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Heinäkuu 
2022 

          Kesäkuu 
2023 

 Moninkertaispiirin koulutus ensimmäisille varapiirikuvernööreille  

- Paikallinen tai virtuaalinen koulutus järjestetään heinäkuun 2022 ja 
kesäkuun 2023 välisenä aikana 

- Moninkertaispiirin/yksittäispiirin GLT-koordinaattori päättää 
koulutuksen ajankohdasta ja sijainnista. Hän hoitaa viestinnän 
koulutukseen liittyen. 

- Mahdollisia aiheita ovat esimerkiksi: 

Verkossa suoritettavat esitehtävät: 
 Palvelun matka -kurssi 
 Julkinen puhuminen -kurssi 
 Piirin e-Kirjan ja muiden hallintoasiakirjojen tarkastelu 
 Lion Account -tilin digitaalisten tuotteiden katsaus 

 

Interaktiiviset istunnot: 
 Piirikuvernöörin perehdytys 
 LCIF 
 Julkinen puhuminen 
 Tehokas kuunteleminen 
 Palvelun matkan resurssien mainostaminen 
 Paikalliset aiheet  

 

Syyskuu 2022     Tammikuu 2023 
  Seminaarin ryhmänjohtajat ottavat yhteyttä oman ryhmänsä ensimmäisiin 

varapiirikuvernööreihin, alkaen aikaisin elo-syyskuussa. 

 
Ryhmäjohtajat järjestävät kolme webinaaria FVDG:ille seuraavien kuukausien 
aikana, osana koulutusta. FVDGt valmistautuvat osallistumaan näihin 
webinaareihin. 
 

 Syyskuu:  Tutustuminen muihin 

 Marraskuu:  Markkinointiprojektien ennakkotehtävät 

 Tammikuu:  Markkinointiprojektien ennakkotehtävät (jatk.) ja Q 
Center-valmius 
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Syyskuu 2022     Tammikuu 2023 
 Itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus ja tehtävät  

- FVDG:t tarkistavat itsenäisesti resurssit lionsclubs.org -sivulla, Piirikuvernöörin 
verkkosivulla ja Piirin e-Kirjassa.  

- Alkaen syyskuussa, FVDG:t suorittavat FVDG/DGE:n opintopolulle osoitetut 
kurssit, jotka löytyvät  Lionien oppimiskeskuksesta. Kaikki pakolliset kurssit 
on suoritettava ryhmänjohtajien ilmoittaman aikataulun mukaisesti. 
Jokaisen kurssin suorittaminen kestää noin 20–40 minuuttia, paitsi 
Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen perehdytys, joka saattaa olla noin 
kahden tunnin mittainen. 

Kategoria Kurssin nimi 
Johtajuus  Tiimin valitseminen 

 Tavoitteiden asettaminen 
 Delegointi  
 Viran siirtämisen suunnittelu 
 Toimintasuunnitelman laatiminen piirin tavoitteiden 

saavuttamiseksi 
 Kokonaisvaltainen johtaja - Ennakkotehtävä 
 Muutosjohtaminen - Ennakkotehtävä 

Jäsenyys  Johdanto SWOT-analyysiin 
 Johdanto Maailmanlaajuiseen jäsenyysaloitteeseen 

LCI-säännöt  Kaikkia kunnioittava työympäristö 
 

 
 Johtamistaitojen arviointi 

- Lokakuussa FVDG/DGE:ille lähetetään sähköpostitse linkki Järki, Sydän ja 
Rohkeus - johtamistaitojen arviointiin. 

- Ladattavat yksilölliset FVDG/DGE -arviointitulokset ovat saatavilla 
marraskuun alussa. 

- Kun FVDG/DGE on ladannut omat arviointituloksensa, hänen tulisi 
suorittaa esitehtävänä Kokonaisvaltainen johtaja -kurssi Lionien 
oppimiskeskuksessa. 
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Syyskuu 2022     Tammikuu 2023 
 Ilmoittautuminen alkaa lokakuussa kansainväliseen FVDG/DGE-seminaariin St. 

Charlesissa, Illinoisissa. 

 

 
Piirin tavoitteet -tehtävä (saatavilla marraskuussa) 

- Ensimmäisiä varapiirikuvernöörejä pyydetään tapaamaan virtuaalisesti tai 
henkilökohtaisesti sekä piirin nykyisen että tulevan tiimin kanssa, jotta 
voidaan arvioida piirin tavoitteet, keskustella miten jatkaa tuen antamista 
ja miten määritellä uudet tavoitteet seuraavalle vuodelle, jotka 
rakentuvat piirin nykyisten tavoitteiden varaan. 

Huomaa: Tämä tehtävä on ladattavissa myös 2022-2023 FVDG/DGE-oppimispolulla 
Lionien oppimiskeskuksessa. 
 

 

 Seminaarin esitehtäväkirjanen 

- Marraskuun alussa FVDG/DGE:t saavat sähköpostise PDF-työkirjan, joka 
sisältää useita esitehtäviä, jotka liittyvät suoraan kansainvälisen 
FVDG/DGE-seminaarin aikana, St. Charlesissa, Illinoisissa  järjestettäviin 
koulutusistuntoihin.  
 
