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Piirin menestystä tukevat toiminnot 

Lionsvuosi 2022–2023 

Ryhmänjohtajat 
Mentoroi, opasta ja kouluta määrättyjä ryhmän 
jäseniä asianmukaisissa johtajuustaidoissa.  

Kommunikoi ryhmän jäsenten kanssa 
asianmukaisista aiheista ja seuraa tehtävien 
suorittamista.  

Isännöi ryhmän webinaareja. Kutsuu ryhmässä 
toimivat GAT-aluejohtajat ”Tutustumistilaisuus” 
-verkkoseminaariin  

 

Osallistu GAT:n johtamiin alueesi koulutuksiin, 
jotta ymmärrät aloitteen. 

Ohjaa FVDG:t/DGE:t kääntymään 
asianmukaisen GAT-johtajan puoleen asiaan 
liittyvissä kysymyksissä. 

Anna tarvittaessa johtaville virkailijoille 
palautetta onnistumisista ja haasteista. 

 

 

Tue S.M.A.R.T-tavoitteita ja 
toimintasuunnitelmia kehittävää koulutusta. 

Ymmärrä piirin tavoitteiden ja 
maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen välinen 
suhde. 

Ohjaa FVDG:t/DGE:t kääntymään 
asianmukaisen GAT-johtajan puoleen asiaan 
liittyvissä kysymyksissä. 

 

GAT-johtajat 
Tutustu FVDG/DGE-koulutusohjelmasta 
yleisesti kertovaan asiakirjaan. 

Koordinoi moninkertais-/yksittäispiirin 
FVDG/DGE-koulutus (MD/SD GLT). 

Ohjaa FVDG:t/DGE:t kääntymään 
asianmukaisten ryhmänjohtajien puoleen 
asiaan liittyvissä kysymyksissä. 

 

Valvo, tue ja/tai toteuta FVDG:iden/DGE:iden 
koulutusta ja kutsu alueella toimivat 
ryhmänjohtajat osallistumaan.  

Tue piirin koulutusta ja osallistu siihen. 

Varmista, että kommunikointi jatkuu, resurssit 
alueellistetaan ja maailmanlaajuisen 
käyttöönoton toteutus onnistuu.  

Anna johtaville virkailijoille, GAT-
puheenjohtajalle ja GAT-henkilökunnalle 
palautetta onnistumisista ja haasteista. 

 

Ymmärrä piirin tavoitteiden ja 
maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen välinen 
suhde. 

Kannusta, tue ja tarkkaile S.M.A.R.T-
tavoitteiden ja -toimintasuunnitelmien 
kehittämistä ja lähettämistä.  

Tarkkaile alueesi edistymistä asetettujen 
tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien 
saavuttamisessa. 

 

FVDG/DGE 
Suorita tehtävät. 

Osallistu ryhmänjohtajan isännöimiin 
webinaareihin.  

Reagoi tarpeen mukaan kaikkiin 
asianmukaisiin viesteihin. 

Osallistu FVDG/DGE-seminaariin. 

 

 

Osallistu GAT:n johtamiin koulutuksiin 
aloitteesta oppimista ja sen toteuttamista 
varten.  

Valvo, tue ja/tai toteuta piirin koulutusta. 

Kutsu GAT-johtajat osallistumaan piirin 
koulutukseen. 

Anna GAT-johtajille palautetta onnistumisista ja 
haasteista. 

 

Toimi nykyisten/tulevien piirin tiimien kanssa: 

piirin tarpeiden analysointia ja arviointia varten 

toimintasuunnitteluun liittyvän materiaalin 
tarkastamista varten 

maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen 
linjaamiseksi piirin jäsenkasvun tavoitteisiin. 

Laadi ja lähetä piirin tavoitteet ja 
toimintasuunnitelmat. 

 

 

 

Piirin tiimi 

Laadi viestintäkalenteri ja auta vetämään 
webinaareja. 

Tue maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen 
toteuttamista. 

Tarkkaile edistymistä ja motivoi jäseniä. 

Anna FVDG:lle/DGE:lle palautetta 
onnistumisista ja haasteista. 

 

Tue FVDG:tä/DGE:tä koulutusvuoden 
aikana. 

 

Toimi yhdessä FVDG:n/DGE:n ja nykyisten 
tai tulevien piirin tiimien kanssa: 

piirin tarpeiden analysointia ja arviointia 
varten 

toimintasuunnitteluun liittyvän materiaalin 
tarkastamista varten 

maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen 
linjaamiseksi piirin jäsenkasvun 
tavoitteisiin. 

Laadi piirin tavoitteet ja 
toimintasuunnitelmat. 

 

 

 


