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LUKU XIV 
JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN 

 
A. JOHTAJAKOULUTUSOHJELMA 

 
1. Näkemys tehtävästä 
 

Mahdollistaa Lions Clubs Internationalin johtajien erinomainen taso korkealaatuisten 
oppimismahdollisuuksien kautta. 

 
2. Tavoitteet 
 

a. Laajentaa palveluvaikutusta ja palvelualuetta 
 
b. Muokata julkista mielipidettä ja parantaa näkyvyyttä 
 
c. Pyrkiä erinomaisuuteen klubeissa, piireissä ja koko järjestössä 
 
d. Parantaa jäsenten jäsenyyskokemusta ja saavuttaa uusia markkina-alueita 

 
3. Ohjelman tavoitteet 
 

a. Laatia strategia ja arvioida tulokset, jotta varmistetaan tehokkuus ja kulttuurierojen 
huomioon ottaminen. 

 
b. Varmistaa mahdollisimman korkea osallistuminen kaikkiin vaalipiirin alueen 

johtajakoulutuksen kehittämisohjelmiin käyttämällä korkealaatuisia, haastavia ja 
tarkoituksenmukaisia kriteereitä ja viimeisintä teknologiaa. 

 
c. Inspiroida ja motivoida lioneita hankkimaan johtamistaitoja ja vastuita, joita voidaan 

käyttää Lions Clubs Internationalin kaikilla tasoilla, heidän työtehtävissään ja 
henkilökohtaisessa elämässä. 

 
d. Kehittää lioneita, jotka pystyvät suunnittelemaan, järjestämään, mainostamaan ja 

vetämään tehokkaita johtajakoulutuksen kehittämisohjelmia ja tarjoamaan apua ja 
tukea muille lioneille. 

 
4. Yleissääntö 

 
a. Johtajakoulutuksen kehittämisohjelma toteutetaan kansainvälisen hallituksen 

vahvistamien sääntöjen mukaan. 
 

b. Johtajakoulutuksen kehittämisjaosto yhdessä johtajakoulutuksen 
kehittämistoimikunnan kanssa ehdottaa ja kehittää erityisiä johtajakoulutuksen 
kehittämisohjelmia ja -materiaaleja. 
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c. Johtajakoulutuksen kehittämistoimikunta ilmoittaa hallitukselle ohjelmien ajat, paikat 
ja arvioinnit. 
 

5. Toimintaperiaatteet 
 
a. Kulukorvaukset 

Lions Clubs International maksaa tietyt kustannukset ja/tai korvaa osanottajille, kuten 
jokaisessa ohjelmassa on hyväksytty, yleisten korvaussääntöjen mukaisesti. 
 

b. Viralliset kielet 
Kaikki johtajakoulutusmateriaalit tuotetaan järjestön virallisilla kielillä.  
Johtajakoulutustapahtumiin osallistujat saavat opetusta yhdellä järjestön virallisista 
kielistä. 
 
 

B. KLUBIVIRKAILIJAKOULUTUS  
 
Osa- ja yksittäispiirien tulee järjestää vuosittain klubivirkailijakoulutus ennen 1. heinäkuuta 
kansainvälisen hallituksen tekemien päätösten ja toimintaperiaatteiden mukaan. 

 
 

C. MONINKERTAISPIIRIN KOULUTUS TULEVILLE PIIRIKUVERNÖÖREILLE 
 
1. Moninkertaispiirien tulee joko yksin tai yhdessä järjestää perehdytyskoulutus tuleville 

piirikuvernööreille ja/tai ensimmäisille varapiirikuvernööreille ennen kansainvälistä 
DGE-seminaaria kansainvälisen hallituksen sääntöjen ja toimintaperiaatteiden 
mukaisesti. Moninkertaispiirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän GLT-koordinaattorin 
on koordinoitava seminaari yhteistyössä Maailmanlaajuisen toimintaryhmän GLT-
aluejohtajan ja kuvernöörineuvoston kanssa. Niissä moninkertaispiireissä, jotka on 
merkitty GMT/GLT-alueiksi tai erityisalueiksi, joissa on alle kaksi moninkertaispiiriä ja 
joissa ei ole Maailmanlaajuisen toimintaryhmän moninkertaispiirin GLT-koordinaattoria, 
vastaava Maailmanlaajuisen toimintaryhmän GLT-aluejohtaja tai GLT-erityisneuvoja 
koordinoi seminaarin yhdessä kuvernöörineuvoston kanssa. 
 

