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Tätä kokousta pidetään usein tärkeimpänä kokouksena klubivirkailijoille, koska piirikuvernöörin neuvoa-antavan 
toimikunnan kokous, toiselta nimeltä lohkon kokous, antaa klubien presidenteille ja sihteereille mahdollisuuden 
kuulla piirin, moninkertaispiirin ja LCI:n ohjelmista ja aloitteista. Mutta ehdottomasti tärkein asia näissä 
kokouksissa on se, että klubien johtajilla on mahdollisuus keskustella muiden kanssa, vaihtaa ideoita ja kertoa 
haasteista. Tässä oppaassa annetaan sinulle lohkon puheenjohtajana vinkkejä ja neuvoja miten vetää tämä kokous 
niin, että se hyödyttää kaikkia osallistujia ja aika käytetään tehokkaasti. 

 
Kokouksissa keskitytään yleensä palveluprojektien toteuttamiseen, klubin hallintoon, jäsenkasvuun ja 
johtajakoulutukseen. Tärkein tavoite on tarjoa klubivirkailijoille keskustelumahdollisuus, mutta kokoukset antavat 
lohkon puheenjohtajille myös tilaisuuden kerätä ideoita, jotka voidaan kertoa piirikuvernööritiimille.  
 

Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite – Lohkon ja alueen puheenjohtaja:    ** Uusi** 
 
Tämä prosessi voi auttaa klubia menestymään!  Harkitse erityiskokouksen järjestämistä, jossa keskustellaan tästä 
uudesta prosessista tai ota se yhdeksi aiheeksi jo suunniteltuun kokoukseen alkuvuodesta.  
 
Alue ja lohko – Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen verkkosivu sisältää resursseja, työkaluja ja esitelmiä käytettäväksi 
“Prosessi menestyksen varmistamiseksi.”  Aloitteen tarkoitus on paitsi kasvattaa klubianne, myös inspiroida uusia 
ideoita, saada jäsenet aktiivisesti mukaan (parantaa jäsenten säilyttämistä) ja antaa nykyisille ja potentiaalisille 
klubijohtajille mahdollisuus johtaa.  RAKENNA TIIMI, RAKENNA VISIO, RAKENNA SUUNNITELMA, RAKENNA MENESTYS!  

 
Tässä oppaassa on vinkkejä miten vetää tämä tilaisuus, ehdotuksia kokouksen aiheista ja muodosta sekä vaiheet, 
jotka takaavat että kaikki tavoitteet saavutetaan. Esimerkki arviointilomakkeesta löytyy sivulta 19 ja kokouksen 
pöytäkirjan malli löytyy sivulta 15. Useimmat materiaalit löytyvät myös verkosta Lohkon ja alueen puheenjohtajan 
keskuksesta. Katso lisätietoja ja ladattavia resursseja verkkosivulta. Näiden kokousten tulokset raportoidaan 
piirikuvernöörille käyttämällä Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokousraporttia. Mallikappale tästä 
lomakkeesta löytyy tämän käsikirjan sivulta 16. 

 
  

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach/region-zone-chairperson
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/zone-region-chairpersons
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/zone-region-chairpersons
https://www.lionsclubs.org/resources/79866158
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Piirikuvernöörin neuvoa-antava toimikunta 

Lohkon puheenjohtaja johtaa kokousta piirikuvernöörin neuvoa-antavassa toimikunnassa ja siihen osallistuvat 
kaikki lohkon klubipresidentit, klubien ensimmäiset varapresidentit ja sihteerit. Toimikunta kokoontuu vähintään 
kolme kertaa joka vuosi kuten on määritelty piirin malli- ja ohjesäännössä. Joillakin alueilla järjestetään valinnainen 
neljäs kokous, jossa juhlitaan vuoden menestystä ja/tai esitellään seuraavan vuoden klubivirkailijoille lohkon 
kokousten tarkoitus. 

