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LUKU XXIV 
MAAILMANLAAJUINEN TOIMINTARYHMÄ 

 
A. ESITTELY 

 
1. Tarkoitus.  Maailmanlaajuinen toimintaryhmä (GAT) auttaa piirikuvernöörejä 

saavuttamaan heidän tavoitteensa luomalla yhtenäisen lähestymistavan kaikkiin lionismin 
osa-alueisiin. Kun piirikuvernöörin tavoitteet ovat etusijalla, GAT on ainutlaatuisessa 
asemassa vaalipiirin tasolta klubin tasolle tukemassa positiivista jäsenkasvua klubeissa, 
kasvattamassa lionien näkyvyyttä paikkakunnalla tarkoituksenmukaisen palvelun kautta 
ja kouluttamassa vahvoja ja innovatiivisia johtajia piireissä. GAT-verkoston johtajat 
tukevat suoraan piirikuvernöörejä inspiroimalla toimintaa klubin tasolla. Lisäksi GAT 
tulee tukemaan LCI:n ja LCIF:n tarkoitusta ja innostamaan uudelleen lionien ja leojen 
palvelua. Maailmanlaajuinen toimintaryhmä koostuu Maailmanlaajuisesta 
johtajakoulutusryhmästä (GLT), Maailmanlaajuisesta jäsentyöryhmästä (GMT) ja 
Maailmanlaajuisesta palveluryhmästä (GST). Tämä maailmanlaajuinen ryhmä tulee 
mahdollistamaan mottomme ”Me palvelemme” laajentamisen kun otamme uusia 
lähestymistapoja palveluun, jäsenyyteen ja johtajakoulutuksen kehittämiseen järjestön 
kaikilla tasoilla. 
 

2. Visio.  Tavoitteena on, että jonain päivänä lionit ja leot vastaavat maailman kaikkiin 
tarpeisiin. 
 

3. Tehtävä.  Maailmanlaajuinen toimintaryhmä edistää LCI:n ja LCIF:n visiota ja innostaa 
lionien ja leojen palvelutyötä. 
 

4. Tavoite.  Varmistaa, että Lions Clubs International vaikuttaa palvelun kautta 200 
miljoonan ihmisen elämään 1,7 miljoonan lionin ja leon voimin sekä tarjoaa 
oppimismahdollisuuksia 500 000 jäsenelle vuoteen 2020 mennessä. 

 
 
B. RAKENNE JA NIMITYKSET  
 

Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä koostuu lionjohtajista, jotka on nimitetty 
vastaamaan tietyistä vaalipiireistä tai maantieteellisistä alueista. Lionit, joilla on kannatus ja 
heidät on virallisesti vahvistettu ehdokkaaksi kansainväliseen virkaan, eivät voi palvella 
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, GLT-, GMT- tai 
GST-vaalipiirin GAT-aluejohtajana, alueellisena GAT-johtajana, GLT-, GMT- tai GST- 
vaalipiirin vara-aluejohtajana, GLT-, GMT- tai GST tai GAT-aluejohtajana ja GLT-, GMT- 
tai GST-erityisalueen neuvonantajana.  

 
1. Maailmanlaajuisen toimintaryhmän lähettiläät. Entiset kansainväliset presidentit, 

kansainvälisen hallituksen jäsenet, LCIF:n hallitus ja entiset kansainväliset johtajat ja 
entiset piirikuvernöörit toimivat Maailmanlaajuisen toimintaryhmän lähettiläinä. Tässä 
tehtävässä heidän tulee kertoa Maailmanlaajuisen toimintaryhmän aloitteista ja motivoida 
lioneita toimintaan virallisilla vierailuilla. 
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2. Kansainvälinen taso.  Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja johtavat joko GLT:tä, GMT:tä tai GST:tä.  He opastavat ja antavat 
opastaa ja antaa ohjeita omien taitojen ja tietojen mukaisesti ja kannustavat yhteistyöhön 
rakenteen kaikilla tasoilla. 

 
a. Puheenjohtaja. Ennen uuden virkakauden alkamista Uuden virkakauden alkaessa 

tuleva kansainvälinen presidentti nimittää Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 
puheenjohtajan yhdessä nykyisen kansainvälisen presidentin sekä toisen ja 
kolmannen varapresidentin kanssa yksivuotiseksi kolmevuotiseksi kaudeksi. 
Kansainvälinen presidentti yhdessä hallintovirkailijoiden kanssa tarkistaa 
viranhaltijan toimet joka vuosi ja tilanteen mukaan hänet voidaan erottaa virasta. 
GAT-johtaja voi palvella useamman virkakauden ajan. 
 

b. Varapuheenjohtajat. Uuden virkakauden alkaessa tuleva kansainvälinen presidentti 
nimittää kaksi Maailmanlaajuisen toimintaryhmän varapuheenjohtajaa yhdessä 
nykyisen kansainvälisen presidentin, toisen ja kolmannen varapresidentin sekä 
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajan kanssa kolmevuotiseksi kaudeksi. 
Kansainvälinen presidentti yhdessä hallintovirkailijoiden kanssa tarkistaa 
viranhaltijan toimet joka vuosi ja tilanteen mukaan hänet voidaan erottaa virasta. 
 