2. Järjestö järjestää piirikuvernööritiimin käsikirjan moninkertaispiirien saatavaksi kaikilla 
Lions Clubs Internationalin virallisilla kielillä. 
 
 

D. TULEVIEN PIIRIKUVERNÖÖRIEN KANSAINVÄLINEN SEMINAARI 
 
1. Kansainvälinen piirikuvernööri-elektien seminaari on pidettävä ennen kansainvälistä 

vuosikongressia. 
 

2. Seminaarin kouluttajien nimeäminen tapahtuu työvaliokunnan hyväksynnällä toukokuun 
työvaliokunnan kokouksessa, kyseessä olevaa piirikuvernööri-elektien seminaaria 
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edeltävänä elokuuna. Mahdolliset tarkastukset ja muutokset valintoihin vaativat 
työvaliokunnan hyväksynnän. 
 

3. Seminaarin suunnitelman, ml. aikataulun, opetusohjelman ja budjetin, tulee olla 
kansainvälisen hallituksen hyväksymä. 
 

4. Johtajakoulutuksen kehittämisjaosto on vastuussa kansainvälisen 
varapiirikuvernöörien/piirikuvernööri-elektien opinto-ohjelman kehittämisestä, sisältäen 
piirikuvernööri-elektien seminaarin, yhteistyössä tulevan kansainvälisen presidentin ja/tai 
hänen määräämänsä henkilön kanssa varapiirikuvernöörien / piirikuvernööri-elektien 
valmistamiseksi virkakauteensa. Seuraavat aiheet tulee olla esillä seminaarin aikana: 
 
• Tavoitteiden asettaminen   
• Tiimin johtaminen 
• Viestintätaidot 
• Johtamis-/hallintotaidot 
• LCI:n resurssit 
• Piirikuvernööri-elektien aikuiskumppaneille järjestetään orientoitumisohjelma 

piirikuvernööri-elektien seminaarin osana. 
 

5. Toinen varapresidentti valitsee haluamansa lionin seminaarin puheenjohtajaksi siksi 
vuodeksi, jolloin yksilö toimii ensimmäisenä varapresidenttinä. 
 

6. Piirikuvernööri-elektien seminaarin puheenjohtajaksi pyrkivän tulee täyttää seuraavat 
pätevyysvaatimukset:  
 
a. On toiminut piirikuvernööri-elektien seminaarin ryhmänjohtajana haluttua seminaaria 

edeltäneen viimeisen 10 vuoden aikana ja alkaen koulutustilaisuuksista toimivuonna 
2020-2021, hän on saanut kouluttajan pätevyyden Lionien virallisen 
koulutusohjelman kautta (Lions Certified Instructor Program).  

b. Toiminut kauden piirikuvernöörinä   
c. Sujuva englannin kielen taito 
d. Kyky hyödyntää Internetiä, LCI:n verkkosivuja ja sähköpostitoimintoja tehokkaasti 
e. Ehdokkaan ei tule olla kansainvälisen virkailijan virassa piirikuvernööri-elektien 

seminaarin varapuheenjohtajan kauden alkaessa, eikä sen vuoden aikana jolloin hän 
aikoo palvella seminaarin puheenjohtajana. 
 

7. Seminaarin puheenjohtaja toimii varapuheenjohtajana sen vuoden aikana, joka edeltää 
välittömästi sitä seminaaria, jonka puheenjohtajana hän toimii. 
 

