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TESTI KURSSIN KÄYNEILLE OPASLIONEILLE    

1. Voiko kurssin käynyt lion valita klubin, jota hän haluaa opastaa sen jälkeen kun hän on pätevä tähän 
tehtävään? 
 Ei, piirikuvernööri nimittää opaslionin 
Kyllä, opaslion voi valita klubin 
 Kyllä, jos klubi on opaslionin piirissä 
 

2. Tuleeko kurssin käyneen opaslionin osallistua uuden klubin kaikkiin kokouksiin?  
 Kyllä, hänen tulee osallistua useimpiin klubin yleisiin ja hallituksen kokouksiin kahden vuoden ajan 
 Kyllä, hänen tulee osallistua kokouksiin ensimmäisen puolen vuoden ajan 
 Ei, hänen tulee osallistua vain hallituksen kokouksiin 
 

3. Tuleeko klubin virkailijoiden osallistua lohkon ja piirin johtajakoulutukseen?  
 Kyllä, sitä suositellaan 
 Ei, opaslion antaa kaiken johtajakoulutuksen 
 Kyllä, mutta vasta toisen vuoden aikana 
 

4. Kuka määrittelee mitä projekteja klubi tukee?  
 Klubin jäsenet päättävät, mikä heistä itsestään on tärkeää omalla paikkakunnallaan  
 Opaslionin ON VALITTAVA sopiva projekti klubille 
 Klubin täytyy tukea LCIF:ää ennen kuin he tekevät mitään muuta  
 

5. Tuleeko opaslionin nimittää mentorit klubin virkailijoille?  
 Kyllä, jotta jokaisen virkailijan kouluttaa kokenut virkailija, jolla on uusimmat tiedot  
 Ei, opaslion suorittaa kaiken koulutuksen 
 Vasta yhden vuoden kuluttua ja vain jos virkailijat eivät toimi hyvin tehtävissään 
 

6. Tuleeko opaslionin kertoa jäsenten rekrytoimisesta ja säilyttämisestä koulutusistunnoissa?  
 Ei, se ei ole ongelma uudelle klubille 
 Vasta vuoden päästä perustamisesta ja jos klubi on menettämässä jäseniä 
 Kyllä, se on tärkeää 
 

7. Onko tarpeen selittää, miten tuottavia ja tarkoituksenmukaisia klubikokouksia järjestetään?  
 Ei, kaikki ovat aikuisia, kyllä he osaavat 
 Vain jos näyttää, että osallistuminen on heikkoa 
 Kyllä, se on tärkeää jatkuvan osallistumisen takaamiseksi 
 

8. Montako klubivirkailijoiden koulutuskertaa suositellaan järjestettäväksi?  
Jos he ovat hyviä johtajia, tarvitaan vain yksi 
Viisi istuntoa 
Kuusi istuntoa, ja jos kyseessä on uusi klubi, kolme ennen perustamisjuhlaa ja kolme sen jälkeen 
 

9. Pitääkö opaslionin lähettää raportti?  
 Kyllä, joka kolmas kuukausi. 
 Kyllä, mutta vain kahden vuoden virkakauden lopussa 
 Vain jos uuden klubin kanssa on ongelmia  
 

10. Pitääkö opaslionin lähettää loppuraportti?  
 Kyllä, tämä antaa lopullisen kuvan klubin edistymisestä 
 Vain jos klubi ei toimi kunnolla 
 Vain jos hän ei ole lähettänyt muita raportteja aikaisemmin 
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11. Tuleeko opaslionin kehottaa klubin jäseniä ja virkailijoita vierailemaan muissa hyvin hoidetuissa klubeissa?  
 Ei, se voi hämmentää heitä ja antaa heille vääriä ideoita 
 Vasta kahden vuoden jäsenyyden jälkeen 
 Kyllä, se on eräs tapa oppia 
 

12. Milloin klubivirkailijoiden koulutus suositellaan järjestettäväksi? 
 30 päivän kuluessa perustamisasiakirjan hyväksymisestä tai opaslionin nimittämisestä aiemmin 

perustettuun klubiin 
 Kaksi kuukautta perustamisjuhlan järjestämisestä tai opaslionin nimittämisestä aiemmin perustettuun 

klubiin 
 Vain tarvittaessa. 
 

13. Pitäisikö uusien klubien osallistua piirin aktiviteetteihin?  
 Ei, sitä tulisi odottaa ainakin kaksi vuotta 
 Vain kansainvälisten luonnonkatastrofien tapahtuessa 
 Kyllä, niin pian kuin mahdollista 
 

14. Tulisiko uudella klubilla olla nettojäsenkasvua sen ensimmäisten kahden vuoden aikana?  
 Ei, uusien jäsenten tulee oppia tuntemaan toisensa ennen kuin he rekrytoivat uusia jäseniä 
 Kyllä, se todistaa, että klubi voi hyvin 
 Vain jos se menettää jäseniä  
 

15. Pitäisikö kurssin käyneen opaslionin päättää missä ja milloin uusi klubi järjestää kokouksensa?  
 Kyllä, opaslion tekisi luonnollisesti parhaat päätökset 
 Ei, tämän päätöksen tekevät uudet jäsenet 
 Kokous pitää järjestää opaslionille sopivana ajankohtana  
 

16. Kuuluuko lohkon puheenjohtaja klubivirkailijoiden mentoritiimiin? 
 Kyllä 
 Ei, hänellä on toinen tehtävä 
 Vain jos piirikuvernööri nimittää hänet siihen 
 

17. Miten pitkä kunkin klubivirkailijoiden koulutustilaisuuden tulisi olla?  
 Koko päivän 
 Vähintään kolme tuntia kahvitauon kanssa 
 Jokaisen koulutuskerran tulisi kestää noin yksi tunti 
 

18. Pitäisikö opaslionin selittää jäsenmaksujen ja muiden maksujen rakenne? 
Vasta perustamisjuhlan jälkeen 
 Ei heti alussa, sillä jäsenet voivat menettää mielenkiintonsa 
 Kyllä, se on tärkeä aihe  
 

19. Tulisiko opaslionin kannustaa klubia luomaan jäsenten rekrytointisuunnitelma? 
Klubin toisen vuoden aikana 
 Kyllä, se on yksi klubin päätavoitteista 
 Vain, jos klubi menettää jäseniä 
 

20. Onko klubikokouksiin osallistumisen kasvattaminen tärkeä asia uudelle klubille?  
 Kyllä, on tärkeää pitää jäsenet aktiivisina  
Alussa vain virkailijoiden tulee osallistua 
 Vasta perustamisjuhlan jälkeen  
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