3. Vaalipiirin, alueelliset ja alueen nimitykset. Ennen uuden virkakauden alkua Uuden 
virkakauden alkaessa tuleva kansainvälinen presidentti nimittää vaalipiirin aluejohtajat, 
alueelliset johtajat ja aluejohtajat vaalipiirin vara-aluejohtajat ja erityisalueiden 
neuvonantajat yhdessä nykyisen kansainvälisen presidentin, toisen ja kolmannen 
varapresidentin sekä Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajan ja aluejohtajien 
kanssa yksivuotiseksi kolmevuotiseksi kaudeksi. Kansainvälinen presidentti yhdessä 
hallintovirkailijoiden kanssa tarkistaa viranhaltijan toimet joka vuosi ja tilanteen mukaan 
hänet voidaan erottaa virasta. Vaalipiirin aluejohtajat, alueelliset johtajat ja aluejohtajat 
voivat palvella useamman virkakauden ajan. GLT:llä, GMT:llä ja GST:lllä on saman 
verran johtajia samoilla maantieteellisillä alueilla, jolloin toiminnan koordinointi 
onnistuu helpommin ja vaikutus on mahdollisimman suuri.   

 
a. Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtaja valitsee yhden kolmesta vaalipiirin 

aluejohtajasta vaalipiirin puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja voi olla GLT-, GMT- tai 
GST-ryhmästä.   
 

4. Moninkertaispiiri. Moninkertaispiirin koordinaattorit, jotka on nimitetty alueelle tai 
erityisalueelle, joka koostuu kahdesta tai useammasta moninkertaispiiristä, valitaan 
virkaan kolmeksi vuodeksi moninkertaispiirin valinnan mukaisesti, moninkertaispiirin 
sääntöjä noudattaen. Moninkertaispiirien koordinaattorit voivat palvella useamman 
kauden ajan.  

 
a. Nykyinen kuvernöörineuvoston puheenjohtaja toimii Maailmanlaajuisen 

toimintaryhmän puheenjohtajana moninkertaispiirissä. Tässä tehtävässä 
kuvernöörineuvoston puheenjohtaja varmistaa, että moninkertaispiirin GLT-, GMT- 
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ja GST-koordinaattorit tekevät yhteistyötä ja he toteuttavat suunnitelmia kehittää 
johtajien taitoja, vahvistaa jäsenmäärää ja -kokemusta sekä laajentaa 
moninkertaispiirin antamaa humanitaarista palvelua. Tämä nimitys tehdään 
automaattisesti kun he ovat virassa.   

 
b. Moninkertaispiireillä, jotka on merkitty GAT-alueeksi tai erityisalueeksi, joka 
muodostuu yhdestä moninkertaispiiristä, ei ole moninkertaispiirin koordinaattoria.  
Moninkertaispiirin koordinaattorin tehtävät näillä alueilla hoitaa virkaan nimitetty 
aluejohtaja tai erityisalueen neuvoja kolmevuotisen virkakauden aikana. Näissä 
tapauksissa aluejohtaja/erityisalueen neuvoja raportoi moninkertaispiirin 
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajalle (virassa toimii kuvernöörineuvoston 
puheenjohtaja) sekä vaalipiirin aluejohtajalle/aluejohtajalle (tilanteen mukaan). 

 
b. Jos moninkertaispiirissä on avoinna oleva GLT-, GMT- ja/tai GST-virka ja tämä 

johtuu siitä että nimityksestä vastaava osapuoli (kuten yllä olevissa kappaleissa on 
mainittu) ei pääse yhteisymmärrykseen nimityksestä, Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän johtaja kansainvälisellä tasolla voi nimittää henkilön tähän virkaan.  

 
5. Piiri. Piirikoordinaattorit valitaan piirissä yhdeksi vuodeksi kerrallaan piirin sääntöjen 

mukaisesti. Piirikoordinaattorit voivat palvella useamman kauden ajan. 
 

a. Nykyinen piirikuvernööri toimii Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajana 
piirissä. Tässä tehtävässä piirikuvernööri varmistaa, että piirin GLT-, GMT- ja GST-
koordinaattorit tekevät yhteistyötä ja he toteuttavat suunnitelmia kehittää johtajien 
taitoja, vahvistaa jäsenmäärää ja -kokemusta sekä laajentaa piirin antamaa 
humanitaarista palvelua. Tämä nimitys tehdään automaattisesti kun he ovat virassa.   
 

b. Alueen ja lohkon puheenjohtajat palvelevat piirin Maailmanlaajuisessa 
toimintaryhmässä. 
 

c. Jos yksittäispiirissä tai osapiirissä on avoinna oleva GLT-, GMT- ja/tai GST-virka ja 
tämä johtuu siitä että nimityksestä vastaava osapuoli (kuten yllä olevissa kappaleissa 
on mainittu) ei pääse yhteisymmärrykseen nimityksestä, Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän johtaja kansainvälisellä tasolla voi nimittää henkilön tähän virkaan.  
 

