
Pitopaikka ja ajankohta  
Vuoden 2023 Ensimmäisten varakuvernöörien/piirikuvernööri-

elektien (FVDG/DGE) seminaari 
 

  Päivitetty kesäkuussa 2022 

Lokakuun 2016 hallituksen kokouksessa Nashvillessä, USA:ssa, hyväksyttiin muutos, jonka mukaan 
FVDG/DGE-seminaari järjestetään aina samassa paikassa helmikuussa, erikseen kansainvälisestä 
vuosikokouksesta.   

Alla on lisätietoja tästä uudesta rakenteesta liittyen FVDG/DGE-seminaariin. Lisätietoja ja yleiskatsaus 
nykyisestä koulutusohjelmasta löytyy FVDG/DGE-koulutusohjelman verkkosivulta. 

FVDG/DGE-seminaarin yleisrakenne 

FVDG/DGE-seminaarin rakenne FVDG/DGE-seminaari järjestetään kahdessa 
osassa, yhteensä neljä päivää. 

• Päivät 1-3 järjestetään 
koulutuskeskuksessa St. Charlesin 
kaupungissa Illinoisissa. 

• Päivä 4 järjestetään kansainvälisen 
vuosikokouksen yhteydessä. 

Uuden FVDG/DGE-seminaarin rakenteen edut Kun ensimmäiset varapiirikuvernöörit/ 
piirikuvernööri-elektit koulutetaan aikaisemmin: 

• Heillä on enemmän aikaa valmistautua 
piirikuvernöörivuoteen 

• Koulutukseen kiinnitetään entistä 
enemmän huomiota 

• Mahdollisuus vierailla LCI:n päämajassa  

Vaikutus FVDG/DGE-seminaarin 
koulutusohjelmaan 

• Alkaen toimivuonna 2018-2019, 
koulutusohjelman virallinen nimi on 
Ensimmäisten varapiirikuvernöörien/ 
Piirikuvernööri-elektien (FVDG/DGE) 
koulutusohjelma. 

• Uudessa rakenteessa ei järjestetä DGE-
aluekoulutusta. 

• FVDG/DGE-koulutusohjelmassa on 
seuraavat osiot: 

• Verkkokoulutus ja tehtävät 

• Moninkertaispiirin koulutus  

• FVDG/DGE-seminaarin päivät 1-3 

• FVDG/DGE-seminaari – Päivä 4 

FVDG/DGE-seminaarin ajankohta ja sijainti 

2022-2023 FVDG/DGE-seminaarin päivämäärät Päivät 1-3: 7.-9. helmikuuta 2023 St. Charles, 
Illinois  USA (vain FVDG/DGE:t*) 

• Saapumispäivä: 6. helmikuuta 2023 
• Lähtöpäivä:  10. helmikuuta 2023 

 
Päivä 4: 7. heinäkuuta 2023 Bostonissa 
(MA, USA) (DGE &  puoliso/kumppani) 

• Saapumispäivä: 6. heinäkuuta 2023 

• Lähtöpäivä: 12. heinäkuuta 2023 

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar
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FVDG/DGE-seminaarin pysyvä pitopaikka The Q Center St. Charles, Illinois USA on valittu 
FVDG/DGE-seminaarin pysyväksi pitopaikaksi 
vuosille 2019 – 2023 (päivät 1-3). Koska 
koulutustilaisuudet peruttiin vuosina 2020 ja 2021 
COVID-19-pandemian takia, olemme lisänneet 
yhden ylimääräisen vuoden (2024) tähän 
suunnitelmaan.  

Tulevat FVDG/DGE-seminaarin päivämäärät Jotta pystytte suunnittelemaan tulevia tilaisuuksia 
varten, alla on annettu ajanjaksot, joiden 
puitteissa FVDG/DGE-seminaarit tullaan 
järjestämään. Tarkat ajankohdat FVDG/DGE-
seminaareille annetaan myöhemmin.  
 
