvojan kansainvälinen jäsennumero on ilmoitettava kun vahvistetaan 
piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat.  Jos et tiedä kansainvälistä jäsennumeroasi, ota yhteyttä 
klubisihteeriin. 

 
•  2017-2018 Piirin tavoitteet -verkkosivulla on linkki, jonka kautta vahvistetaan johtajakoulutuksen 

kehitystavoitteet ja toimintasuunnitelmat sekä erillinen linkki, jonka kautta vahvistetaan 
jäsenkehityksen tavoitteet ja toimintasuunnitelmat. 

 
Piirin jäsenyys- ja johtajakoulutuksen kehittämistavoitteiden, toimintasuunnitelmien ja vahvistusten tulee 
olla valmiina 30. huhtikuuta 2017.   
 
  

http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-governors/district-goals-odd.php
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Huomaa:  Kaikki kuvat tässä opastuksessa viittaavat englanninkielisiin esimerkkeihin. 2017-2018 Piirin 
tavoitteet -verkkosivut löytyvät kaikilla LCI:n virallisilla kielillä. 
 
 
Aloita 2017-2018 Piirin tavoitteet -verkkosivulta 

 
1. Valitse Vahvista tavoitteet -linkki niiden tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien kohdalla, jotka haluat 

vahvistaa (johtajakoulutuksen kehitystavoitteet tai toimintasuunnitelmat).  Prosessi on sama sekä 
johtajakoulutuksen että jäsenyyden kehitystavoitteiden ja toimintasuunnitelmien vahvistamiseksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kirjoita oma kansainvälinen jäsennumerosi ja lomakkeella oleva vahvistuskoodi. Vahvistuskoodi 
vaihtuu joka kerta kun avaat sivun. Kirjoita koodi kuten se näkyy avaamallasi sivulla.  Klikkaa 
Seuraava. 

• Jos järjestelmä ei hyväksy antamaasi kansainvälistä jäsennumeroa, ota yhteyttä vastaaviin GMT-
tukihenkilökuntaan tai GLT-tukihenkilökuntaan.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-governors/district-goals-odd.php
http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-governors/district-goals-odd.php
http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-governors/district-goals-odd.php
mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org
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2. Näet seuraavaksi piirit, joiden tavoitteet ja toimintasuunnitelmat sinun tulee vahvistaa.  Jos näkyville 

tulee väärät piirit tai sivulla ei näy piirejä, ota yhteyttä GMT-tukihenkilökuntaan tai GLT-
tukihenkilökuntaan. 

 
Tavoitteen statuksen vaihtoehdot: 

• Ei lähetetty: 1. VDG/DGE EI ole lähettänyt piirin tavoitteita ja toimintasuunnitelmia. 
• Lähetetty: 1. VDG/DGE on lähettänyt piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat. 
• Muokattu: 1. VDG/DGE on lisännyt tavoitteita tai toimintasuunnitelmia tai hän on päivittänyt 

aikaisemmin lähetettyjä tavoitteita ja toimintasuunnitelmia. 
• Hyväksytty: 1. VDG/DGE on lähettänyt piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat ja eri osapuolet 

ovat tutustuneet niihin ja vahvistaneet piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat. 
 
Vahvistusstatuksen vaihtoehdot: 
• Odottaa: Kun 1. VDG/DGE ilmoittaa piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat, kaikki osapuolet 

näkevät statuksen tilassa ”Odottaa.” 
• Hyväksytty: Vaadittava osapuoli on ”Vahvistanut” piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat, jotka 

1. VDG/DGE on ilmoittanut. 
• Ei hyväksytty: Vaadittava osapuoli ei ole samaa mieltä piirin tavoitteista ja 

toimintasuunnitelmista, jotka 1. VDG/DGE on ilmoittanut. 

  

mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org
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3. Valitse seuraavat kohdat niiden piirien kohdalla, joiden tavoitteet ja toimintasuunnitelmat sinun tulee 

vahvistaa: 
 

a. Katso/Tulosta lukeaksesi piirille asetetut tavoitteet ja toimintasuunnitelmat 
b. Hyväksy osoittaaksesi, että olet tehnyt yhteistyötä yllämainitun piirin vuoden 2017-2018 

Jäsenkasvun tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien laatimisessa ja olet valmis tukemaan niiden 
saavuttamista ja toteuttamista (piirin jäsenyys- ja johtajakoulutuksen kehittämistavoitteet). 

 

Jos et ole samaa mieltä asetettujen tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien kanssa, ota yhteyttä piirin 
tiimiin ja pyrkikää pääsemään yhteisymmärrykseen. 

 
Järjestelmään päivitetään valintasi, joko Hyväksytty tai Ei hyväksytty.   Jos haluat muuttaa valintaasi, 
ota yhteyttä GMT-tukihenkilökuntaan tai GLT-tukihenkilökuntaan 

 
 

4. Jos 1. VDG/DGE lisää uuden tavoitteen tai muokkaa jo ilmoitettua tavoitetta tai toimintasuunnitelmaa, 
toisen varapiirikuvernöörin, vastaavien GMT/GLT-koordinaattorin ja GMT/GLT-aluejohtajan tai 
erityisalueen neuvojan tulee vahvistaa ne uudelleen. 

 
*Piirin tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen piirin vastaavan GMT/GLT-
koordinaattorin toimesta on suositeltavaa, mutta ei pakollinen vaihe kun LCI hyväksyy 
suunnitelman. 

  

mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org
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Katso, tulosta tai tarkista lähetettyjen tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien vahvistusstatus  
 

•  2017-2018 Piirin tavoitteet verkkosivulla voit klikata Katso tai Tulosta tavoitteet -linkkiä 
nähdäksesi johtajakoulutuksen tai jäsenyyden kehitystavoitteet ja toimintasuunnitelmat.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Valitse Vaalipiiri ja/tai Moninkertaispiiri/Yksittäispiiri ja/tai Piiri pudotusvalikosta ja ilmoita 
lomakkeella oleva vahvistuskoodi. Vahvistuskoodi vaihtuu joka kerta kun avaat sivun. Kirjoita koodi 
kuten se näkyy avaamallasi sivulla.  Klikkaa Seuraava. 

 

 
 

http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-governors/district-goals-odd.php
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• Uusi sivu aukeaa, jolla näkyy johtajakoulutuksen tai jäsenkehityksen tavoitteet ja 

toimintasuunnitelmat annettujen kriteerien mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Klikkaa Katso/Tulosta -painiketta. Seuraavaksi avautuu uusi sivu ja näet tulostettavan version 
valittujen piirien jäsenyys- ja johtajakoulutuksen kehittämistavoitteista ja toimintasuunnitelmista.  
Klikkaa Tulosta -painiketta. 

 

Kysyttävää? Katso Usein kysyttyjä kysymyksiä Tavoitteiden ilmoittamisen ja vahvistuksen prosessista 
2017-2018 Piirin tavoitteet -verkkosivulla tai ota yhteyttä GMT-tukihenkilökuntaan tai GLT-
tukihenkilökuntaan. 

http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-governors/district-goals-odd.php
mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org