 
Toimikunnan tehtäviä ovat: 

o Varmistaa, että kaikki klubit toimivat tehokkaasti ja ne noudattavat Kansainvälistä sääntöä ja 
ohjesääntöä (LA-1) ja ne vastaavat jäsenten tarpeisiin. 

o Varmistaa, että klubit järjestävät tarkoituksenmukaisia palveluaktiviteetteja, innostavat 
jäsenkasvua ja johtajakoulutuksen kehittämistä. 

o Mainostaa piirin, moninkertaispiirin ja LCI:n tarjoamia ohjelmia. 

o Varmistaa, että kaikki klubit nimittävät klubivirkailijat, ottavat virallisesti uudet jäsenet 
mukaan ja antavat tunnustusta mielekkäällä tavalla. 

o Kannustaa klubeja osallistumaan piirin, moninkertaispiirin ja kansainvälisiin vuosikokouksiin. 

o Kannustaa klubien välisiä kokouksia ja osallistumista Charter-iltoihin ja muihin piirin 
tapahtumiin. 

o Asettaa ja keskustella piirin varainkeruutavoitteista. 
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VINKKEJÄ ONNISTUNEISIIN KOKOUKSIIN 
Lohkon kokouksen PowerPoint – Käytä tätä mallia ohjaamaan lohkon kokouksia.  

KANNUSTA OSALLISTUMISTA 
 

Harkitkaa seuraavia osallistumisen kannustamiseksi: 
 

o Valitkaa kokousaika, jolloin suurin osa klubeista voi osallistua ja sijainti on sopiva useimmille. 

o Lähettäkää kokouskutsut ajoissa. 

o Ilmoittakaa tilaisuudesta piirin verkkosivulla. 

o o Harkitkaa eri viestintätapojen käyttämistä, kuten posti, sähköposti, henkilökohtaiset puhelut 
ja sosiaalinen media ja käyttäkää niitä kaikkia! Ihmiset kommunikoivat eri tavoilla ja jotkut 
löytävät tiedot verkkosivulta, mutta toiset reagoivat paremmin puheluun tai tekstiviestiin. 

o Antakaa klubivirkailijoille syy osallistua! Varmistakaa, että kokouksen aiheesta kerrotaan 
etukäteen ja se hyödyttää osallistujia. 

 
Lue Kokouksen valmistelun tarkistuslista sivulla 18 varmistaaksesi, että kaikki yksityiskohat on otettu huomioon. 

 
Kokousten hallinta: Tällä Lionien oppimiskeskuksen verkkokurssilla esitellään hyvän kokouksen kolme vaihetta, 
tehokkaita kokouksen valmistelumenetelmiä ja tapoja edistää kokouksen etenemistä. Osallistujat oppivat 
ohjaamaan ryhmäkäyttäytymistä ja ottamaan yhteyttä tarpeen mukaan kokousten välillä. Mukana ovat myös 
käytännölliset tehtävä- ja tarkistuslistat.  

 
Viestintä on avain menestykseen! Harkitkaa yhteyden ottamista klubipresidentteihin, varapresidentteihin ja 
klubisihteereihin puhelimitse jo toimivuoden alussa sekä pitkin vuotta. Näin voitte keskustella tilanteesta ja 
rakentaa hyvät suhteet lohkon johtajiin. Kysy heiltä heidän tavoitteistaan vuodelle ja miten he edistyvät. Selitä, että 
haluat auttaa heitä saavuttamaan tavoitteet ja kerro, että heidän osallistumisensa lohkon kokouksiin on tärkeää ei 
vain osallistujina vaan myös tiedon lähteinä. Kutsu heidät kaikki henkilökohtaisesti osallistumaan näihin kokouksiin. 
Keskustelu auttaa sinua paremmin ymmärtämään heidän tarpeitaan ja samalla voit muokata kokousta vastaamaan 
heidän tarpeitaan. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Valmistaudu 
 
itse! 

Viimeiset vaiheet ja muista ennen kaikkea! 
Vaikka muut asiat menisivät pieleen, kokouksesi onnistuu, jos olet ITSE valmistautunut!  

o Järjestä materiaalit 
o Aseta muistiinpanot järjestykseen 
o Ajattele positiivisia ajatuksia 

https://www.lionsclubs.org/resources/132044131
https://myapps.lionsclubs.org/
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Tarkoituksenmukainen osallistuminen 

Pidä kokous interaktiivisena: Tärkein tekijä lohkon kokouksissa on vuorovaikutus osallistujien välillä ja 
mahdollisuus vaihtaa ideoita muiden klubivirkailijoiden kanssa. Pidä "luennot" mahdollisimman vähäisinä ja 
kannusta avointa vuorovaikutusta. 

