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Marraskuun 2016 ja 30. huhtikuuta 2017 välisenä aikana 1. varapiirikuvernöörit/piirikuvernööri-elektit 
(1. VDG/DGE) tulevat: 
 
• Laatimaan piirin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat 

o 1. VDG/DGE asettaa piirin jäsenyys- ja johtajakoulutuksen kehitystavoitteet ja 
toimintasuunnitelmat suorittamalla DGE:n itsenäisesti suoritettavat tehtävät, osallistumalla 
moninkertaispiirin DGE-koulutukseen & GMT/GLT-aluekoulutukseen sekä tekemällä yhteistyötä 
nykyisen DG-tiimin kanssa (mukaan lukien vastaavien moninkertaispiirin GMT/GLT-
koordinaattorin ja GMT/GLT-aluejohtajan tai erityisalueen neuvonantajan kanssa). 

• Lähettämään lopulliset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat LCI:hin 
o Kun tavoitteet ja toimintasuunnitelmat on asetettu, 1. VDG/DGE lähettää ne LCI:hin 2017-2018 

Piirin tavoitteet -verkkosivulla. Verkkosivu on käytössä 15. tammikuuta 2017 jälkeen. 
• Pyytämään vahvistuksia 

o 1. DVG/DGE pyytää elektronisesti vahvistusta toiselta varapiirikuvernööriltä, moninkertaispiirin 
GMT/GLT-koordinaattorilta, jos sellainen on, ja GMT/GLT-aluejohtajalta tai erityisalueen 
neuvonantajalta. Vahvistukset tehdään täyttämällä 2017-2018 Piirin tavoitteet -lomake 
verkossa. 

Piirin jäsenyys- ja johtajakoulutuksen kehittämistavoitteiden, toimintasuunnitelmien ja vahvistusten tulee 
olla valmiina 30. huhtikuuta 2017.   
 
Ennen kuin lähetät tavoitteet ja toimintasuunnitelmat, varmista että sinulla on seuraavat lomakkeet ja 
tiedot. 
 
1. Täytetyt Tavoitteen ja toimintasuunnitelman lomakkeet piirin jokaisesta jäsenyys- ja johtajakoulutuksen 

kehitystavoitteesta ja toimintasuunnitelmasta. 
 
2. Piirin Jäsenyystavoitteen lomake. 

 
3. Lions Clubs Internationalin kansainvälinen jäsennumero. 1. VDG:n/DGE:n täytyy ilmoittaa 

kansainvälinen jäsennumero tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien lähettämiseksi. Jos et tiedä omaa 
kansainvälistä jäsennumeroasi, ota yhteyttä klubisihteeriin tai DGE-seminaarin ryhmänjohtajaan.  
 

  

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
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Miten lähettää johtajakoulutuksen ja jäsenkehityksen tavoitteet ja toimintasuunnitelmat 
 
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. 
 

• Valitse Lähetä uudet tavoitteet -linkki niiden tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien kohdalla, jotka 
haluat ilmoittaa - johtajakoulutuksen tai jäsenyyden kehitystavoitteet tai toimintasuunnitelmat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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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• Näkyville tulee joko jäsenyys- tai johtajakoulutuksen kehitystavoitteiden lomake. Varmista että nimi 
ja piiri ovat oikein. Jos ne eivät ole oikein, ota yhteyttä GMT-tukihenkilökuntaan tai GLT-
tukihenkilökuntaan. 

  
Piirin johtajakoulutuksen tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien ilmoittaminen 

 
 

1) Kirjoita ensimmäinen tavoitelausunto 
kuten se on Tavoite- ja 
toimintasuunnitelman lomakkeen 
kohdassa 1. 

 
2) Kirjoita toimintasuunnitelma 

tavoitelausunnon kohdalle (Kohta 2 
Tavoitelausunnon ja 
toimintasuunnitelman lomakkeella). 
a. Kirjoita toimintasuunnitelman 

ensimmäinen vaihe. 
b. Kirjoita kuka on vastuussa tästä 

vaiheesta.    
c. Lisää toimintasuunnitelman 

vaiheita klikkaamalla Ilmoita 
lisävaiheet ja Kuka on vastuussa -
linkkiä. Näkyville tulee lisää 
kenttiä. Pystyt kirjoittamaan 10 
toimintavaihetta ja kuka on 
vastuussa näistä vaiheista.   

 
 
 
 
 

 
3) Kun nämä vaiheet on ilmoitettu, kirjoita 

tämän tavoitteen tavoitepäivämäärä. 
4) Selitä miten tiedämme onko tämä 

tavoite saavutettu. 
5) Voit lisätä Johtajakoulutuksen 

tavoitteita ja toimintasuunnitelmia 
Ilmoita piirin muita johtajakoulutuksen 
tavoitteita ja toimintasuunnitelmia -
linkin kautta ja toista yllä mainitut 
vaiheet. Voit lisätä korkeintaan 10 
tavoitetta ja toimintasuunnitelmaa. 

