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MAAILMANLAAJUINEN TOIMINTARYHMÄ 
 

Klubin puheenjohtaja (klubipresidentti)  
 
Viran 
yleiskatsaus 
 

Klubipresidentti toimii Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajana klubissa.  
Sinä varmistat, että klubin GLT-, GMT- ja GST-johtajat tekevät yhteistyötä ja he 
toteuttavat suunnitelmia kehittää johtajien taitoja, vahvistaa jäsenmäärää ja -kokemusta 
sekä laajentaa klubin antamaa humanitaarista palvelua. Sinä ja klubisi toteutatte Melvin 
Jonesin unelmaa - että lionit ja leot pystyvät vastaamaan kaikkiin tarpeisiin.   
 

Toiminta 
menestyksen 
varmistamiseksi 
 

• Varmistaa, että pätevät lionit valitaan klubin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 
jäseniksi (klubin palvelujohtaja, klubin jäsenjohtaja ja klubin varapresidentti, 
joka toimii johtajakoulutuksen kehittämisen johtajana).  

• Tukee jäsenten säilyttämistä tukemalla sopusointuista ilmapiiriä klubissa. Saa 
jäsenet tuntemaan olonsa osaksi lionsperhettä samalla kun he palvelevat 
paikkakunnalla. 

• Varmistaa, että klubin johtamiskoulutuksen kehittämiseen, jäsenyyteen ja 
palveluun liittyvät suunnitelmat esitellään klubin hallitukselle ja että hallitus 
hyväksyy ne.  

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

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

• On aktiivinen jäsen piirikuvernöörin neuvoa-antavassa toimikunnassa sen 
lohkon alueella, missä klubi sijaitsee. 

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

Menestyksen 
mittaaminen 
 

• Tulevat klubivirkailijat osallistuvat klubivirkailijoiden koulutukseen. 
• Johtajakoulutuksen kehittämistapahtumiin osallistuvien jäsenten määrä on 

kasvanut vähintään 10%. 
• Järjestää vähintään yhden jäsenhankintakampanjan enemmän kuin 

edellisvuonna. 
• Ottaa yhteyttä vähintään kahteen entiseen jäseneen ja pyytää heitä takaisin 

klubiin. 
• Jäsenmäärä on kasvanut edellisvuodesta. 
• 100% jäsenistä pysyy jäseninä.  
• Uudet jäsenet osallistuvat uusien jäsenten perehdytykseen.  
• Vahvistetaan jäsenten tyytyväisyyttä klubin palveluprojekteihin ja 

varainkeruutilaisuuksiin lisäämällä jäsenten osallistumista palveluprojekteihin. 
• Palveluprojektien toteuttaminen ja raportointi on kasvanut edellisvuodesta. 
• Suunnittelee ja toteuttaa vähintään yhden diabetekseen liittyvän projektin. 
• Osallistuu vähintään yhden palveluprojektin tai varainkeruutilaisuuden 

suunnittelemiseen ja järjestämiseen MyLionin kautta.  
• Toteuttaa vähintään yhden palveluprojektin tai varainkeruutapahtuman yhdessä 

paikallisen leoklubin tai nuorisojärjestön kanssa.  
 

Raportoi 
 
 

• Maailmanlaajuisen toimintaryhmän klubin puheenjohtaja (klubipresidentti) 
raportoi klubivirkailijoille ja hallitukselle sekä Moninkertaispiirin toimintaryhmän 
piirin puheenjohtajalle (piirikuvernööri).  

  
 


