
Lohkon ja alueen puheenjohtajan verkkokeskus

Lohkon puheenjohtajan e-Kirja: Hyödyllinen opas auttaa ohjaamaan lohkojen 
ja alueiden puheenjohtajia ympäri vuoden, kun he tukevat lohkojen klubeja. 
Se tarjoaa nopean pääsyn resursseihin, toimintatapoihin ja työkaluihin, joita 
tarvitaan tässä erittäin tärkeässä piirin virassa.

Malli Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokouksista (lohkon 
kokoukset): Tämä opas sisältää esimerkkejä asialistoista, resursseja, 
ehdotettuja esityksiä ja vinkkejä, joiden avulla klubit voivat saada tehokasta 
tukea merkityksellisten lohkon kokousten kautta.

Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan raportti: Kokousraportti, joka 
on suunniteltu parantamaan sinun ja piirikuvernööritiimin välistä viestintää.

Lohkon puheenjohtajan koulutus: Tämä verkossa suoritettava itsenäinen 
opintokokonaisuus keskittyy viran vastuisiin ja haasteisiin sekä käytettävissä 
oleviin resursseihin. Ota yhteyttä piirin GLT-koordinaattoriin saadaksesi 
lisätietoja myös muista kouluttajien johtamista koulutustilaisuuksista.

Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite lohkon ja alueen puheenjohtajille: Lue 
lisätietoja Maailmanlaajuisesta jäsenyysaloitteesta, jonka kautta tuetaan kasvua 
klubeissa, lohkoissa ja alueilla. 

Lohkon kokouksen PowerPoint: Tämä PowerPoint-malli on suunniteltu 
auttamaan lohkon kokouksissa. 

Klubin erinomaisuuspalkinto: Palkinnot perustuvat menestyksen ydinalueisiin 
– palveluun, jäsenkasvuun, viestintään ja klubin hallintoon. Se on enemmän 
kuin palkinto, se on polku klubin menestykseen.

Vieraile Resurssikeskuksessa 
osoitteessa lionsclubs.org 
ja kirjoita hakukenttään 
"lohkon ja alueen 
puheenjohtaja". 

Lohkon ja alueen  
puheenjohtajan työkalut



Työkaluja klubien vahvistamiseen 
Teidän klubinne, teidän tapanne!: Tämä opas auttaa klubeja 
räätälöimään kokouksia ja tarjoaa ideoita jäsenten viestinnän ja 
osallistumisen parantamiseksi.

Suunnittele klubisi menestys: Tämä suunnitteluopas ja PowerPoint 
auttavat teitä huomaamaan klubinne vahvuudet, tavat vahvistaa 
sitä ja uudet mahdollisuudet, jotka auttavat klubianne kasvamaan ja 
menestymään! Suunnittelulomakkeet auttavat sinua laatimaan vision, 
arvioimaan klubin tarpeet ja toteuttamaan suunnitelman onnistuneesti.

Klubin laatualoite: Tätä työpajaa voivat vetää klubin johtajat sekä 
ulkopuolinen ohjaaja, jotta voidaan tarkastella perusteellisesti, kuinka 
innovaatiot ja muutokset voivat auttaa klubianne vastaamaan jäsenten ja 
yhteisön tarpeisiin.

Opaslionohjelma: Tämä ohjelma on suunniteltu auttamaan klubeja, jotka 
on vasta perustettu, toimineet jo jonkin aikaa tai joilla on prioriteettiasema. 
Se tarjoaa kattavan yleiskatsauksen ja resursseja opaslionin 
vastuualueisiin, kuten ohjeet, miten kehittää suunnitelman, jolla klubia 
ohjataan toimimaan itsenäisesti ja vahvana, sekä tarjoamaan työkaluja, 
joiden avulla virkailijat voivat hallinnoida klubiaan ja luoda järjestelmän 
kehityksen seuraamista varten toimikautensa aikana. Se tarjoaa myös 
yleiskatsauksen klubivirkailijoiden koulutukseen ja paljon muuta.

Lionien mentoriohjelma: Tämä on tilaisuus kokeneille jäsenille ohjata 
seuraavan sukupolven lionien matkaa palvelun, jäsenyyden ja johtamisen 
aloilla.  

Lionien oppimiskeskus: Tämä verkkoresurssi sisältää laajan 
valikoiman kursseja, jotka liittyvät johtamiseen, hallintoon, menestyksen 
saavuttamiseen ja viestintään.

Maailmanlaajuinen toimintaryhmä: GAT on laaja lionien verkosto, joka 
keskittyy auttamaan piirejä saavuttamaan tavoitteensa. Tämä tärkeä tiimi 
auttaa edistämään klubien jäsenkasvua, lisäämään lionien näkyvyyttä 
yhteisössä tehokkaan palvelun avulla ja tukemaan vahvoja, innovatiivisia 
johtajia.

Lohkon ja alueen 
puheenjohtajan palkinto 

Palkinto on enemmän kuin pinssi! Kriteerit 
perustuvat parhaisiin käytäntöihin ja 
hakemus on linkitetty työkaluihin ja 
ohjelmiin, jotka on suunniteltu menestyksen 
saavuttamiseksi toimivuoden aikana!

Hakemus ja tukimateriaalit auttavat sinua 
suunnittelemaan vuottasi ja kehittämään 
taitoja, joita tarvitaan paitsi tehokkaaseen 
alueen klubien tukemiseen, myös 
johtamistaitojen kehittämiseen, jotka 
palvelevat sinua nykyisissä ja tulevissa 
tehtävissäsi.

Kriteerit sisältävät:
• Kannustaa uusien jäsenten hankkimista
• Koulutuksen suorittaminen
• Tehokkaiden kokousten järjestäminen
• Klubin erinomaisuuspalkinnon 

mainostaminen
• Klubien avustaminen henkilökohtaisten 

klubivierailujen kautta
• Sen varmistaminen, että klubeilla on 

mielekkäitä palveluprojekteja
• Motivoida klubeja kutsumaan uusia 

jäseniä
• Kannustaa klubeja osallistumaan piirin 

tapahtumiin

Jotta lohkon ja alueen puheenjohtaja voi 
ansaita tämän palkinnon ja saadakseen 
viestejä päämajasta, hänen tietonsa on 
raportoitava Lions Clubs Internationalille 
ja heillä on oltava aktiivinen 
sähköpostiosoite.

Tarkat kriteerit ja työkalut menestyksen 
saavuttamiseksi löytyvät sivulta www.
lionsclubs.org kirjoittamalla ”lohkon ja 
alueen puheenjohtaja” hakukenttään.
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