8. Järjestön tulee korvata DGE-seminaarin tulevan presidentin, puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan kulut voimassa olevien yleisten korvaussääntöjen mukaan 
seuraavissa tilanteissa: 
 
a. Tuleva presidentti 
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(1) Tarkastusmatka yhtä vuotta aikaisemmin paikoille, joissa tulevan presidentin 
seminaari pidetään – paikalliskuljetukset, hotellit ja ateriat korvataan tulevalle 
presidentille ja yhdelle aikuiskumppanille. 

 
b. Puheenjohtaja 

 
(1) Yksi tarkastusmatka paikoille, joissa piirikuvernööri-elektien seminaari tullaan 

pitämään puheenjohtajan toimikauden aikana – majoitus, kuljetukset, ateriat 
korvataan. 

 
(2) Itse seminaari (molemmat paikat) – matka-, majoitus-, ateriakulut 

puheenjohtajalle. Seminaari (vuosikokouksen yhteydessä) – matka-, majoitus, 
ateriakulut yhdelle aikuiskumppanille. 
 

 
(3) Kaksi matkaa päämajaan yhteensä korkeintaan kolmeksi yöksi ja neljäksi 

päiväksi.  
 
(4) Lisämatkoihin seminaaripaikalle tai päämajaan tarvitaan kansainvälisen 

presidentin hyväksyntä. 
 

c. Varapuheenjohtaja 
 
(1) Yksi matka päämajaan yhteensä korkeintaan kahdeksi yöksi ja kolmeksi päiväksi. 
 
(2) Itse seminaari (molemmat paikat) – matka-, majoitus-, ateriakulut 

puheenjohtajalle. Seminaari (vuosikokouksen yhteydessä) – matka-, majoitus, 
ateriakulut yhdelle aikuiskumppanille. 
 

 
9. Toinen varapresidentti, neuvonpidossa valitun piirikuvernööri-elektien seminaarin 

puheenjohtajan ja johtajakoulutuksen kehittämisjaoston johtajan kanssa valitsee lionit 
palvelemaan ryhmänjohtajina sinä vuonna kun henkilö itse toimii ensimmäisenä 
varapresidenttinä. 
 

10. Piirikuvernööri-elektien seminaarin ryhmänjohtajaksi pyrkivän tulee täyttää seuraavat 
pätevyysvaatimukset:  
 
a. Aikaisempaa kokemusta kouluttajana toimimisesta LCI:n sponsoroimissa 

koulutuksissa kuten senior-lionjohtajien johtajakoulutuksesta, kouluttajien 
koulutusinstituutista, aikaisemmasta MERL-johtajien seminaarista, 
piirikuvernöörielektien seminaarista tai vastaavista vähintään moninkertaispiirin tason 
koulutustapahtumista, ml. Maailmanlaajuisen toimintaryhmän koulutus. Alkaen 
koulutustilaisuuksista toimivuonna 2020-2021, Lions Clubs Internationalin DGE-
seminaarin kouluttajan on oltava virallisesti pätevä kouluttaja (Lions Certified 
Instructor Program - Lionien kouluttajaohjelma). 
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b. Ei saa olla palvellut seminaarin ryhmänjohtajana viittä peräkkäistä vuotta ennen sitä 

vuotta jona hän toimii ryhmänjohtajana. Alkaen koulutustilaisuuksista toimivuonna 
2020-2021, ei tule toimimaan Piirikuvernööri-elektien ryhmänjohtajana yli viiden eri 
vuoden aikana. 
 

c. Toiminut kauden piirikuvernöörinä 
 

d. Sujuva opetuskielen taito 
 

e. KYKY PUHUA JA YMMÄRTÄÄ ENGLANTIA TAI MAHDOLLISUUS 
KÄYTTÄÄ PAIKALLISIA, EI-LCI:N KÄÄNNÖS- JA TULKKAUSPALVELUJA 
VIESTINTÄÄN RYHMÄNJOHTAJIEN JA LIONS CLUBS INTERNATIONALIN 
PÄÄMAJAN VÄLILLÄ. 
 

f. Kyky hyödyntää Internetiä, LCI:n verkkosivuja ja sähköpostitoimintoja tehokkaasti 
 

g. Sitoutuu noudattamaan hallituksen hyväksymää opetussuunnitelmaa 
 

h. Ehdokkaan ei tule olla kansainvälisen virkailijan virassa piirikuvernööri-elektien 
seminaarin ryhmänjohtajatehtävän alkaessa, eikä sen vuoden aikana jolloin hän aikoo 
palvella seminaarin ryhmänjohtajana. 
 

