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Oppiminen on elinikäinen prosessi. Lions Clubs International uskoo, että kaikki lionit ja leot voivat 
hyötyä koulutuksesta ja henkilökohtaisesta kehityksestä. Johtajien kehittäminen sekä jäsenten 
tyytyväisyyden ja kasvun lisääminen on avain klubien yleiseen menestykseen kaikkialla. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarjotaan erilaisia koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia. 
 
 
Tutustu oppimisresursseihin verkossa.  
 
Lionien koulutuskeskus (LLC) tarjoaa kaikille lioneille ja leoille mahdollisuuden oppia ja terästää 
tietämystään lionien periaatteista ja johtajuustaidoista interaktiivisten verkkokurssien kautta. 
 
Kansainväliset instituutit: Katso vaalipiirissäsi järjestettävät kansainväliset instituutit. Hae jo tänään! 
 
Paikalliset instituutit ja koulutukset: Katso alueellasi järjestettävät paikalliset koulutustapahtumat. 
Eikö tapahtumia ole listattu? Ota yhteyttä GLT-koordinaattoriisi. 
 
Learn-sovelluksesta löytyvä Omat koulutustiedot -raportti antaa kullekin lionille ja leolle ajan tasalla ja 
jaettavissa olevaa tietoa suoritetuista koulutuksista osallistujan tai kouluttajan ominaisuudessa. Myös 
kouluttajien suorittamat koulutukset, kuten Kouluttajien koulutusinstituutti (FDI) ja Lionkouluttajien 
virallinen pätevöitymisohjelma (LCIP), näkyvät raportilla.  
 
Käytä niitä Lion-tilisi kautta! 
 
 
Valmistaudu rooliisi virkailijana  
 
Lions Clubs International tarjoaa koulutusta seuraaville virkailijoille: 
 
Klubivirkailijoiden koulutus: Klubin presidentille, sihteerille ja rahastonhoitajalle on tarjolla 
verkkokoulutusvaihtoehtoja. 
 
Lohkon puheenjohtajien työpaja on suunniteltu parantamaan lohkon puheenjohtajien taitoja. 
 
Toisten varapiirikuvernöörien (SVDG) koulutusohjelma on eri oppimistapoja yhdistävä ohjelma, 
joka on suunniteltu täyttämään toisten varapiirikuvernöörien kehittymis- ja koulutustarpeet. 
 
Ensimmäisten varapiirikuvernöörien / tulevien piirikuvernöörien (FVDG:t/DGE:t) 
koulutusohjelma on intensiivinen vuoden mittainen ohjelma, jossa FVDG:ille/DGE:ille annetaan Lions 
Clubs Internationalin vahvistamiseen ja rakentamiseen tarvittavat tiedot, visio ja taidot.  
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JOHTAJAKOULUTUKSEN INSTITUUTIT 

Osallistu instituuttiin.
 
 
Koska lionit ja leot pyrkivät löytämään mahdollisuuksia oppimiseen, johtamiseen ja kasvamiseen, 
kasvokkaisia johtajakoulutuksen instituutteja järjestetään näiden tavoitteiden saavuttamiseksi koko 
johtajuusmatkan ajan.
 
 
Kehitä taitoja, jotka mahdollistavat 
tehokkaan johtamisen.  
 
Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutti 
(ELLI) auttaa lioneita ja leoja valmistautumaan 
johtamistehtäviin klubitasolla. 
 
Alueellinen lionjohtajien koulutusinstituutti 
(RLLI) auttaa lioneita ja leoja valmistautumaan 
johtamistehtäviin koko järjestössä, ja sitä voidaan 
mukauttaa kunkin alueen tarpeiden mukaan. 
 
Kokeneempien lionjohtajien 
koulutusinstituutti (ALLI) keskittyy lionien ja 
leojen johtamistaitojen kehittämiseen lohkon, 
alueen ja piirin tasoilla. 

Auta kouluttamaan seuraavan 
sukupolven johtajia. 
 
Kouluttajien koulutusinstituutti (FDI) tarjoaa 
lioneille ja leoille perustiedot ja -taidot 
kouluttamiseen klubin, piirin ja 
moninkertaispiirin tasoilla. 
Opetussuunnitelmassa keskitytään koulutuksen 
toimittamiseen ja opetusmenetelmiin, joilla 
voidaan toteuttaa opetusta. 
 
Lionkouluttajien virallinen 
pätevöitymisohjelma (LCIP) antaa koulutusta 
ja pätevyyden lioneille, jotka haluavat palvella 
kouluttajina kansainvälisellä tasolla, 
FVDG/DGE-seminaari mukaan lukien. 
Opetussuunnitelma on suunniteltu 
parantamaan olemassa olevaa tietämystä ja 
optimoimaan aikuiskoulutuksen taitoja. 

Investoi tuleviin johtajiin. 
 
Kansainvälisten johtajakoulutusinstituuttien ohjelma tarjoaa kasvokkaista oppimista vaalipiirin 
tasolla. 
 
Paikallisten johtajakoulutusinstituuttien ohjelma tarjoaa paikallisille johtajille vaihtoehtoja 
koulutuksen hallitsemiseen ja mukauttamiseen moninkertaispiireissä, piireissä ja/tai piirittömillä alueilla. 
 
Johtajakoulutusinstituuttien apurahaohjelmassa tarjotaan varoja paikallisen aloittavien lionjohtajien 
koulutusinstituutin (ELLI) tai alueellisen lionjohtajien koulutusinstituutin (RLLI) järjestämiseen.  
 
Moninkertaispiirin johtajakoulutuksen apurahaohjelmassa tarjotaan varoja ensimmäisten ja toisten 
varapiirikuvernöörien koulutuksen tukemiseen. 
 
Piirin johtajakoulutuksen apurahaohjelmassa tarjotaan varoja lohkon puheenjohtajan työpajan 
tukemiseen. 
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