 
Keskity johtamiseen liittyviin aiheisiin: Lohkon kokoukset antavat klubivirkailijoille mahdollisuuden keskustella 
asioista, jotka eivät ehkä kiinnosta klubin jäseniä. Pidä kokous yksityisenä, jotta klubivirkailijat tuntevat olonsa 
mukavaksi. Kannusta klubivirkailijoita käyttämään sivulla 18 olevaa Haasteet ja mahdollisuudet -listaa keskustelujen 
apuna. 

 
Auta heitä valmistautumaan: Pyydä osallistujia miettimään jo etukäteen parhaita ideoita, huolenaiheita ja 
menestyneitä toimintatapoja, jotta he voivat osallistua keskusteluun. Katso Auta heitä valmistautumaan, joka 
on mukana jokaisessa kokoustapojen esimerkissä. 

 
 

ESIMERKIT KOKOUSTAVOISTA 

Seuraavia kokouksia ehdotetaan lohkon kokouksiksi pitkin vuotta, mutta niitä tulee muokata oman klubinne 
tarpeisiin. Kukin kokous kestää noin 45-60 minuuttia. 

 

MAAILMANLAAJUISEEN JÄSENYYSALOITTEESEEN LIITTYVÄ 
ERITYISKOKOUS 

Järjestä erityiskokous heti vuoden alussa tai käytä tätä hyödyllistä työkalua apunasi, jos lohkossa järjestetään 
tulevien klubivirkailijoiden kokous vuoden lopussa. Resurssit lohkon ja alueen Maailmanlaajuisen 
jäsenyysaloitteen verkkosivulla sisältävät: 

• Klubivirkailijan kysely 

• Lohkon tavoitteet -taulukko 

• Lohkon suunnitelman malli 

• Lohkon uutiskirjeen malli 

• Esitelmä klubille Maailmanlaajuisesta 
jäsenyysaloitteesta  

• Ja paljon muuta 

 
  

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach/region-zone-chairperson
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NEUVOA-ANTAVAN TOIMIKUNNAN ENSIMMÄINEN KOKOUS 

Ensimmäinen kokous olisi pidettävä 90 päivän kuluessa kansainvälisestä vuosikokouksesta tai kuten Piirin malli- ja 
ohjesäännössä mainitaan. 

 

Keskity palveluun! 

Jännittävä palveluprojekti on hyvä tapa saada jäsenet mukaan ja kannustaa heitä tuomaan ystävät ja 
perheenjäsenet mukaan. Anna uusien ja potentiaalisten johtajien johtaa palveluprojekteja, jotta he voivat harjoitella 
ja kehittää johtamistaitoja. 

 
Ehkä piirin GST-koordinaattori ja piirin LCIF-koordinaattori voivat pitää esitelmän ja kutsukaa mukaan klubin 
palvelujohtaja, klubin LCIF-koordinaattori sekä klubin presidentti, varapresidentti ja sihteeri. 

 
Auta heitä valmistautumaan! Ilmoita klubin virkailijoille, että kokous keskittyy palveluun, jotta he voivat 
valmistautua kertomaan projekteistaan. Kannusta virkailijoita käyttämään Haasteet ja mahdollisuudet -listaa liittyen 
klubin suorittamaan palveluun. 
 
Esityslistaan voi sisältyä seuraavat asiat: 

 
o Kokouksen avaaminen (2 minuuttia): Avaa kokous korostamalla palvelun tärkeyttä, joka on tärkein 

piirre lionsklubien toiminnassa! Selitä, että kokouksen tavoitteena on jakaa palveluideoita ja työkaluja, 
joita klubit voivat käyttää varmistaakseen, että klubien antama palvelu vastaa paikkakunnan ja 
jäsenten tarpeisiin. Mainitse, että kokous päättyy mahdollisuuteen keskustella vapaasti klubien 
haasteista ja onnistuneista projekteista. 
 

o Esittelyt (2-5 minuuttia): Pyydä osallistujia esittelemään itsensä kertomalla nimi, virka ja klubin nimi. 
 

o Palvelurakenne (2-5 minuuttia): Kerro lyhyesti palvelurakenteesta ja miten se liittyy palveluun ja 
heidän työhönsä. 
 