11. Kouluttajat  
 
a. Järjestö maksaa kuusi (6) päivän yöpymis- ja ateriakulut niille kouluttajille, joiden 

kulut eivät ole kelpoisia katettavaksi minkään muun tilintarkastussäännön puitteissa. 
Tämä sääntö koskee seminaaria St. Charlesissa (Illinois, USA). Lisäksi korvataan 
neljä (4) päivää vuosikokouksen yhteydessä järjestettävään seminaariin. 
Matkustettaessa piirikuvernööri-elektien seminaariin ja lentomatkan aika ylittäessä 
kymmenen tuntia, pois lukien maakuljetuksiin kuluva aika, matkustajille sallitaan 
yhden vuorokauden lepopäivä matkan kohteessa (molemmat pitopaikat). Yhden yön 
hotelli- ja ateriakustannukset katetaan yhden lepopäivän ajalta (molemmat 
pitopaikat). Lepopäivän kustannuksia ei hyväksytä paluumatkan osalta.  
 

b. Kaikkien matkustajien tulee noudattaa Lionsklubien kansainvälisen järjestön laatimia 
matkajärjestelysääntöjä varatessaan matkojaan seminaaripaikalle.   
 

c. Kouluttajille korvataan yhden (1) edestakaisen matkan hinta turistiluokassa 
(economy) lyhintä ja suorinta reittiä ja vain sallittuina matkustuspäivämäärinä itse 
seminaariin (molempiin pitopaikkoihin).  Yhdelle sääntöjen mukaiselle 
aikuiskumppanille korvataan yhden (1) meno-paluu matkan hinta seminaariin 
(vuosikokouksen yhteydessä), ei kuitenkaan 500 US dollaria enempää. Lopullinen 
korvaussumma perustuu lipun hintaan ja alkuperäisiin kuitteihin. 

 
d. Tavalliset korvaussäännöt koskevat matka- ja muita kuluja. 
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E. ENSIMMÄISEN VUODEN JOHTAJIEN PEREHDYTYS 
 
Kansainvälisen presidentin tulee pitää alustava opastusistunto ensimmäisen vuoden johtajille 
välittömästi vuosikongressin jälkeen. 

 
 

F. MENEILLÄÄN OLEVAT JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMISOHJELMAT 
 
1. Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutti 

 
a. Kokeneiden lionien johtajakoulutusinstituutin tarkoituksena on tarjota lionjohtajille 

mahdollisuus parantaa taitojaan heidän valmistautuessa johtajarooleihin lohkon, 
alueen ja piirin tasoilla. 

 
b. Kokeenmpien lionien johtajakoulutusinstituutit ovat lioneille, jotka ovat toimineet 

klubin presidenttinä, mutta eivät ole vielä saavuttaneet varapiirikuvernöörin asemaa. 
Parhaillaan klubipresidentin virassa toimiva lion voidaan hyväksyä instituuttiin, 
mikäli tilaa riittää. 

 
c. Budjetti, tilat, lukujärjestys, aikataulut, kurssin vetäjät ja osallistujien 

kelpoisuusvaatimukset päätetään päämajan toimesta, yhdessä 
johtajakoulutustoimikunnan sekä asianomaisen vaalipiirin Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän GLT-koordinaattoreiden kanssa. 

 
d.  Alkaen toimivuonna 2020-2021, kaikkien Lions Clubs Internationalin kouluttajien 

(Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutit) on oltava virallisesti päteviä 
kouluttajia (he ovat suorittaneet Lionien virallisen kouluttajien koulutusohjelman – 
Lions Certified Instructor Program). 
  

e. Kaikkien kouluttajakunnan jäsenten odotetaan noudattavan Kokeneempien 
lionjohtajien koulutusinstituutille asetettua lukujärjestystä. 

 
f. Mikäli osallistuja jättää osan Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutin 

kurssista käymättä, laskutetaan hänen piiriään kuluista, kt. yhden yön 
hotelliyöpyminen sekä ateriakulut kaikilta niiltä päiviltä kun osallistuja oli poissa 
aikataulun mukaisilta luennoilta. Näillä varoilla katetaan säätiölle aiheutuneita 
kustannuksia pois jääneiden osallistujien osalta.  
 