6) Kun olet lisännyt Piirin 
johtajakoulutuksen tavoitteet ja 
toimintasuunnitelmat, klikkaa Lähetä. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org
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Piirin jäsenyystavoitteiden ja toimintasuunnitelmien ilmoittaminen 

 
 

1) Katso täyttämääsi 2017-18 
Jäsenyystavoitteiden ja  
toimintasuunnitelman lomaketta.  
Ilmoita piirisi ”Uudet jäsenet 
vaikutuksen kasvattamiseksi” tavoitteet 
ja käytä ”Tab”-painiketta siirtyäksesi 
seuraavaan kenttään. Piirin ”Uudet 
jäsenet vaikutuksen kasvattamiseksi” 
tavoitelausunto päivittää 
automaattisesti yhteissumman. 

2) Ilmoita tavoitteeseen liittyvä 
toimintasuunnitelma (Kohta 2 Tavoite- 
ja toimintasuunnitelman lomakkeella) 
a. Kirjoita toimintasuunnitelman 

ensimmäinen vaihe. 
b. Kirjoita kuka on vastuussa tästä 

vaiheesta.    
c. Lisää toimintasuunnitelman vaiheita 

klikkaamalla Ilmoita lisävaiheet ja 
Kuka on vastuussa -linkkiä. 
Näkyville tulee lisää kenttiä.  Pystyt 
kirjoittamaan 10 toimintavaihetta ja 
kuka on vastuussa näistä vaiheista.   

 

 

 
 

3) Kun nämä vaiheet on ilmoitettu, 
kirjoita tämän tavoitteen 
tavoitepäivämäärä. 

4) Selitä miten tiedämme onko tämä 
tavoite saavutettu. 

5) Yhteenveto vuoden 
jäsenyystavoitteista päivittyy 
automaattisesti tavoitelausunnossa 
antamiesi tietojen pohjalta. 

6) Klikkaa Seuraava tallentaaksesi 
”Uudet jäsenet vaikutuksen 
kasvattamiseksi” -tavoitteen. 
Seuraavaksi avautuu Uusien klubien 
tavoitesivu. 

7) Toista yllä mainitut vaiheet 
ilmoittaaksesi Uuden klubin 
tavoitteen, Naisjäsenten 
prosenttiosuustavoitteen & Jäsenten 
säilyttämistavoitteen 
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8) Kun olet lisännyt Piirin jäsenyystavoitteet ja toimintasuunnitelmat, klikkaa Lähetä. 
 

 
Miten muuttaa tavoitteita tai lisätä uusia tavoitteita ja toimintasuunnitelmia 
 

• Verkkosivulta 2017-2018 Piirin tavoitteet pääset muokkaamaan jo annettuja tavoitteita ja 
toimintasuunnitelmia tai voit lisätä uusia. Klikkaa Muokkaa tai lisää tavoitteita -linkkiä 
johtajakoulutuksen tai jäsenyystavoitteiden ja toimintasuunnitelmien kohdalla.   

 
 

 
• 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
mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org
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• Aikaisemmin ilmoittamasi tavoitteet ja toimintasuunnitelmat tulevat näkyville. Muokkaa niitä 
tarpeen mukaan.  

 
• HUOMAA: Kun haluat lisätä johtajakoulutuksen kehittämistavoitteita ja toimintasuunnitelmia,  

Lisää piirin johtajakoulutuksen tavoitteita ja toimintasuunnitelmia -linkkiä. 
• Klikkaa Lähetä (sivun alareunassa) kun olet valmis.  

 
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, Moninkertaispiiri/Yksittäispiiri ja 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 piirisi johtajakoulutuksen tai jäsenkehityksen tavoitteet ja 
toimintasuunnitelmat.  

 
 
 
 
 

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

 
• Ota yhteyttä lionjohtajiin, joilta on saatava hyväksyntä ja pyydä, että he vahvistavat piirin tavoitteet 

ja toimintasuunnitelmat*. 
 

Johtajakoulutuksen kehittämistavoitteet: 

• Toinen varapiirikuvernööri 
• Moninkertaispiirin GLT-koordinaattori 
(jos sellainen on) 
• GLT-aluejohtaja tai erityisalueen neuvoja 

Jäsenkasvun kehitystavoitteet: 

• Toinen varapiirikuvernööri 
• Moninkertaispiirin GMT-koordinaattori (jos 

sellainen on) 
• GMT-aluejohtaja tai erityisalueen neuvoja 

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

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

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
http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-governors/district-goals-odd.php
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