o Keskustelu palvelu-ideoista (10-20 minuuttia riippuen osallistujien määrästä): Anna kullekin klubille 2-
3 minuuttia aikaa kertoa klubin aktiviteeteista vuoden aikana. Heidän tulisi kertoa klubin 
nimikkoprojekteista ja mahdollisista uusista projekteista, joita he ovat suunnitelleet sekä 
mahdollisista haasteista. 
 

o Keskustelu LCIF-varainkeruuideoista (10-20 minuuttia riippuen osallistujien määrästä): Anna kullekin 
klubille 2-3 minuuttia aikaa kertoa luovista varainkeruutavoista.  
 

o Tapoja tunnistaa uusia palveluprojekteja (5 minuuttia): Jos tilanteeseen sopii, esittele ryhmälle joku 
alla mainituista resursseista. 
 

o Avointa keskustelua klubin haasteista ja menestyksistä (10-15 minuuttia riippuen osallistujien 
määrästä): Anna klubien johtajille aikaa kysyä muiden klubien johtajilta neuvoja miten kohdata 
mahdolliset haasteet ja/tai he voivat kertoa toisilleen mikä on onnistunut hyvin. 
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o Työkalut klubin suunnittelun ja hallinnon ohjaamiseksi (5 minuuttia): Ennen istunnon päättämistä, ja 
jos tilanteeseen sopii, kannusta klubivirkailijoita käyttämään seuraavia resursseja tavoitteiden 
asettamiseksi klubille:  Suunnittele klubisi menestys,Teidän klubinne, teidän tapanne!, Klubin 
laatualoite ja Klubin erinomaisuuspalkinto. Työkaluja kuvataan  sivulla 13 ja ne löytyvät myös verkossa 
osoitteessa  www.lionsclubs.org  

 

o Loppusanat (3 minuuttia): Käsittele piirikuvernöörin ja lohkojohtajan tavoitteet klubien auttamiseksi 
ja kerro heille vielä kerran seuraavan kokouksen aika ja paikka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnistakaa palveluun & Lions Clubs Internationalin säätiöön (LCIF) liittyviä mahdollisuuksia  
 

Palvelun matka: Palvelun matka on tapa elää ja palvella hyvin. Pyrimme toteuttamaan muutoksen, jonka ihmiset 
voivat nähdä ja kokea. Se käsittää neljä yksinkertaista vaihetta: Opi, löydä, toimi ja juhli. Palvelun matkantyökalut 
sisältävät resursseja, jotka auttavat lioneita arvioimaan ja aktivoimaan klubin tekemään entistä enemmän. Siihen 
kuuluu: Klubin ja paikkakunnan tarpeiden arviointi, Paikallisten yhteistyösuhteiden kehittäminen -opas ja 
Varainkeruuopas. 
 
Tee siitä totta!: Otetaan jäsenet mukaan yhteisön tarpeiden kartoittamiseen, toimintasuunnitelman laatimiseen ja 
jäsenten kutsumiseen mukaan merkityksellisiin hankkeisiin.  
 
Paikkakunnan palveleminen (lionien oppimiskeskuksen verkkokurssi): Tämä kurssi tarjoaa työkaluja ja tapoja 
auttaa arvioimaan paikkakunnan tarpeita, valitsemaan tarkoituksenmukaisia projekteja, suunnittelemaan 
menestyviä projekteja, ja mainostamaan klubin tekemää palvelua paikkakunnalla.  
 
Maailmanlaajuinen palveluryhmä – GST: Tämä johtotiimi voi antaa tietoja joko kokouksen aikana tai tavata 
henkilökohtaisesti klubin kanssa, jotta tunnistetaan mahdollisuudet kasvattaa annettavaa palvelua.  
 
LCIF-apurahoihin liittyvät työkalut: Kannustamme teitä tutustumaan eri apurahatyyppeihin ja resursseihin tässä 
työkalupakissa, jotta löydätte klubillenne, piirillenne tai moninkertaispiirillenne mahdollisesti sopivan apurahan nyt 
tai tulevaisuudessa! 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/118940574
https://www.lionsclubs.org/resources/79865927
https://www.lionsclubs.org/resources/79866017
https://www.lionsclubs.org/resources/79866017
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards
http://www.lionsclubs.org/
https://lionsclubs.org/fi/start-our-approach/service-journey/service-toolkit
https://lionsclubs.org/fi/start-our-approach/service-journey/service-toolkit
https://www.lionsclubs.org/resources/79866737
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/lions-learning-center
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/gst-toolbox
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/gst-toolbox
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TOINEN NEUVOA-ANTAVAN TOIMIKUNNAN KOKOUS 

Tämä kokous olisi pidettävä marraskuun aikana tai kuten piirin malli- ja ohjesäännössä on ilmoitettu. 
 

