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MAAILMANLAAJUINEN TOIMINTARYHMÄ 
 

Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän (GMT) klubin jäsenjohtaja 
 

Virkakausi 
 

Yksi vuosi, valitaan vaaleilla klubin virkailijaksi ja hallituksen jäseneksi.  

Viran yleiskatsaus 
 

GMT:n klubin jäsenjohtajana sinä toteutat Melvin Jonesin unelmaa - että lionit ja leot 
pystyvät vastaamaan kaikkiin tarpeisiin. Tuomalla uusia jäseniä klubiin saatte uusia 
ystäviä ja samalla varmistat, että klubilla on vankka perusta palvella paikkakunnan 
asukkaita ja koko maailmaa. Vaikutat ihmisten elämään!  
 

Toiminta 
menestyksen 
varmistamiseksi 
 

• Tekee yhteistyötä piirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kanssa 
jäsenaloitteiden edistämiseksi ja osallistuu sopiviin piirin, alueen ja lohkon 
kokouksiin ja tapahtumiin. 

• Kehittää ja johtaa jäsentoimikuntaa toimintasuunnitelmien toteuttamisessa, jotta 
saavutetaan klubin jäsenkasvutavoitteet ja vahvistetaan positiivisesti jäsenten 
klubikokemusta. 

• Kannustaa kaikkia jäseniä osallistumaan jäsenkasvuun kutsumalla potentiaalisia 
uusia jäseniä klubiin. Ottaa uudelleen yhteyttä potentiaalisiin jäseniin. 

• Edistää sopusointua klubissa kuuntelemalla kaikkia jäseniä ja selvittämällä 
mahdolliset ongelmat yhdessä klubin hallituksen kanssa, jotta varmistetaan 
positiivinen jäsenyyskokemus. Tämä voi tarkoittaa kyselyn antamista jäsenille tai 
muita tapoja saada palautetta.  

• Tempaavat mukaansa uudet jäsenet aktiviteetteihin jotka ovat mielekkäitä heille. 
• Tekee yhteistyötä klubin palvelujohtajan kanssa sekä klubin muiden 

toimikuntien kanssa jäsenyysmahdollisuuksien mainostamiseksi. 
• Ymmärtää eri jäsenyystyypit ja ohjelmat, joita on olemassa sekä 

mainostaa jäsenohjelmia klubin jäsenille. 
• Varmistaa että uudet jäsenet saavat tehokkaan perehdytyksen, jotta he 

ymmärtävät miten uusi klubi toimii piirissä, moninkertaispiirissä ja suhteessa 
Lions Clubs Internationaliin, klubin ensimmäisen varapresidentin/klubin 
johtajakoulutuksen puheenjohtajan avulla. 

• Osallistuu tarvittaessa piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokouksiin 
sen lohkon alueella, missä klubi sijaitsee. 

 
Menestyksen 
mittaaminen 
 

• Järjestää vähintään yhden jäsenhankintakampanjan enemmän kuin edellisvuonna. 
• Ottaa yhteyttä vähintään kahteen entiseen jäseneen ja pyytää heitä takaisin klubiin. 
• Jäsenmäärä on kasvanut edellisvuodesta. 
• 100% jäsenistä pysyy jäseninä.  
• Uudet jäsenet osallistuvat uusien jäsenten perehdytykseen.  
 

Pätevyysvaatimukset 
 

• Innostunut lionismista ja haluaa sijoittaa aikaa ja energiaa klubin tulevaisuudelle.  
• Johtaa esimerkin kautta; toimii aktiivisesti uusien jäsenten kummina. 
• Hyvät taidot projektinhallinnassa, julkisessa puhumisessa ja esiintymiskyvyssä. 
• Osaa käyttää teknologiaa (sähköposti, Microsoft Office, MyLCI, LCI:n verkkosivut, 

sosiaalinen media). 
 

Raportointi  • Klubin GMT-jäsenjohtaja raportoi piirin GMT- ja GET-koordinaattoreille. 
• Klubin GMT-jäsenjohtaja, GST-palvelujohtaja ja GLT-johtaja (johtajakoulutuksen 

kehittäminen) raportoivat Maailmanlaajuisen toimintaryhmän klubin johtajalle 
(klubipresidentti). 

 


