
Kyselyn tulokset: 
Piirit, joissa klubivierailut suoritettiin tiimityönä vastasivat kyselyyn siitä, onko
toimintatavalla ollut positiivinen vai negatiivinen vaikutus piirissä ja samalla
pyrittiin selvittämään miten tätä tapaa voidaan toteuttaa menestyksellisesti.
Kyselyssä selvisi, että:  

• Useimmissa tapauksissa piirikuvernööri antoi klubivierailuja joko
ensimmäisen tai toisen piirikuvernöörin tehtäväksi. 

• Klubivierailut annettiin muille vasta kun asiaa oli harkittu ja suunniteltu
perusteellisesti. DG-tiimi yhdessä päätti kuka tiimin jäsenistä vierailee
missäkin klubissa. 

• Vaikka aluksi epäiltiin vierailijoiden kokemusta ja koulutusta, huomattiin että
varapiirikuvernöörien saama koulutus lohkon tai alueen puheenjohtajina
valmisti heitä tarpeeksi klubivierailuihin. 

• Tämä oli positiivinen kokemus piirikuvernööreille, koska se antoi heille aikaa
keskittyä aktiviteetteihin, jotka auttaisivat vahvistamaan piiriä. 

• Tämä oli positiivinen kokemus varapiirikuvernööreille, koska se antoi heille
mahdollisuuden rakentaa suhteita klubien kanssa, tunnistaa mahdollisia
tulevia hallituksen jäseniä, ymmärtää paremmin alueita, jotka tarvitsevat
erityishuomiota ja samalla heillä oli mahdollisuus olla tiimin aktiivinen jäsen. 

• Se oli positiivinen kokemus klubeille, koska ne pystyivät rakentamaan
suhteita piirin tuleviin johtajiin ja keskustelemaan piirin pitkän aikavälin
suunnitelmista. 

• Tiimityötä laajennettiin. Klubivierailujen jakaminen antoi tiimille
mahdollisuuden keskustella jokaisen klubin vahvuuksista ja heikkouksista ja
samalla niille annettiin mahdollisuus keskustella strategioista, joilla auttaa
vaikeuksissa olevia klubeja. Ideoiden vaihtaminen tällä tavalla ei ollut
mahdollista ennen kuin klubivierailut jaettiin tiimin jäsenten kesken. 

• Joillakin alueilla epäiltiin, että klubi kokee olevansa toisen luokan klubi, jos
piirikuvernööri ei itse vieraile klubissa, mutta tätä ei tapahtunut kun klubeille
ilmoitettiin uudesta tiimityön mallista. 

• Klubivierailujen jakaminen toi DG-tiimin yhteen ja he pystyivät
koordinoimaan viestinsä, ei vain tälle kyseiselle vuodelle, vaan myös
seuraaville vuosille. 

Klubivierailut 
tiimi- 
työnä

Piirikuvernöörinä aika 

tulee varmasti olemaan yksi

arvokkaimmista asioista.

Vierailujen ja aktiviteettien

suunnitteleminen ja

tärkeysjärjestykseen

asettaminen auttavat sinua

keskittymään tavoitteiden

saavuttamiseen. 

Yksi tapa hoitaa 

piirikuvernöörin vastuut on

jakaa klubivierailut muiden

DG-tiimin jäsenten kanssa.

Tämä antaa sinulle aikaa

keskittyä enemmän
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mutta samalla tästä on
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varapiirikuvernööreille 
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Siihen tarvitaan koko tiimi 
Menestyksellinen klubivierailujen jakaminen alkaa
perusteellisella suunnitelmalla, joka on tiimityön 
tulosta. Piirikuvernöörien tulisi järjestää kokous
varapiirikuvernöörien kanssa, jotta voidaan keskustella
piirin haasteista ja mahdollisuuksista sekä jokaisen 
klubin tarpeista. Keskustelu ja sitä seuraavan
suunnitelman tulisi keskittyä tavoitteisiin ja miten piirin
resursseja voidaan käyttää strategisesti. 

Seuraavaksi pitää päättää kuka tiimin jäsenistä käy
milläkin klubivierailulla. Tämän tulisi perustua klubien
tarpeisiin (niin että tiimin jäsenten vahvuudet ja klubin
tarpeet vastaavat), mutta usein on myös otettava
huomioon ristiriidat aikataulussa ja klubien sijainnissa.
Vierailuja ei ehkä voida jakaa tasaisesti tiimin 
jäsenten välillä. Joillakin alueilla kukin tiimin jäsen 
ottaa kolmanneksen vierailuista, mutta joissakin
tapauksissa piirikuvernööri
voi ottaa enemmän.
Valitkaa suunnitelma, 
joka toimii parhaiten
omalle tiimillenne. 

Päättäkää viestistä
Jotta voitte auttaa varapiirikuvernöörejä suunnittelemaan
vierailuja, päättäkää tiiminä mikä on välitettävän viestin
ydin. Monet keskittyvät presidentin teemaan, uusiin
verkossa oleviin johtamiskoulutuksen resursseihin tai
ehkä ideoiden jakamiseen liittyen menestyksellisiin
palveluaktiviteetteihin. Jokaisella tiimin jäsenellä voi olla
oma tapansa esitellä tiedot, mutta itse viestin tulisi olla
yhteinen kaikille tiimin jäsenille.   

Seuranta ja tulokset 
Piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörien tulisi keskustella
säännöllisesti, jotta he tuntevat jokaisen klubin tilanteen ja
tarpeet ja miten piiri voi auttaa klubeja uusilla tavoilla.
Nämä kokoukset auttavat varapiirikuvernöörejä
kehittämään heidän suunnitelmiaan ja tavoitteitaan
seuraaville vuosille, jolloin piiriin tulee jatkuvuutta ja
yhteistä suuntaa. 

Kulukorvaukset 
Nykyiset korvaussäännöt sallivat klubivierailujen 
jakamisen. Varapiirikuvernöörien tulee täyttää
Piirikuvernöörin matka- ja toimistokululasku (C-30) ja
Piirikuvernöörin kokous- ja vierailuraportti (M-26) ja
lähettää ne piirikuvernöörille. Piirikuvernööri hyväksyy
lomakkeet ja lähettää ne eteenpäin LCI:lle maksua varten.
Korvaus maksetaan suoraan varapiirikuvernöörin tilille. 

Harkitkaa tätä toimintamallia alueellanne. 

Lisätietoja saa Eurafrican -osastolta osoitteessa
eurafrican@lionsclubs.org. 

Miten toteuttaa 
tiimityön lähestymistapa klubivierailuihin

TIIMITYÖ
AUTTAA KAIKKIA

KASVAMAAN!
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