Esitehtäviä ovat esimerkiksi: 

 Kokonaisvaltainen johtaja 
 Tiimin hallinta 
 Muutosjohtaminen 
 Jäsenyyden tukeminen 
 Markkinointiprojekti 

Huomaa: Esitehtäväkirjanen on ladattavissa myös 2022-2023 FVDG/DGE-oppimispolulla 
Lionien oppimiskeskuksessa. 

 
 Ilmoittautuminen heinäkuussa järjestettävään kansainväliseen FVDG/DGE-

seminaariin Bostonissa, Massachusettsissa alkaa tammmikuussa. 
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Helmikuu 
 Kansainvälinen FVDG/DGE-seminaari (päivät 1-3) 

- Seminaari järjestetään 7-9. helmikuuta Q Centerissä St. Charlesissa. St. Charles 
sijaitsee noin 65 kilometriä Chicagosta länteen. 

- FVDG/DGE:t saapuvat 6. helmikuuta ja he lähtevät 10. helmikuuta. 

- Q Center on turvallinen ja monipuolinen koulutuspaikka, jossa on 
asuntolamaiset huoneet, noutopöydät ravintoloissa, erilaisia 
kokoontumisalueita ja kauniit maisemat. Katso 
ilmoittautumismateriaaleista lisätietoja Q Centeristä. 

- Q Centerin tapahtumat ovat ainoastaan FVDG/DGE:ille.  
Aviopuolisot, seuralaiset ja vieraat eivät osallistu. 

- Kolmen päivän seminaari sisältää alla olevat tapahtumat ja aiheet 
(voivat muuttua): 

 Tutustumiskäynti Lions Clubs Internationalin päämajaan ja 
valokuvaus kansainvälisen varapresidentin Dr. Patti Hillin kanssa. 

 Yleisistunnot, sisältäen kansainvälinen varapresidentti Hillin, DGE-
seminaarin puheenjohtaja Anthony Paradison, sekä vieraspuhujien 
ja henkilökunnan puheita 

 Ryhmäjohtajien vetämät interaktiiviset työpajat, joissa käsitellään 
muun muassa: 

Johtamistaitojen kehittäminen, tiimien hallinta, jäsenyyden 
säilyttämisen tukeminen, markkinointi, LCIF:n tukeminen, 
toimintasuunnitelman laatiminen saavuttaminen sekä 
muutosjohtaminen. 

 Mahdollisuudet tavata ja ystävystyä lioneihin eri puolilta maailmaa, 
keskustella LCI/LCIF:n henkilökunnan kanssa ja käydä Lions-
kaupassa Q Centerissa 

  

https://qcenter.com/
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Helmikuu  Huhtikuu 
 FVDG/DGE:t jatkavat suunnitelmien tekemistä tekemällä yhteistyötä piirin tiimien 

kanssa kehittääkseen ja viimeistelläkseen piirin tavoitteet ja 
toimintasuunnitelmat. 

 

Toukokuu Kesäkuu 
 Verkkokoulutus ja tehtävät (jatkuu) 

- FVDG/DGE:t tutustuvat itsenäisesti uusiin resursseihin LCI:n ja LCIF:n 
verkkosivustoilla 

- FVDG/DGE:t suorittavat FVDG/DGE:n opintopolulle osoitetut kurssit, jotka 
löytyvät Lionien oppimiskeskuksesta. Kaikki koulutusmoduulit on 
saatettava päätökseen kesäkuun puoliväliin mennessä. Jokaisen 
yksittäisen moduulin suorittaminen kestää noin 20–40 minuuttia. 

Kategoria Kurssin nimi 
Johtajuus  Konfliktinratkaisu  

LCI-säännöt  Miten täyttää korvaushakemus  
 Sääntöihin liittyvä harjoitus: Hallituksen 

sääntökokoelma ja hallintoasiakirjat sekä niiden sijainti 
 Tavallisimmat sääntöihin liittyvät kysymykset 

 
FVDG/DGE:t voivat itse valita verkossa olevia johtamistaidon kursseja perustuen 
oman Järki, Sydän ja Rohkeus -analyysin tuloksiin tai heidän omiin 
henkilökohtaisiin tavoitteisiin. 
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Heinäkuu 
 Kansainvälinen FVDG/DGE-seminaari (päivä 4) 

- 6.heinäkuuta: DGEt saapuvat Bostoniin, Massachusetts, USA. Sen jälkeen 
kun he ovat kirjautuneet sisään hotelliin, DGE:t ja heidän 
puolisonsa/kumppaninsa voivat noutaa ilmoittautumismateriaalit, lahjat 
tulevalta presidentiltä, piirikuvernöörin nimikyltin ja materiaalit ennalta 
ilmoitetussa paikassa. 

- 7. heinäkuuta: DGE:t ja heidän puolisonsa tai seuralaisensa osallistuvat 
kansainvälisen FVDG/DGE-seminaarin 4. päivään. 

 Jokainen DGE ja heidän puolisonsa tai seuralaisensa kokoontuvat 
koko päiväksi osallistuakseen yleisistuntoihin, jotka sisältävät 
inspiroivia viestejä lioneilta/vierailta. Ohjelmassa on myös erityinen 
esitelmä DGE-puolisoille/kumppaneille ja viimeisimmät uutiset ja 
päivitykset LCI:sta/LCIF:stä 

 Päivä päättyy eleganttiin juhlaillalliseen 

 


