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Alla oleva tarkastuslista on suunniteltu avuksesi tehtäviesi suorittamisessa moninkertaispiirin GLT-koordinaattorina. 
 

 Aloita vuosi valmistautuneena! Tunne roolisi ja käytettävissä olevat resurssut. Varmista, että saat rooliisi 
liittyvät tärkeät tiedotteet Lions Internationalista 
 Maailmanlaajuisen toimintaryhmän - Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) 

moninkertaispiirin koordinaattorin rooli ja vastuut 
 Suorita Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kurssi Lionien oppimiskeskuksessa 
 GLT Toolbox 
 Johtajakoulutuksen kehittämisen verkkosivu 
 Varmista, että Lions Internationalilla on oikeat postitusohjeet sinulle lähetettäviä posteja koskien 

digitalmarketing@lionsclubs.org. 
 

 Kehitä, toteuta ja ilmoita vuosittainen moninkertaispiirin koulutus- ja johtajakoulutussuunnitelma 
kuluvalle vuodelle. Huomaa: GLT-koordinaattorina sinun apuasi tarvitaan moninkertaispiirin paikallisen 
koulutuksen seuraamiseksi ja raportoimiseksi lion- ja leojäsenille liittyen johtajakoulutukseen, 
jäsenkehitykseen ja palveluun.  
 Tarkasta edellisen vuoden vahvuudet, heikkoudet, ja mahdollisuudet. 
 Laadi jokavuotinen moninkertaispiirin koulutus- ja johtajakoulutussuunnitelma lion- ja leojäsenille 

tekemällä yhteistyötä moninkertaispiirisi tiimin kanssa, mukaan lukien piirin leojohtaja. 
 Syötä moninkertaispiirin jokavuotinen johtajakoulutussuunnitelma Koulutuksen hallintaosioon Learn-

sovelluksessa, käyttämällä Lion Portal -tunnuksiasi.  
 
 Mainosta kansainvälisiä ja paikallisia johtajakoulutustilaisuuksia (kouluttajien vetämiä ja verkkopohjaisia).  
 Lionien oppimiskeskus tarjoaa kaikille lioneille ja leoille mahdollisuuden oppia ja parantaa 

tietoja lionien perusteista ja johtamistaidoista interaktiivisten verkkokurssien avulla. 
 Kansainvälinen johtajakoulutuksen kehittämisinstituuttiohjelma  tarjoaa 

oppimismahdollisuuksia vaalipiirin tasolla. 
 Johtajakoulutuksen kehittämisen paikallisinstituutti tarjoaa itserahoitettuja tilaisuuksia 

paikallisille johtajille järjestää ja toteuttaa paikallisia Aloittavien lionjohtajien 
koulutusinstituutteja (ELLI), Alueellisia lionjohtajien koulutusinstituutteja (RLLI), 
Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutteja (ALLI) ja Kouluttajien 
koulutusinstituutteja (FDI) moninkertaispiireissä, piireissä ja piirittömillä alueilla. *Huomaa: 
Paikallisen instituuttiohjelman ja Johtajakoulutuksen kehittämisen apurahaohjelman kautta 
hyväksyttyjä instituutteja ei ilmoiteta Learniin GLT-koordinaattoreiden toimesta. Lähetä 
paikallisten ja apurahoilla rahoitettujen instituuttien asiakirjat, mukaan lukien osallistujien ja 
kouluttajien tiedot osoitteeseen institutes@lionsclubs.org. 
 

 Järjestä ja johda paikalliset moninkertaispiirin ja alueen tason koulutukset yhdessä Lions Internationalin 
kanssa (kouluttajien vetämät sekä verkkopohjaiset). Varmista koulutukseen osallistuvien tiedot. Raportoi 
suoritetut lionien ja leojen paikalliset moninkertaispiirin tason koulutukset  Learn-sovelluksessa 
käyttämällä Lion Portal -tunnuksia. Hyödynnä LCIP-pätevyyden saaneita ja FDI-tutkinnon suorittaneita 
ohjaajia alueeltasi opettajina paikallisessa koulutuksessa. 
 Ensimmäinen varapiirikuvernööri/piirikuvernööri-elekti(FVDG/DGE) – Ota yhteyttä osoitteeseen 

leadershipdevelopment@lionsclubs.org saadaksesi moninkertaispiirin FVDG/DGE-koulutusohjelman 
 Toinen varapiirikuvernööri (SVDG) 
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 Hae ja hyödynnä Lions Internationalilta moninkertaispiirin rahoitusta johtajakoulutuksen aktiviteetteihin: 
 Moninkertaispiirin johtajakoulutuksen apurahaohjelma tarjoaa varoja tukemaan moninkertaispiirin 

FVDG/DGE ja SVDG-koulutusta. 
 Johtajakoulutusinstituutin apurahaohjelma tarjoaa varoja paikallista Aloittavien lionjohtajien 

koulutusinstituuttia (ELLI) tai Alueellista lionjohtajien koulutusinstituuttia (RLLI) varten. 
 

 Tue moninkertaispiirien menestymistä:  
 Pidä yhteyttä piirien GLT-koordinaattoreihin ja mentoroi heitä  
 Kannusta viransiirtämisen suunnittelua – tunnista potentiaaliset ja uudet johtajat. 
 Seuraa piirien johtajakoulutustavoitteiden saavuttamista. 
 Insights (Piirin tavoitteet - Edistyminen, Learn) 
 Learn (Lion Portal) 
 Piirin tavoitteet 

 
 Päätä vuosi vahvana – juhli menestystäsi!  
 Viimeistele ja lähetä hyväksytyt moninkertaispiirin ja instituutin apurahakorvaukset mahdollisimman 

pian, mutta viimeistään 60 päivän kuluessa koulutuspäivästä. 
 Raportoi suoritetut lionien ja leojen paikalliset moninkertaispiirin tason koulutukset  Learn-

sovelluksessakäyttämällä Lion Portal -tunnuksia. 
 Tue uuden moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin virkaan astumista. 
 Juhlista piirien johtajakoulutuksen kehittämistavoitteen saavuttaneita piirejä. Anna tunnustusta piirin 

GLT-koordinaattorille tästä menestyksestä. 
 Kerro menestymisistä GAT-aluejohtajalle. 
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