PIIRIN TAVOITTEET - UKK
1. Mitkä ovat toimivuoden 2021-22 tavoiteet?
Piirin vuoden 2021-22 tavoiteiden asetamiseksi hallintovirkailijat pyytävät, etä laadit yhdessä piirin �imin
kanssa tarkat numeraaliset tavoiteet ja toimintasuunnitelmat seuraavien järjestön asetamien tavoiteiden
tueksi:
• Toimivuoden 2021-2022 loppuun mennessä piirimme on lisännyt palveluraportoin�a suoritavien klubien
prosen�osuuta (saavutanut tai ylitänyt viime vuoden raportoin�luvut).
• Toimivuoden 2021-2022 loppuun mennessä piirimme on saavutanut posi�ivisen jäsenkasvun (saavutanut
tai ylitänyt viime vuoden jäsenmäärän).
• Piirimme järjestää toimivuoden 2021-2022 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä
klubivirkailijoiden ja lohkon puheenjohtajien koulutuksen. Piirin GLT-koordinaatori raportoi jokaisesta
koulutuksesta käytämällä raportoin�työkalua Learn-sovelluksessa.
• Toimivuoden 2021-2022 loppuun mennessä piirimme tukee Lions Clubs Interna�onalin sää�ötä (LCIF) sen
pyrkiessä saavutamaan Kampanja 100 -aloiteen tavoiteen kerätä 300 miljoonaa dollaria.

2. Keiden tulisi autaa piirin 2021-2022 tavoiteiden laa�misessa?
1. VDG/DGE;n tulisi työskennellä 2. VDG;n, piirin GMT-, GST-, GLT- ja LCIF-koordinaatoreiden kanssa piirin
tavoiteiden ja suunnitelman laa�miseksi. Ennen tavoiteiden lähetämistä, tarkastuta ne sekä
toimintasuunnitelman moninkertaispiirin ja alueen GAT-johtajilla, jota he voivat antaa oman tukensa.

3. Mistä löydän �lastoja ja lukuja tavoiteidemme ja suunnitelmamme laa�misen tueksi?
Piirin strategisen suunnitelun työkirjassa piirin �imejä pyydetään tarkastelemaan verkosta löytyviä piirin �lastoja,
kt. Insights, LCI:n reaaliaikaiset rapor�t sekä Jäsenkasvun raportoinnin työkalut. Näiltä alustoilta löytyy �lastoja
palveluak�viteeteista, johtajakoulutuksesta, jäsenkasvusta ja LCIF-varoista vuoden 2021-2022 tavoiteiden tueksi.

4. Milloin voin toimitaa piirimme tavoiteet?
Linkki, jonka kauta 2021-2022 piirin tavoiteet toimitetaan avataan 9. huh�kuuta, 2021. Tarkastakaa yhdessä piirin
�imin kanssa kaikki 2021-2022 tavoiteet ja toimintasuunnitelmat ennen niiden lähetämistä.

5. Miten lähetän piirimme tavoiteet?
Piirin vuoden 2021-2022 tavoiteiden verkkosivulla on linkki, jonka kauta tavoiteet lähetetää.

6. Mitä selainta minun kannataisi käytää lähetäessäni piirin tavoiteita?
Chrome tai Firefox. Älä käytä Internet Exploreria, sillä kyseinen alusta ei tue tämän selaimen käytöä.

7. Piirimme järjestää klubivirkailijoiden ja/tai lohkojohtajien koulutuksen juuri ennen
uuden toimivuoden alkua - miten raportoin toteutuneen johtajakoulutuksen tässä
tapauksessa?
Laa�essaan piirikohtaisia tavoiteitaan DGEt merkitsevät milloin vuoden 2021-2022 tulevien virkailijoiden koulutus
pidetään ennen 1. Heinäkuuta 2021, sekä ilmoitavat päivämäärän, jolloin GLT:t viimeistään raportoivat kyseisen
koulutuksen Learniin. Halutessaan he voivat myös sisällytää ilmoitukseen �edon vuoden 2022-2023 tulevien
virkailijoiden (joiden koulutuksesta hän DG:nä vastaa) koulutuksesta kesäkuussa 2022.
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8. Hukkasin vahvistusvies�n, jossa on linkki josta pääsen tarkastelemaan ja muokkaamaan
jo lähetämiäni tavoiteita. Miten pääsen muokkaamaan tavoiteita?
IJos saamasi vahvistusvies� on hävinnyt ota yhteytä Maailmanlaajuisen toimintaryhmän osastoon osoiteella
GAT@lionsclubs.org tai soita +1.630.203.3815, ja lähetämme sinulle uuden vies�n.

9. Miten pääsen katselemaan ja/tai tulostamaan tavoiteeni?
Toukokuusta alkaen pääset katselemaan ja tulostamaan lähetetyjä tavoiteita piirin vuoden 2021-2022
tavoiteiden verkkosivulla. Jos sinun tarvitsee päästä tarkastelemaan tavoiteita tätä aikaisemmin käytä
vahvistusvies�ssä olevaa linkkiä.
**Huomaa: tavoiteet näkyvät sivulla vasta 24h niiden lähetämisen jälkeen.**

10. Milloin viimeistään piirimme tavoiteet tulee olla lähetetyinä?
Tavoiteet tulee lähetää 30. kesäkuuta 2021 mennessä.

11. Milloin on viimeinen mahdollisuus muokata jo lähetetyjä tavoiteita?
Jo lähetetyjä tavoiteita voidaan muokata 31. Joulukuuta 2021 as�.

12. Mikä on moninkertaispiirin �imin rooli?
Alueellisten tarpeiden huomioimiseksi moninkertaispiireillä on mahdollisuus laa�a SMART-tavoiteita (tarkka,
mitatavissa ja toteutetavissa oleva, realis�nen ja aikaan sidotu tavoite) toimivuodelle 2021-2022, jotka
kuvastavat sen alueen tarpeita. Kysy moninkertaispiirinne johdolta luodaanko alueellenne SMART-tavoite.

13. Keneen otan yhteytä kysymyksissä koskien piirimme tavoiteiden laa�mista tai
lähetämistä?
Ota yhteytä Maailmanlaajuiseen toimintaryhmään sähköpos�tse GAT@lionsclubs.org.

14. Jos piirin tavoiteiden lähetämissivu on eri kielellä kuin oma äidinkielesi voit valita
virallisten kielien joukosta toisen haluamasi kielen avaamalla pudotusvalikon ruudun
oikealla puolella.
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