Piiriä ei laskuteta pois jääneen osallistujan kuluista sellaisissa tilanteissa jotka 
hallinnollinen virkailija määrittelee ylitsepääsemättömiksi esteiksi. 

g. Lions Clubs International maksaa ateria- ja hotellikulut instituuttipäivien ajalta. 
Osallistuja maksaa itse osallistumismaksuna USD125,00 sen jälkeen kun hänet on 
hyväksytty kurssille. Maksua ei palauteta. Osallistujat maksavat omat matkansa ja 
matkakulunsa seminaariin ja sieltä pois sekä muut oheiskustannukset.  Kaikkien 
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osallistujien tulee asua instituutin ilmoittamassa majoituspaikassa ja heidän tulee 
osallistua kaikkiin koulutustilaisuuksiin ja järjestetyille aterioille. 

 
2. Kouluttajien koulutusinstituutti 

 
a. Kouluttajien koulutusinstituutin tarkoitus on kasvattaa laadukkaiden lions-

kouluttajien määrää samalla kehittäen kouluttajien taitoja.   
 
b. Kouluttajien koulutusinstituuttiin voivat hakea lionit joilla on jo kokemusta 

kouluttamisesta ja intoa saada lisää kokemusta sekä halua tarjota laadukasta ja 
tehokasta johtajakoulutusta piirinsä alueella. Vaatimukset täyttäviä piirikuvernöörejä 
voidaan harkita koulutukseen, jos tilaa löytyy. 

 
c.  Tälle kolmepäiväiselle kurssille osallistuneiden lionien oletetaan järjestävän 

koulutustilaisuus kuuden (6) kuukauden kuluessa instituutin päättymisestä, jotta 
heidän voidaan katsoa valmistuneen tältä kurssilta.   

 
d. Budjetti, tilat, lukujärjestys, aikataulut, kurssin vetäjät ja osallistujien 

kelpoisuusvaatimukset päätetään päämajan johtajakoulutuksen kehittämisjaoksen 
toimesta, yhdessä johtajakoulutuksen kehittämistoimikunnan sekä asianomaisen 
vaalipiirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän GLT-koordinaattoreiden kanssa.   

 
e.  Alkaen toimivuonna 2020-2021, kaikkien Lions Clubs Internationalin kouluttajien 

(Kouluttajien koulutusinstituutit) on oltava virallisesti päteviä kouluttajia (he ovat 
suorittaneet Lionien virallisen kouluttajien koulutusohjelman – Lions Certified 
Instructor Program). 

 
f. Kaikkien kouluttajakunnan jäsenten odotetaan noudattavan asetettua lukujärjestystä.   
 
g. Mikäli osallistuja jättää osan kurssista käymättä, laskutetaan hänen piiriään kuluista, 

kt. yhden yön hotelliyöpyminen sekä ateriakulut kaikilta niiltä päiviltä kun osallistuja 
oli poissa aikataulun mukaisilta luennoilta. Näillä varoilla katetaan säätiölle 
aiheutuneita kustannuksia pois jääneiden osallistujien osalta. 

 
Piiriä ei laskuteta pois jääneen osallistujan kuluista sellaisissa tilanteissa jotka 
hallinnollinen virkailija määrittelee ylitsepääsemättömiksi esteiksi. 
 

h. Lions Clubs International maksaa ateria- ja hotellikulut instituuttipäivien ajalta 
tavallisten korvaussääntöjen mukaisesti. Osallistuja maksaa itse osallistumismaksuna 
USD150,00 sen jälkeen kun hänet on hyväksytty kurssille. Maksua ei palauteta. 
Osallistujat maksavat omat matkansa ja matkakulunsa seminaariin ja sieltä pois sekä 
muut oheiskustannukset. Kaikkien osallistujien tulee asua instituutin ilmoittamassa 
majoituspaikassa ja heidän tulee osallistua kaikkiin koulutustilaisuuksiin ja 
järjestetyille aterioille. 

