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 LIONKOULUTTAJIEN VIRALLINEN PÄTEVÖITYMISOHJELMA – 
PÄTEVYYTEEN VAADITTAVAT TIEDOT JA TAIDOT 

Lionkouluttajien virallisen pätevöitymisohjelman suorittaneet täyttävät tai ylittävät alla luetellut 
tiedot ja taidot: 
AMMATTIMAISUUS - Valmistautuminen 

Koulutusmateriaalien 
tuntemus 

Ohjaaja osoittaa tuntevansa koulutusistunnon sisällön hyvin; hän käyttää tekstiä oppaana 
mutta käyttää omia sanoja sisällön kuvaamiseksi. Lisää joitakin henkilökohtaisia 
tarinoita/asiaankuuluvia esimerkkejä, jotta istunto on merkityksellisempi. 

Fyysisen tilan tehokas 
käyttö 

Ohjaaja tuntee materiaalit riittävän hyvin liikkuakseen huoneessa luontevasti istunnon 
aikana, tarkistaen silloin tällöin muistiinpanonsa sopivissa tilanteissa.    Tarkistaa jatkuvasti 
osallistujien tilanteen harjoitusten aikana.  Varoo, ettei liiku tai seiso osallistujien edessä 
niin että he eivät näe fläppitaulua tai näyttöä. 

Järjestelmällisyys Ohjaaja osoittaa keskimääräistä parempaa organisaatiota ja valmistelua; materiaalien 
väärin käyttäminen on vähäistä, eikä se vaikuta koulutuksen kulkuun. 

Ajanhallinta 
Ohjaaja käy istunnon materiaalit läpi istunnon aikataulun mukaisesti jättämättä liikaa 
materiaalia pois.  Vaaditaan pientä muutosta ajankäyttöön odottamattomien keskustelujen 
tai kysymysten takia. Ohjaaja pystyy siirtämään osallistujien huomion nopeasti ja 
liikkumaan eteenpäin tekemällä tarvittavat muutokset istunnon loppuajalle. 

 

AMMATTIMAISUUS - Opetustilanne 

Harjoitusten ja 
materiaalien 
käyttäminen 

Ohjaaja käyttää yleensä toimitettuja materiaaleja istunnon sisällön opettamiseen 
suunnitellulla tavalla; jotkut mahdollisuudet menetetään. 

Tavoitteiden 
selventäminen 

Ohjaaja määrittelee ja selittää selvästi kurssin tavoitteet; osallistujilla on yleiskuva istunnon 
tarkoituksesta. 

Ohjauksen antaminen Ohjaaja ilmoittaa ohjeet suoraviivaisesti ja helposti ymmärrettävästi käyttämällä yhtä 
vakiomenetelmää (esim. kertomalla ohjeet). 

Painopiste Ohjaaja poistuu toisinaan aiheesta, mutta vaikutus aikatauluun on vähäinen ja/tai 
satunnainen. 

Mukautumiskyky 
Ohjaaja tekee usein muutoksia istuntoon osallistujien tason ja tarpeiden mukaan. Jos näin 
tapahtuu, hän pystyy sopeutumaan osallistujien ja/tai teknologian esittämiin haasteisiin ja 
hänen keskittymiskykynsä häiriintyy vain vähän.   

Opetusvälineiden 
sisällyttäminen Ohjaaja käyttää taitavasti ja johdonmukaisesti kaikkia työkaluja ohjeiden mukaan. 
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KOMMUNIKOINTI - Sanallinen 

Puhuminen 
Ohjaaja ilmaisee usein ajatuksiaan selkeästi, johdonmukaisesti ja kohteliaalla tavalla 
käyttämällä puhetapaa ja äänensävyä asianmukaisesti. Ohjaaja pitää joitakin taukoja ja 
hänellä on häiritseviä tapoja, mutta ne eivät vaikuta yleiseen oppimiseen. 

Kuunteleminen Ohjaaja kuuntelee osallistujien näkemyksiä/kysymyksiä ja vastaa kohteliaasti ja 
ammattimaisella tavalla. 

Tahti Kouluttaja puhuu sopivalla nopeudella. Toistaa pyynnöstä tärkeät tiedot tarkkuuden ja 
ymmärryksen varmistamiseksi. 

Äänenvoimakkuus Ohjaaja puhuu yleensä osallistujille sopivalla äänenvoimakkuudella koko huoneessa, 
ottaen huomioon harjoituksen tai ryhmän koon. 

 

VIESTINTÄ - Sanaton 

Katsekontakti Ohjaaja ottaa katsekontaktin suurimman osan ajasta ja/tai useimpien osallistujien kanssa. 

Reaktiot visuaalisiin 
vinkkeihin 

Ohjaaja huomaa usein, jos/milloin osallistujat ovat hämmentyneitä, kyllästyneitä tai he eivät 
seuraa opetusta; pyrkii vastaamaan asianmukaisesti kysymyksiin, oikaisuihin, taukoihin 
jne. tarpeen mukaan. 

Fyysisyys/käsien eleet Ohjaaja käyttää usein käsieleitä oppimisen helpottamiseksi; eleet eivät häiritse oppimista. 

 

ILMAPIIRI 

Ohjaaminen/-
innostaminen 
osallistumaan 

Ohjaaja kannustaa onnistuneesti useimpia osallistujia osallistumaan harjoituksiin ja 
keskusteluihin; rohkaisee osallistujia toisinaan vastaamaan toistensa kysymyksiin; hallitsee 
yleensä tilannetta ja järjestystä. 

Ryhmän dynamiikka Ohjaaja luo positiivisen ympäristön, jossa osallistujat ilmaisevat ajatuksiaan vapaasti, mutta 
kunnioittavasti. Huoneen ilmapiiri on hauska ja innostava.   

Kunnioitus 
Ohjaaja kommunikoi usein osallistujien kanssa kunnioittavasti ja heitä tukevalla tavalla.  
Ohjaaja yleensä kannustaa muiden kunnioittamista ja tukea osallistujien keskuudessa; 
osallistujat puhuvat toisinaan toistensa yli tai hallitsevat keskustelua. 

Palaute Ohjaaja tunnistaa ja antaa mahdollisuuksia antaa hyödyllistä ja tarkoituksenmukaista 
palautetta. 

 

TIEDOT 

Tiedot käsiteltävästä 
aiheesta Ohjaaja osoittaa laajan tietämyksen aiheesta.   

Tiedon jakaminen 
Ohjaaja tunnistaa ja hyödyntää mahdollisuuksia lisätä osallistujien tietämystä ja/tai 
ymmärrystä. Ohjaaja viittaa toisinaan aiheeseen liittyviin asioihin ja ottaa mukaan alan 
viimeaikaisen kehityksen, mutta ei välttämättä sido sitä selvästi käsillä olevaan aiheeseen 
eikä käytä sitä ponnahduslautana lisäkeskusteluihin. 

Opitun vahvistaminen Ohjaaja tekee yleensä yhteenvedon harjoituksista ja sitoo keskustelut takaisin tavoitteisiin 
varmistaakseen, että osallistujat ovat hankkineet tarvittavat tiedot. 

Osallistujien tietotason 
tunteminen 

Ohjaaja hyödyntää osallistujien tietoja aika ajoin, jopa silloin kun Ohjaajan oppaassa ei 
kehota tekemään niin.  Esimerkiksi pyytämällä osallistujia auttamaan vastaamaan toisen 
osallistujan kysymykseen tai antamaan palautetta. 
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