
GAT L 004 FI 
Rev 7/7/2022 

MAAILMANLAAJUINEN TOIMINTARYHMÄ 
 

 Piirin puheenjohtaja (piirikuvernööri)  
 
Viran yleiskatsaus 
 

Piirikuvernööri toimii Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajana piirissä. 
Sinä varmistat, että piirin GST-, GMT-, GET- ja GLT-koordinaattorit tekevät 
yhteistyötä ja he toteuttavat suunnitelmia kehittää johtajien taitoja, vahvistaa 
jäsenmäärää ja -kokemusta sekä laajentaa piirin antamaa humanitaarista 
palvelua. Sinä olet varmistamassa, että piiri on vahva, vakaa ja hyvin toimiva. 
Toimintasi tulee muokkaamaan piirin ja klubien menestystä! 
 

Toiminta 
menestyksen 
varmistamiseksi 
 

• Varmistaa, että piirin Maailmanlaajuiseen toimintaryhmään valitaan 
pätevät lionit (GST-, GMT-, GET- ja GLT-koordinaattorit).  

• Varmistaa, että GST, GMT, GET ja GLT tukevat piirin tavoitteita ja 
toteuttavat toimintasuunnitelmat. 

• Auttaa järjestämään säännöllisiä kokouksia, joissa keskustellaan ja 
edistetään aloitteita, joita Maailmanlaajuinen toimintaryhmä on 
suunnitellut.  

• Tukee paikallisia palveluprojekteja, jotka luovat yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja piirin lionit ja leot tuntevat niistä ylpeyttä.  

• Tekee yhteistyötä moninkertaispiirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän ja 
muiden piirikuvernöörien kanssa, jotta edistetään johtajakoulutuksen 
kehittämiseen, jäsenkasvuun ja humanitaarisen palvelun laajentamiseen 
liittyviä aloitteita.  

• Kertoo menestystarinoista, mahdollisuuksista ja tarpeista klubivirkailijoille, 
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän jäsenille ja LCI:n henkilökunnalle.   
 

Menestyksen 
mittaaminen 
 

• Saavuttaa piirin johtajakoulutuksen kehittämiseen, jäsenyyteen ja 
palveluun liittyvät tavoitteet. 

• Tulevat klubivirkailijat osallistuvat klubivirkailijoiden koulutukseen. 
• Tulevat lohkojohtajat osallistuvan lohkon puheenjohtajan koulutukseen. 
• Johtajakoulutuksen kehittämistapahtumiin osallistuvien lionien määrä on 

kasvanut vähintään 10%. 
• Jäsenmäärä on kasvanut edellisvuodesta. 
• Jäsenten eroamiset ovat vähentyneet 5%:lla. 
• Naispuolisten jäsenten lukumäärä on kasvanut.  
• Uudet jäsenet osallistuvat uusien jäsenten perehdytykseen. 
• Moninkertaispiirin tai LCI:n lähettämät tiedot mahdollisista uusista 

jäsenistä ovat johtaneet yhteydenottoihin ja heille on kerrottu 
jäsenyysmahdollisuuksista.  

• Tekee yhteistyötä piirin GLT-koordinaattorin kanssa vähintään yhden 
workshopin suunnittelemiseksi, jonka kautta autetaan lioneita ja leoja 
toimimaan entistä pätevämmin palveluprojektien suunnittelemisessa ja 
toteuttamisessa. 

• Kannustaa klubeja suunnittelemaan ja toteuttamaan vähintään yhden 
diabetekseen liittyvän projektin. 

• Palveluprojektien toteuttaminen ja raportointi on kasvanut 
edellisvuodesta. 

• Tekee yhteistyötä piirin LCIF-koordinaattorin ja alueen/lohkon 
puheenjohtajien kanssa, jotta löydetään alueelta vähintään yksi 
palvelualoite, jota voidaan vahvistaa käyttämällä LCIF:n resursseja. 
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• Kannustaa MyLion-sovelluksen käyttämistä piirissä pyytämällä kaikilta 
klubeilta palautetta ja vähintään yksi palveluprojekti hoidetaan MyLionin 
kautta.  

• Joka vuosi on kehitetty leoklubeja ja käytännön yhteistyötä on lisätty 
lionien ja leojen antamassa palvelussa. 
 

Pätevyysvaatimukset 
 

• Intohimoinen mahdollisuuksista parantaa klubin toimintaa.   
• Johtaa esimerkin avulla osoittamalla johtamistaitoja.   
• Toiminut menestyksellisesti varapiirikuvernöörinä. 
• On suorittanut piirin, moninkertaispiirin ja/tai Lions Clubs Internationalin 

järjestämän tai jonkin muun ammattimaisen johtajakoulutusohjelman. 
• Osaa käyttää teknologiaa (sähköposti, Microsoft Office, MyLCI, LCI:n 

verkkosivut, sosiaalinen media). 
 

Raportointi  
 

• Maailmanlaajuisen toimintaryhmän piirin puheenjohtaja raportoi 
kuvernöörineuvostolle ja Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 
moninkertaispiirin puheenjohtajalle.  

• Piirin GST-, GMT-, GET- ja GLT-koordinaattorit raportoivat 
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajalle (piirikuvernööri).  

 
  

* Yhteyslionit/maakohtaiset neuvojat täyttävät tämän viran ei-piirittömillä alueilla ja he voivat perustaa Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän alueella tai käyttää Maailmanlaajuisen toimintaryhmää heitä tukevan piirin kautta. 
Yhteyslionin/maakohtaisen neuvojan tulee lähettää suunnitelma, jossa määritellään alueen rakenne. 
Yhteyslionit/maakohtaiset neuvojat raportoivat silloin aluejohtajille/erityisalueen neuvonantajalle.  
 
 
 
 

 