 
3.    Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutit 



Voimassa alkaen 4. heinäkuuta 2019 
Luku XIV 

Sivu 8 

a. Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutin tarkoitus on kasvattaa lionjäsenten 
taitoja, jotta he voivat ottaa vastaan johtamistehtäviä klubin tasolla, mukaan lukien 
klubipresidentin virassa.   
 

b. Aloittavien lionjohtajien kurssille voivat osallistua hyvässä asemassa olevat lionit, 
jotka ovat toimineet menestyksekkäästi klubin toimikunnassa ja jotka eivät ole vielä 
toimineet klubipresidenttinä. Myös vastaperustetun klubin presidentit voivat 
osallistua tähän instituuttiin. 
 

c. Johtajakoulutuksen kehitysjaosto tarjoaa opintosisällön ja opastuksen, mukaan lukien 
vaatimukset Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutin kouluttajille (todistus 
Lionkouluttajien virallisesta pätevöitymisohjelmasta).  Insituutin materiaalit ovat 
saatavilla vasta kun paikallisen Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutin hakemus 
on hyväksytty. 
 

d. Lions Clubs International tarjoaa opintosisältöön liittyvää tukea, mutta Aloittavien 
lionjohtajien koulutusinstituutin järjestävät lionit ovat vastuussa sen toteuttamisesta ja 
siihen liittyvistä kuluista. 
 

e. Kaikkien kouluttajakunnan jäsenten odotetaan noudattavan Aloittavien lionjohtajien 
koulutusinstituutille määriteltyä opintosisältöä.   

 
 

4. Alueellinen lionjohtajien koulutusinstituutti 
 
a. Lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin tarkoituksena on tarjota lionjohtajille 

mahdollisuus parantaa taitojaan valmistautuessaan johtajarooleihin klubin, lohkon, 
alueen ja piirin tasoilla. 
 

b. Alueelliseen johtajakoulutusinstituuttiin voivat osallistua hyvässä asemassa olevat 
lionit, jotka haluavat kehittää johtamistaitojaan tukeakseen paremmin 
moninkertaispiirin tai piirin aloitteita. 
 

c. Johtajakoulutuksen kehitysjaosto tarjoaa opintosisällön ja opastuksen, mukaan lukien 
vaatimukset Alueellisen lionjohtajien koulutusinstituutin kouluttajille (todistus 
Lionkouluttajien virallisesta pätevöitymisohjelmasta). Materiaalit on ladattavina 
lionsclubs.org -sivulla. 

 
d. Lions Clubs International tarjoaa opintosisältöön liittyvää tukea, mutta Alueellisen 

lionjohtajien koulutusinstituutin järjestävät lionit ovat vastuussa sen toteuttamisesta ja 
siihen liittyvistä kuluista. 
 

6. Lionkouluttajien virallinen pätevöitymisohjelma (Lions Certified Instructor 
Program) 
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a. Lionkouluttajien virallisen pätevöitymisohjelman (Lions Certified Instructor 
Program) tarkoitus on toimia virallisena ohjelmana, jonka kautta lisätään pätevien 
lionkouluttajien määrää, jotta päteviä kouluttajia on käytettävissä 
koulutustilaisuuksissa vaalipiirin kaikilla tasoilla.  

 
b. Tämä pätevöitymisohjelma (Lions Certified Instructor Program) on monipuolinen ja 

monitasoinen kehitysohjelma. Vaatimukset täyttävät osallistujat voivat suorittaa 
kaikki tasot, mutta hyväksyntää ja virallista pätevöitymistä ei luvata automaattisesti. 

 
c. Lionskouluttajien virallisen pätevöitymisohjelman todistuksen voimassaoloaika 

perustuu todistuksen myönnettyyn päivämäärään. Sinä vuonna, jolloin todistuksen 
voimassaoloaika päättyy, henkilöihin otetaan yhteyttä ja heitä pyydetään suorittamaan 
uudelleen LCIP-pätevöityminen. Lionien ei tarvitse suorittaa LCIP-pätevöitymistä 
uudelleen, mutta jos he eivät tee sitä ennen todistuksen voimassaolonajan päättymistä, 
LCIP-todistus ei ole enää voimassa.  