Keskity jäsenyyteen! 

Tehokkaat yhteisössä toimivat ryhmät vaativat vahvaa jäsenkuntaa, jotta he voivat tukea aloitteita, johtaa niitä ja 
saada mukaan uusia ihmisiä. Nyt kun klubit ovat toimineet muutaman kuukauden ajan tämän toimivuoden aikana, on 
hyvä tilaisuus mainostaa jäsenkasvua! 

 
Harkitse piirin GMT-koordinaattorin pyytämistä pitämään esitelmä ja kutsu mukaan klubin palvelujohtajat yhdessä 
klubipresidentin, varapresidentin ja sihteerin kanssa. 

 
Auta heitä valmistautumaan! Kerro klubivirkailijoille, että kokouksessa keskitytään jäsenmäärän kasvuun ja pyydä 
heitä olemaan valmiita keskustelemaan suurimmasta jäsenyyteen liittyvästä haasteesta ja/tai menestyksestä. 
Aiheiden tulisi sisältää rekrytoinnin ja jäsenten tyytyväisyyden varmistamisen. Kannusta virkailijoita käyttämään 
Haasteita ja mahdollisuuksia -lomaketta liittyen rekrytointiin ja jäsenten säilyttämiseen liittyviin menestyksiin. 

 
Esityslistaan voi sisältyä seuraavat asiat: 

 
o Kokouksen avaaminen (2 minuuttia): Avaa kokous keskustelemalla uusien jäsenten tarpeesta ja 

tarpeesta pitää nykyiset jäsenet aktiivisesti mukana ja tyytyväisinä.  Selitä, että kokouksen 
tavoitteena on jakaa ideoita ja strategioita rekrytoimista ja jäsenten säilyttämistä varten ja kokous 
päättyy avoimeen keskusteluun klubien kohtaamista haasteista ja onnistumisista. Käy läpi 
piirikuvernöörin ja lohkon puheenjohtajan tavoitteet klubien auttamiseksi. 

 

o Esittelyt (2-5 minuuttia): Pyydä osallistujia esittelemään itsensä kertomalla heidän nimensä, 
virkansa ja klubin nimi. Kysy heiltä tällä kertaa myös ovatko he kiinnostuneita rekrytoimisesta tai 
strategioista, joilla pitää jäsenet kiinnostuneina. 

 

o Keskustelutilaisuus rekrytointiin ja jäsenten säilyttämiseen liittyen (10-15 minuuttia riippuen  
osallistujien määrästä): Anna kullekin klubille 2-3 minuuttia aikaa keskustella sen jäsenkasvuun 
liittyvistä suunnitelmista. Heidän raporttinsa tulisi sisältää strategiat, joilla tunnistaa ja kutsua uusia 
jäseniä sekä miten pitää nykyiset jäsenet tyytyväisinä.  

 
o Strategiat ja resurssit jäsenmäärän lisäämiseksi (8-10 minuuttia): Esittele  

LCI:n tarjoamat resurssit, jotka saattavat olla heille hyödyllisiä.  Tämä voi sisältää yhden tai 
useamman, kuten sivulla 6 on kuvattu.  
 

Harkitkaa piirin GMT-koordinaattorin pyytämistä vetämään tämä osio. 
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Vaikka aikaa on rajoitetusti, varmista että klubien jäsenjohtajat tuntevat nämä työkalut ja niiden sovellukset. 

 
o Avointa keskustelua klubin haasteista ja menestyksistä (10-15 minuuttia riippuen osallistujien 

määrästä): 
Anna klubien johtajille aikaa kysyä muiden klubien johtajilta neuvoja, miten kohdata mahdolliset 
haasteet ja/tai he voivat kertoa toisilleen mikä on onnistunut hyvin.  