6. Klubi. Klubin presidentti, varapresidentti, jäsenjohtaja ja palvelujohtaja ovat kaikki 
jäseniä klubin toimintaryhmässä. Klubipresidentti palvelee klubin Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän puheenjohtajana. Klubin ensimmäinen varapresidentti toimii klubin 
johtajakoulutuksen puheenjohtajana. 

  
7. Avoimet virat. Jos maailmanlaajuisessa toimintaryhmässä on vapaana oleva virka, 

kyseisen toimialueen osapuolit täyttää tämän viran sääntöjen mukaisesti.   
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C. VELVOLLISUUDET  
 

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän verkkosivulta löytyvät kuvaukset jokaisesta 
toimintaryhmän virasta. Lisätietoja moninkertaispiirin, piirin ja klubin tason 
Moninkertaispiirin toimintaryhmän rooleista ja velvollisuuksista löytyy Moninkertaispiirin, 
piirin ja klubin malli- ja ohjesäännöistä.  

 
 

D. RAPORTOINTI 
 
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat raportoivat 
edistymisestä vastaavien toimikuntien kokouksessa hallituksen jokaisessa kokouksessa. Eri 
toimialojen toimikuntien kokoukset koostuvat seuraavista toimikunnista: Johtajakoulutuksen 
kehittäminen, Jäsenkehitys, Palveluaktiviteetit ja Piiri- & klubipalvelu sekä 
Markkinointiviestintä. Hallintovirkailijat ja muut toimikunnat voidaan kutsua osallistumaan 
tarpeen mukaan. 
 
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän johtajat ja koordinaattorit raportoivat vastaavan 
vaalipiirin, alueen, moninkertaispiirin, yksittäis- tai osapiirin menestyksistä, 
mahdollisuuksista, haasteista ja tarpeista sen mukaan mitä Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat pyytävät. 
 
 

E. MATKA- JA MUUT KULUT 
 

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän jäsenten matka- ja muut kulut korvataan yleisten 
korvaussääntöjen mukaisesti. 
 
1. Hallituksen kokoukset. Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtaja sekä hänen 

aikuiskumppaninsa osallistuvat kaikkiin hallituksen kokouksiin heidän virkakautensa 
aikana. Maailmanlaajuisen toimintaryhmän vuosibudjetti kattaa matka- ja muut kulut. 
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän varapuheenjohtajat ja heidän aikuiskumppaninsa 
voivat osallistua kesäkuun hallituksen kokoukseen. 
 

2. Aluefoorumit.  
 
a. Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtaja ja yksi aikuiskumppani osallistuvat 

kaikkiin hallituksen kokouksiin virkakauden aikana. Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän varapuheenjohtajat ja heidän aikuiskumppaninsa osallistuvat oman 
alueensa foorumiin. Maailmanlaajuisen toimintaryhmän vuosibudjetti kattaa matka- 
ja muut kulut. 

  
b. Vaalipiirin aluejohtajien, alueellisten johtajien, vaalipiirien vara-aluejohtajien, 

aluejohtajien sekä erityisalueiden neuvonantajien matka- ja muut kulut 
osallistumisesta vastaaviin foorumeihin katetaan maailmanlaajuisen toimintaryhmän 
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budjetista sen mukaan mitä kullekin johtajalle on myönnetty kunkin toimivuoden 
alkaessa. Maailmanlaajuisen toimintaryhmän vuosibudjetista ei korvata kumppanin 
matka- ja muita kuluja aluefoorumeihin.  

  
3. Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kokoukset. Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 

vuosibudjetista ei korvata kumppanin matka- ja muita kuluja maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän kokouksiin.  
 

a. Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtaja ja yksi aikuiskumppani 
osallistuvat sopiviin GAT-kokouksiin virkakauden aikana. Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän vuosibudjetti kattaa matka- ja muut kulut. 

 
b. Vaalipiirin aluejohtajien, alueellisten johtajien ja aluejohtajien matka- ja muut 

kulut paikallisiin GAT-kokouksiin maksetaan Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 
vuosibudjetista, joka on myönnetty kullekin johtajalle toimivuoden alussa. 
Kumppanin matka- ja muita kuluja Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kokouksiin 
ei kateta Maailmanlaajuisen toimintaryhmän budjetista. 
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