(1) Lionkouluttajien virallisen pätevöitymisohjelman (Lions Certified 
Instructor Program) todistus on voimassa 30. kesäkuuta 2022 saakka lioneille, 
jotka ovat saaneet pätevyyden 1. heinäkuuta 2017 - 30. kesäkuuta 2018 välisenä 
aikana.  
(2) Lionkouluttajien virallisen pätevöitymisohjelman (Lions Certified 
Instructor Program) todistus on voimassa 30. kesäkuuta 2023 saakka lioneille, 
jotka ovat saaneet pätevyyden 1. heinäkuuta 2018 - 30. kesäkuuta 2020 välisenä 
aikana.  
 (3) Alkaen 1. heinäkuuta 2020, kaikki toimivuoden aikana ansaitut LCIP-
todistukset ovat voimassa vähintään kolme vuotta mutta ne eivät voi ylittää neljää 
vuotta. Yksi vuosi tulee olemaan se toimivuosi, jolloin todistus on ansaittu. 
Uudelleen pätevöitymiskausi tulee olemaan 1. heinäkuuta - 30. kesäkuuta 
todistuksen voimassaolon neljäntenä vuonna.  

 
 
d. Budjetti, tilat, lukujärjestys, aikataulut, kurssin vetäjät ja osallistujien 

kelpoisuusvaatimukset päätetään päämajan johtajakoulutusjaoston toimesta, yhdessä 
johtajakoulutustoimikunnan sekä vaalipiirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 
GLT-johtajien kanssa. 

 
e. Alkaen toimivuonna 2020-2021, kouluttajalla on oltava virallinen pätevyys 

Lionkouluttajien virallisen pätevöitymisohjelman kautta (Lions Certified Instructor 
Program), kun he toimivat kouluttajina Lions Clubs Internationalin puolesta. 

 
f. Kun LCIP-pätevöitymisohjelma järjestetään koulutustilaisuutena, kaikkien 

kouluttajien tulee noudattaa Lionkouluttajien virallisen pätevöitymisohjelman 
opintosisältöä. Tarkoituksemukaisia paikallisia muutoksia opintosisältöön voidaan 
tehdä kunhan varmistetaan, että oppimiselle asetetut tavoitteet saavutetaan.  

 
g. Lions Clubs International maksaa kunkin LCIP-koulutuksen osanottajan ateriat ja 

majoituksen varsinaisten instituuttipäivien aikana koulutustiloissa korvaussääntöjen 
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mukaisesti. Osallistuja maksaa itse osallistumismaksuna USD200,00 sen jälkeen kun 
hänet on hyväksytty kurssille. Maksua ei palauteta. Osallistujat maksavat omat 
matkansa ja matkakulunsa koulutukseen ja sieltä pois. Kaikkien osallistujien tulee 
asua instituutin ilmoittamassa majoituspaikassa ja heidän tulee osallistua kaikkiin 
koulutustilaisuuksiin ja järjestetyille aterioille. 

 
h. Mikäli osallistuja jättää osan LCIP-koulutuksesta käymättä, laskutetaan hänen 

piiriään kuluista, kt. yhden yön hotelliyöpyminen sekä ateriakulut kaikilta niiltä 
päiviltä kun osallistuja oli poissa aikataulun mukaisilta luennoilta. Näillä varoilla 
katetaan järjestölle aiheutuneita kustannuksia pois jääneiden osallistujien osalta.  

 
i. Piiriä ei laskuteta pois jääneen osallistujan kuluista sellaisissa tilanteissa jotka 

hallinnollinen virkailija määrittelee ylitsepääsemättömiksi esteiksi. 
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