 

o Klubin erinomaisuuspalkinto (2 minuuttia): Muistuta klubin virkailijoita  
Klubin erinomaisuuspalkinnosta ja pyri mainostamaan sen saavuttamista tavoitteena kaikille 
klubeille. 
 

o Loppusanat (3 minuuttia): Tee lyhyt yhteenveto käsitellyistä aiheista  
ja muistuta kaikille seuraavan kokouksen ajasta ja paikasta.  

 

Työkaluja jäsenten hankkimiseen ja säilyttämiseen 
 
LCI tarjoaa useita työkaluja, joiden avulla klubit voivat saavuttaa jäsenyystavoitteensa. Varmista, että 
klubivirkailijat ja jäsenjohtajat tuntevat nämä:  
 
Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite –  Tukee piirejä, kun ne kehittävät jäsenyyteen liittyviä strategioita, jotka 
keskittyvät piirien innostamiseen uusien klubien kautta, klubien innostamiseen uusien jäsenten kautta sekä 
nykyisten jäsenten motivoimiseen ystävyyssuhteiden ja jännittävän palvelun kautta.  
 
Kysy pois!: Tämä opas auttaa klubeja kehittämään suunnitelman potentiaalisten jäsenten tunnistamiseksi, 
rekrytoimiseksi klubiin ja heidän innostamiseksi osallistumaan aktiivisesti.  
 
Jäsenten tyytyväisyys -opas: Tämä kurssi tarjoaa työkaluja ja tapoja auttaa arvioimaan paikkakunnan tarpeita, 
valitsemaan tarkoituksenmukaisia projekteja, suunnittelemaan menestyviä projekteja, ja mainostamaan 
klubin tekemää palvelua paikkakunnalla.  
 
Uuden jäsenen perehdytys: Varmistakaa, että uudet jäsenet tuntevat järjestön merkityksen, jotta he tietävät 
miten arvokas heidän jäsenyytensä on. Klubit voivat käyttää monia eri verkossa olevia työkaluja! 
 
Uuden jäsenen kummin velvollisuudet: Uuden jäsenen kummilla on tärkeä tehtävä sen varmistamisessa, että 
uusi jäsen on perillä asioista ja valmiina osallistumaan. Tämä muistilista auttaa kummia täyttämään tämän 
tärkeän roolin velvollisuudet.  
 
Uuden jäsenen jäseneksiottoseremonia: Jäseneksiottotilaisuuden tulee olla lämminhenkinen ja mielekäs, 
jotta uusi jäsen tuntee itsensä tervetulleeksi. Tämä opas sisältää aktiviteetteja ja malleja, jotka tekevät 
tapahtumasta mieleenpainuvan.  
 
Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmä– GMT: Tämä johtotiimi voi antaa tietoja joko kokouksen aikana tai tavata 
henkilökohtaisesti klubin kanssa, jotta tunnistetaan mahdollisuudet kasvattaa jäsenmäärää.  

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach/region-zone-chairperson
https://www.lionsclubs.org/resources/79866353
https://www.lionsclubs.org/resources/79866498
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/member-orientation
https://www.lionsclubs.org/resources/79866813
https://www.lionsclubs.org/resources/79866570
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/gmt-toolbox
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KOLMAS NEUVOA-ANTAVAN TOIMIKUNNAN KOKOUS 

Tämä kokous tulisi järjestää helmikuussa tai maaliskuussa tai kuten on mainittu piirin ohjesäännössä. 
 

Keskity johtajakoulutukseen! 
 
Klubien johtamiseen, palveluprojektien vetämiseen ja paikkakuntien olojen parantamiseen tarvitaan tehokkaita 
johtajia. Lions Clubs Internationalin jäsenenä sinulla on mahdollisuus suorittaa johtajakoulutuksen kursseja ja 
lukea materiaaleja, mutta sinulla on myös ainutlaatuinen mahdollisuus käyttää näitä taitoja muiden ihmisten 
auttamiseksi. Kerro tämän kokouksen aikana johtajakoulutuksen mahdollisuuksista. 
 
Huomaa, että jos suunnitellaan neljättä lohkon kokousta, voitte ehkä harkita tulevien virkailijoiden koulutusasioiden 
käsittelemistä siinä kokouksessa. 
 

Harkitkaa piirin GLT-koordinaattorin esitelmää ja kutsukaa mukaan klubipresidentti, varapresidentti ja sihteeri. 
 