23.2.-2.3.2024 
 

Vaikutus piirille 

Vaalit Koska koulutus on nimeltään FVDG/DGE-
koulutusohjelma, piirien ei tarvitse muuttaa 
vaalien päivämääriä. 

Puolison/aikuiskumppanin osallistuminen ja pukeutuminen 

Päivät 1-3 
 

• Puolisot/aikuiskumppanit EIVÄT osallistu tai 
matkusta Q Centeriin 

• Business-tyylinen pukeutuminen tai 
moninkertaispiirin / piirin asut päivinä 1-3 

Päivä 4 • Puolisot / aikuiskumppanit osallistuvat ja 
matkustavat kansainväliseen vuosikokoukseen 

• Business-tyylinen pukeutuminen tai 
moninkertaispiirin / piirin asut päivän 4 aikana 

Matkajärjestelyt ja -korvaukset 

Matkajärjestelyt – FVDG/DGE* ja 
puolisot/kumppanit 

• Jotta matkakulut voidaan korvata, 
matkajärjestelyjen on noudatettava Lions Clubs 
Internationalin matkustussääntöjä ja 
toimintatapoja. 

• Matka-/lentovaraukset tulee tehdä vasta sen 
jälkeen kun Lions Clubs Internationalista on 
lähetetty virallinen viesti. 

• Kaikki lentovaraukset on tehtävä Lions Clubs 
Internationalin hyväksymän matkatoimiston 
kautta. 

FVDG/DGE* 
 

• Matka Q Centeriin (päivät 1-3) ja matka 
kansainväliseen vuosikokoukseen (päivä 4) 
korvataan seuraavasti: yksi (1) economy-luokan 
menopaluu lento (FVDG/DGE) lyhintä ja 
suorinta mahdollista reittiä hyväksyttyinä 
matkustuspäivinä.  

https://www.qcenter.com/
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• Väliaikaispiirin tulevien lohkojohtajien tulee 
tarkistaa korvauskriteerit hallituksen 
sääntökokoelmasta, Luku IX, Kappale J. 
Yhteyslionohjelma, 6.a.4. Jos sinulla on 
kysyttävää, ota yhteyttä: 
districtadministration@lionsclubs.org 

Puoliso/kumppani • Hallituksen sääntöjen mukaisesti yhdelle 
aikuiskumppanille korvataan yhden (1) 
edestakaisen matkan hinta kansainväliseen 
vuosikokoukseen, ei kuitenkaan yli 500 US 
dollaria. 

• Siirtymävaiheen ja väliaikaispiirien tulee 
tarkistaa tilanne hallituksen 
toimintaperiaatteesta, Luku IX, Kappaleet C.3 
ja C.4.  Voit tarkistaa piirisi statuksen ottamalla 
yhteyttä osoitteessa: 
districtadministration@lionsclubs.org  

Moninkertaispiirin/piirin lionien osallistuminen 

Päivät 1-3 Vain ensimmäiset 
varapiirikuvernöörit/piirikuvernööri-elektit* voivat 
osallistua DGE-seminaariin. Muut henkilöt 
(moninkertaispiirin/piirin henkilökunta, 
piirikuvernöörit, kuvernöörineuvoston 
puheenjohtaja tai tulevat kuvernöörineuvoston 
puheenjohtajat, jne.) eivät voi osallistua tähän 
seminaariin. 

Päivä 4 Vain vuoden 2023 FVDG/DGE-seminaarin 
ryhmänjohtajat ja vuoden 2023 FVDG/DGE:t voivat 
osallistua koulutusistuntoihin.  

KYSYTTÄVÄÄ? 
Ilmoittautuminen/hotellivaraukset dgeseminar@lionsclubs.org  

Matkat/lentovaraukset dgetravel@lionsclubs.org  

Matkakulukorvaus kulukorvaukset@lionsclubs.org  

Koulutusohjelman sisältö/opinto-ohjelma leadershipdevelopment@lionsclubs.org 

 

*ja väliaikaisalueen tuleva puheenjohtaja 
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