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Yleiskatsaus 

Maailmanlaajuinen toimintaryhmä tuo yhteen Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT), Maailmanlaajuisen 
jäsentyöryhmän (GMT) ja Maailmanlaajuisen palveluryhmän (GST). Näin luodaan yhtenäinen lähestymistapa lionien 
kolmelle tärkeimmälle toiminta-alueelle. Maailmanlaajuinen toimintaryhmä edistää LCI:n visiota ja innostaa lionien ja 
leojen palvelutyötä. Johtajien muodostama GAT-verkosto tukee suoraan piirikuvernöörejä kun he inspiroivat 
toimintaa klubien tasolla. GAT toimii hyvin silloin kun klubit ovat aktiivisia. 

2019-20 Visio 

Maailmanlaajuinen toimintaryhmä auttaa piirikuvernöörejä saavuttamaan heidän tavoitteensa toiminnan kautta. Kun 
piirikuvernöörin tavoitteet ovat etualalla, GAT on ainutlaatuisessa asemassa vaalipiirin tasolta klubeihin, auttamassa 
positiivista jäsenkasvua klubeissa, lisäämässä lionien näkyvyyttä paikkakunnalla tarkoituksenmukaisen palvelun kautta 
ja kouluttamassa vahvoja ja innovatiivisia johtajia piireihin.  

GAT:n tärkeimmät tehtävät 

1. Piirien tukeminen, jotta ne saavuttavat jokavuotiset tavoitteet ja seurata edistymistä kohti näitä tavoitteita.  
2. Klubitason viestinnän korostaminen lohkon puheenjohtajien kautta tarjoamalla aloitteita, resursseja ja 

ehdotettuja aktiviteetteja.  
3. Tukea LCI:n jaoksia jakamalla tietoja päämajasta klubeille ja toisin päin. Näin tuetaan uusien aloitteiden 

kehittämistä ja tiedon jakamista resursseista.   
4. Klubien ja piirien menestystarinoiden jakaminen 

 
Edut klubeille 

GAT-virat jokaisessa klubissa. Jokaisessa klubissa on lionit palvelemassa GLT-, GMT- ja GST-ryhmissä ja klubipresidentti 
toimii Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajana.  

Lähestymistapana yksi tiimi. Maailmanlaajuinen toimintaryhmä asettaa koko lionien verkoston toimimaan klubien 
puolesta. Se tuo yhteen GLT:n, GMT:n ja GST:n tukemaan klubeja. Yhdessä ne pystyvät vaikuttamaan eniten. 

Johtajakoulutuksen kehittäminen. GAT tarjoaa johtajakoulutuksen kehittämismahdollisuuksia, jotka voivat antaa 
lioneille taitoja johtaa ja palvella paikkakuntia. Vahvat johtajat voivat auttaa jäsenten hankkimisessa, he edistävät 
uusia palveluprojekteja ja varmistavat, että klubit pystyvät menestymään. 

Vahva jäsenkunta. GAT auttaa klubeja kehittämään tehokkaita jäsenyysohjelmia uusien jäsenten saamiseksi ja he 
voivat auttaa klubeja luomaan jäsenyyskokemuksen, joka pitää uudet ja vanhat jäsenet aktiivisina ja halukkaina 
jatkamaan. Mitä enemmän jäseniä, sen enemmän palvelua pystytään antamaan paikkakunnalla. 

Innovatiivista palvelua. GAT auttaa klubeja tunnistamaan resursseja ja käyttämään parhaita toimintatapoja 
parantamaan projekteja ja sitä kautta palvelun vaikutusta. Korkealaatuiset palveluprojektit pitävät jäsenet tyytyväisinä 
ja ne auttavat saamaan uusia jäseniä, jotka ovat halukkaita palvelemaan. 
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Tiimi  

Maailmanlaajuinen toimintaryhmä on ryhmä johtajia vaalipiirin tasolta klubeihin. GAT toimii yhdessä yhtenä tiiminä 
kaikilla tasoilla. Tiimiin kuuluvat: 

 

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtaja – PIP Kajit Habanananda 

 

 Klubin GAT  

Klubipresidentti on Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtaja klubissa ja häntä tukevat GLT-, GMT- ja GST-
johtajat. Klubin GAT varmistaa, että klubi suorittaa tarkoituksenmukaisia palveluprojekteja, kasvattaa jäsenmäärää, 
varmistaa jäsenten tyytyväisyyden, etsii tulevia johtajia ja parantaa klubin näkyvyyttä paikkakunnalla. 