Auta heitä valmistautumaan! Ota klubeihin yhteyttä ja kerro heille, että kokouksessa keskitytään 
johtajakoulutukseen ja kysy heiltä onko heillä vaikeuksia löytää jäseniä klubivirkailijoiden virkoihin tai 
kysymyksiä liittyen vaaleihin, klubivirkailijoiden virkaanasettamiseen, klubin tilintarkastukseen tai 
klubivirkailijoiden raportoimiseen. Kysy heiltä onko jotain tiettyjä aiheita, joista he haluaisivat kuulla lisää, jotta 
voit käsitellä nämä aiheet kokouksen aikana. Muistuta kaikkia, että heidän tulee tilata vuoden lopun palkinnot 
ja muut tarvikkeet ajoissa. Kannusta virkailijoita käyttämään Haasteet ja mahdollisuudet -listaa kun he 
valmistautuvat kokoukseen. 

 
Esityslistaan voi sisältyä seuraavat asiat: 

 
o Kokouksen avaaminen (2 minuuttia): Avaa kokous keskustelemalla miten tärkeää on kehittää  

johtajia jatkamaan palveluamme ja johtamaan klubejamme. Selitä, että kokouksen tavoite on 
vaihtaa ideoita ja antaa yleiskatsaus johtajakoulutusohjelmista, jotka löytyvät piiristä, 
moninkertaispiiristä ja LCI:sta. Käy läpi piirikuvernöörin ja lohkon puheenjohtajan tavoitteet 
klubien auttamiseksi.  

 

o Esittelyt (2-5 minuuttia): Pyydä osallistujia esittelemään itsensä kertomalla  
nimi, arvo ja klubin nimi. Jos ryhmän jäsenet tuntevat toisensa, tätä ei tarvitse tehdä.  
 

o Johtajien valitseminen ja virkaanasettaminen (10-15 minuuttia riippuen osallistujien määrästä): 
Klubien tulisi aktiivisesti kannustaa uusia lioneita ottamaan vastaan johtamistehtäviä. Jos tilanteeseen 
sopii, kysy onko missään klubissa ongelmia tai tarvitseeko joku apua: 

 

• Tutustu Tyypillisen klubin rakenteeseen 

• Klubivirkailijoiden nimitystoimikunnan perustaminen 

• Vaaliohjeet 

• Klubivirkailijoiden virkaanasettamistilaisuuden suunnitteleminen   

• Klubin varojen vuosittaisen tilintarkastuksen suorittaminen  

• Miten raportoida  klubivirkailijat seuraavalle toimivuodelle  

• Klubivirkailijakoulutuksen suunnitteleminen 

• Jos tarvitaan apua, pyydä ryhmältä ehdotuksia ja/tai varaa aikaa klubivirkailijoiden auttamiseksi 

 

https://www.lionsclubs.org/resources/79865944
https://www.lionsclubs.org/resources/92147747
https://www.lionsclubs.org/resources/79866290
https://myapps.lionsclubs.org/
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o Johtamisen tuki ja kehittäminen (15 minuuttia): Esittele resurssit, jotka voivat mielestäsi auttaa 
osallistujia. 

 

• Learn 
• Lionien oppimiskeskus 
• Kansainväliset instituutit 

• Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutti (ALLI) 

• Kouluttajien koulutusinstituuttiin (FDI) 

• Paikalliset instituutit ja koulutukset 
• Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutti (ELLI) 

• Alueellinen lionjohtajien koulutusinstituutti (RLLI) 
 

Harkitkaa piirin GLT-koordinaattorin pyytämistä vetämään tämä osio. 
 

o Mainosta piirin ja moninkertaispiirin kokousta (2 minuuttia): Osallistujien tulisi tietää 
johtajakoulutuksen seminaareista ja ohjelmista sekä piirin, moninkertaispiirin ja kansainvälisen 
vuosikokouksen vaaleihin liittyvät säännöt edustajista ja varaedustajista. Äläkä unohda mainita miten 
hauskaa näissä vuosikokouksissa on! 

 
o Avointa keskustelua klubin haasteista ja menestyksistä (10-15 minuuttia riippuen osallistujien 

määrästä): Anna klubien johtajille aikaa kysyä muiden klubien johtajilta neuvoja, miten kohdata 
mahdolliset haasteet ja/tai he voivat kertoa toisilleen mikä on onnistunut hyvin. 

 
o Klubin erinomaisuuspalkinto (2 minuuttia): Muistuta klubivirkailijoita, että he hakevat Klubin 

erinomaisuuspalkintoa ja mainitse, miten palkinnon osa-alueet auttavat vahvistamaan klubia.  
 

o Loppusanat: (3 minuuttia): Tee lyhyt yhteenveto käsitellyistä aiheista ja muistuta kaikille seuraavan 
kokouksen ajasta ja paikasta (jos on suunniteltu neljättä kokousta).   

