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PÄTEVYYDEN UUSIMINEN - YLEISKATSAUS 

 

Heinäkuu  Kesäkuu 

 Mistä tiedän, että minun on suoritettava pätevöityminen uudelleen? 

o LCIP-pätevyys on voimassa siitä päivämäärästä, jolloin pätevyys on myönnetty. 
Sen lionvuoden aikana, jolloin LCIP-pätevyys on uusittava, jäsenet saavat tiedon 
heidän kelpoisuudestaan pätevöityä uudelleen. 
 

o Pätevöitymisen liittyvät päivämäärät ja uusimisajankohdat: 
 

Vuosi, jolloin saanut 
pätevyyden Uusimisaika Uusittu pätevyys 

voimassa 

1.7.2017 - 30.6.2018 1.7.2021 - 30.6.2022 1.7.2022 - 30.6.2026 

1.7.2018 - 30.6.2020 1.7.2022 - 30.6.2023 1.7.2023– 30.6.2027 

1.7.2020– 30.6.2021 1.7.2023 - 30.6.2024 1.7.2024– 30.6.2028 

1.7.2021– 30.6.2022 1.7.2024 - 30.6.2025 1.7.2025 - 30.6.2029 

1.7.2022– 30.6.2023 1.7.2025 - 30.6.2026 1.7.2026 - 30.6.2030 

1.7.2023– 30.6.2024 1.7.2026 - 30.6.2027 1.7.2027 - 30.6.2031 
 

 Mikä on LCIP-pätevyyden uusimisen tarkoitus? 

o LCIP-pätevyyden uusiminen keskittyy lionkouluttajien ammatilliseen 
kehittymiseen. 

 
Missä voin suorittaa pätevöitymisen uusimiseen liittyvät tehtävät? 

o Pätevöitymisen uusimiseen oikeutettujen lionien on suoritettava LCIP-tehtävät 
Lionien oppimiskeskuksessa (LLC). Pääset Lionien oppimiskeskukseen 
Jäsenportaalin kautta käyttämällä Lion Account -tiliäsi. 

https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dlci-app-switcher%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fmyapps.lionsclubs.org%252Fsignin-oidc%26response_type%3Dcode%2520id_token%26scope%3Dopenid%2520profile%2520openid%2520profile%2520email%2520lci-userapi%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D637096974776878479.MTU1NTA5MTgtNDg1NC00NWVkLTliZGQtYThkNTE0YWY1YzYzOGE2MTQ2ZGUtMmZiNC00YTY4LWJlNTAtMWRhNWUyNDdhZmUx%26state%3DCfDJ8DjDg9KnH0pGjXe5-SrMqgNB_8DehaWX0cyrf2Ss8fWOMwCCoGIId476gOwPDsfSNoqtZ9OQE5EJGb1jMYQn4OtW84-_d_aPXsPEf02jVkaTpgWvqAal9CGO0JJ1wdRtS147eI1kjyQCWfd5fMmXyXd6cl0Bq3hzVLecFX7gKHIlkTpg3bp7o1_EjRCKlJYPPBvUCrXm2EfNScUSTbe4wR-eTCGK38JyJK8pnnPRxBRVv-O0wK6Teut7qijJLC9s7-X9rzUYCZbQjrxOA5gitDjRVkw1-oZ7VSdPC93iXnXCVon_VAcGe_8KAUJLwkioyDzW6KOisY8giiRn20iRYDic4Z29-mezqUwKrjnB6QV_jLE--xaVZGRmQtK9AS0tgmcRhrpv0seA43K0f6cXSQ_68J6RCfV-v7KwE45tBo3t%26x-client-SKU%3DID_NETSTANDARD1_4%26x-client-ver%3D5.2.0.0
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  PÄTEVYYDEN UUSIMINEN - YLEISKATSAUS 
 

Heinäkuu  Kesäkuu 

 
Täytyykö minun lähettää tallenne koulutusistunnostani, jotta minut 
voidaan arvioida uudelleen? 

o Ei, sinun ei tarvitse lähettää videotallennusta. Ammatillisen kehittymisen kurssien 
suorittaminen uusimisjakson 30. kesäkuuta mennessä täyttää 
uudelleenpätevöitymisen vaatimukset. 
 

 Entä jos en pätevöidy uudelleen jakson loppuun mennessä? 

o Lionkouluttajat, jotka eivät suorita LCIP-uudelleenpätevöitymistä ennen heidän 
pätevyytensä päättymistä, eivät ole enää virallisia lionkouluttajia eikä heitä voida 
pyytää toimimaan kouluttajina kansainvälisen tason johtajakoulutuksessa.  
 

o Lionien, jotka eivät täytä LCIP-pätevyyden uusimisvaatimuksia uusimisjakson 
aikana ja haluavat pätevöityä myöhemmin, on: 
 

• Suoritettava ammatilliseen kehittymiseen liittyvät kurssit 
• Pyydettävä LCIP-uudelleenarviointia videotallennuksen avulla ja 

noudattamalla LCIP-arvioinnin videotallenne -prosessia. 
 

 
Keneen voin ottaa yhteyttä, jos tarvitsen apua? 

o Jos tarvitset apua LCIP-päteyyden uusimisessa, ota yhteyttä osoitteessa 
LCIP@lionsclubs.org. 
 

o Jos tarvitset apua Lionien oppimiskeskuksen käyttämisessä (LLC), ota yhteyttä 
osoitteessa elearning@lionsclubs.org. 

 
o Jos tarvitset apua Lion Account -tilin kanssa, ota yhteyttä 

mylionsupport@lionsclubs.org.  

 

https://cdn2.webdamdb.com/md_MrvxvdaPR801.jpg.pdf?v=1
mailto:LCIP@lionsclubs.org
mailto:elearning@lionsclubs.org
mailto:mylionsupport@lionsclubs.org
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PÄTEVYYDEN UUSIMISEN AIKATAULU 

Heinäkuu 

Heinäkuu 

Maaliskuu 

Huhtikuu 
- 

Kesäkuu 

Helmikuu 

Tammikuu 

Elokuu 
- 

Joulukuu 

Heinäkuu 
Pätevyyden uusimiseen oikeutetut 

kouluttajat saavat ohjeet, miten he voivat 
uusia pätevyytensä 

 

 
 
 

Tammikuu - Kesäkuu 
Vahvistus suoritetuista tehtävistä ja 
todistukset pätevyyden uusimisesta 

lähetetään neljännesvuosittain 

Maaliskuu 
Viralliset kouluttajat, jotka ovat oikeutettuja 
uusiman pätevyytensä seuraavan 
toimivuoden aikana saavat ilmoituksen 
asiasta ja tiedot prosessista 

 

Kouluttajien 
uudelleenpätevöityminen kuluvan 

toimivuoden aikana 

Kouluttajien 
uudelleenpätevöityminen 

seuraavan toimivuoden aikana 

Heinäkuu 
Pätevyyden uusimiseen oikeutetut 
kouluttajat saavat ohjeet, miten he voivat 
uusia pätevyytensä 
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