       Klubin GLT     Klubin GMT                 Klubin GST  
 Johtajakoulutuksen kehitysjohtaja                 Jäsenjohtaja                     Palvelujohtaja 
Klubin ensimmäinen varapresidentti on tässä virassa             

Piirin GAT 

Piirikuvernööri on Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtaja piirissä ja häntä tukevat piirikoordinaattorit 
(GLT, GMT, GST).  Piirin tasolla toimitaan niin että varmistetaan piirin tavoitteiden saavuttaminen ja että klubit 
menestyvät.  Lohkojen puheenjohtajat tekevät läheistä yhteistyötä klubien kanssa ja he ovat tärkeä osa klubien ja 
piirin menestystä.     

Moninkertaispiirin GAT 

Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja on Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtaja moninkertaispiirissä ja 
häntä tukevat MD-koordinaattorit (GLT, GMT, GST).  MD GAT vahvistaa toiminnan merkitystä piirin tavoitteiden 
tukemisessa. 

Alueen johto 

GAT-aluejohtajat tekevät läheistä yhteistyötä moninkertaispiirien ja piirien kanssa antaen tukea ja resursseja 
johtajakoulutuksesta, jäsenyydestä ja palvelusta vastaaville koordinaattoreille. Nämä nimitykset suoritetaan 
vuosittain, mahdollisuus uudelleennimitykseen. 

Vaalipiirin ja Alueen johto 

Vaalipiirin GAT-johtaja ja alueelliset johtajat tukevat GAT -jäseniä tukemalla piirien tavoitteita johtajakoulutuksen, 
jäsenyyden ja palvelun aloilla. Nämä nimitykset suoritetaan vuosittain, mahdollisuus uudelleennimitykseen. 
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GAT tukee piirikuvernöörejä 

Piirikuvernöörit toimivat yhdessä Maailmanlaajuisen toimintaryhmän ja henkilökunnan GAT-asiantuntijoiden kanssa 
seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi: 

• Tavoitteet: Auttaa piiriä ja klubeja saavuttamaan niiden tavoitteet liittyen johtajakoulutukseen, jäsenyyteen ja 
palveluun.  

• Tuki: Poistaa esteet ja auttaa GAT-verkostoa saavuttamaan uusia mahdollisuuksia 
• Palaute: Tarjota palautetta LCI:n jaostoille liittyen projekteihin, koulutukseen ja LCI:n uusiin aloitteisiin.  

Haluamme korostaa, että GAT ei ole erillään piirikuvernöörin aloitteista tai erillinen ryhmä. GAT toimii piirikuvernöörin 
tukena, jotta saavutetaan piirikuvernöörin piirille asettamat tavoitteet. 

 
Menestystarinat: 

GAT-menestystarinoiden jakaminen onnistuu parhaiten tarinankertomisen kautta - tarinoiden, jotka keskittyvät yhden 
tiimin lähestymistapaan ja joissa korostetaan miten kukin tiimin osa-alue vaikuttaa toisiin.  GAT-menestystarinoita 
voidaan jakaa lähettämällä niitä osoitteeseen GAT@lionsclubs.org. 

Kerro GAT-menestystarinoita, joissa: 

• Näytetään GAT:n merkitys ja vaikutus 
• Inspiroidaan lioneita toimimaan paikkakunnilla 
• Tiedotetaan siitä miten lionit toimivat tavoitteiden saavuttamiseksi 

 

Resurssit 

Maailmanlaajuisella toimintaryhmällä on kolme pääasiallista tapaa kommunikoida ja jakaa resursseja: 

• Maailmanlaajuisen toimintaryhmän verkkosivut lionsclubs.org -sivulla: Sisältää työkaluja & resursseja, jotka 
ovat hyödyllisiä GAT:n jäsenille 

• Lions Global Action Team Facebook Group: Täältä löytyy linkkejä, resursseja ja viimeisimmät GAT:iin liittyvät 
menestystarinat 

o Kuka tahansa lion voi liittyä sivulle antamalla klubin nimen ja piirin numeron 
o GAT-asiantuntijat varmistavat, että uusia resursseja ja päivityksiä tehdään säännöllisesti 
o Joka kuukausi sivulla on GAT-henkilökunnan ja LCI:n vieraiden keskustelu 

• Maailmanlaajuisen toimintaryhmän uutiskirje 
o Jaetaan neljännesvuosittain sähköpostitse GAT-jäsenille ja edustajille 
o Sisältää toimintaan liittyviä aiheita ja hyödyllisiä työkaluja piirin GAT-jäsenille 

 

Yhteystiedot 

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja, ota yhteyttä GAT@lionsclubs.org 

mailto:GAT@lionsclubs.org