 
 

 
Suunnittelu-  
 
työkalu 

 
 
Harkitse  Klubin laatualoitteenkäyttämistä suunnittelun apuna, jotta tulevat virkailijat 
tietävät mitä parantaa klubin toiminnassa.  

https://www.lionsclubs.org/resources/79866017
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Johtajakoulutukseen soveltuvat materiaalit 
 
 
Klubivirkailijoiden verkkosivu: Tämä opas auttaa klubeja kehittämään suunnitelman potentiaalisten jäsenten 
tunnistamiseksi, rekrytoimiseksi klubiin ja heidän innostamiseksi osallistumaan aktiivisesti.  
 
Johtajakoulutuksen kehittämisen verkkosivu:  Opi.Johda.Kasva  Riippumatta siitä, missä vaiheessa olet 
johtotehtävissä – koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia on monia.   
 
Lionien oppimiskeskus: Tarjoaa kaikille lioneille ja leoille mahdollisuuden oppia ja parantaa tietoja lionien 
perusteista ja johtamistaidoista interaktiivisten verkkokurssien avulla.  
 
Paikalliset instituutit ja koulutukset: Pääset käyttämään Learn-sovellusta Lion Account -tilin kautta. Siellä näet 
suunniteltujen paikallisten instituuttien ja koulutusten tiedot liittyen jäsenkehitykseen, johtajakoulutukseen ja 
palveluun oman piirin tai moninkertaispiirin alueella.   
 
Verkossa suoritettava klubivirkailijoiden koulutus: Klubin presidentille, sihteerille ja rahastonhoitajalle on tarjolla 
verkkokoulutusvaihtoehtoja. 
 
Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutti (ELLI): Lionit, jotka ovat kiinnostuneita luottamustehtävistä klubeissaan, 
hyötyvät ELLIstä, johon osallistumalla he oppivat Lions Clubs Internationalin ja sen säätiön historiasta ja 
pyrkimyksistä, ja oppivat laatimaan yhteistyö- ja johtamisstrategioita.  
 
Alueellinen lionjohtajien koulutusinstituutti (RLLI): Johtamistehtäviin pyrkivät lionit usein hyötyvät RLL-
koulutuksesta, jonka avulla he oppivat klubin toiminnasta, klubien käytössä olevista resursseista ja 
mahdollisuuksista, saavat arvokkaita johtamistaitoja sekä paremman käsityksen siitä, miten klubeja tulisi hoitaa.   
 
Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutti (ALLI): Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituuttien 
tarkoituksena on tarjota lionjohtajille mahdollisuus parantaa taitoja kun he valmistautuvat johtamisrooleihin lohkon, 
alueen ja piirin tasoilla.  Lionit, jotka haluavat johtaa rooleja klubin ulkopuolella, hyötyvät ALLI-instituutista, jossa 
yhteistyötä, jaat ideoita, tutustut johtajuuden parhaisiin käytäntöihin ja vahvistat tietämystäsi Lions Clubs 
Internationalista ja säätiöstämme.   
 
Kouluttajien koulutusinstituutti (FDI): Lionit, jotka haluavat kouluttaa muita klubin, piirin ja moninkertaispiirin 
tasolla, hyötyvät FDI-koulutuksen suorittamisesta. Tämän instituutin kautta he oppivat kouluttamiseen liittyviä 
perustaitoja ja harjoittelevat koulutuksen johtamista luokkahuoneympäristössä.  
 
Lionien mentoriohjelma: Henkilökohtainen kehitysohjelma, joka antaa lioneille mahdollisuuden oppia toisiltaan 
ja kehittää johtamistaitoja kun he rakentavat vahvempia ihmissuhteita.  
 
Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä – GLT: Tämä johtotiimi voi antaa tietoja joko kokouksen aikana tai 
henkilökohtaisissa tapaamisissa liittyen piirin, moninkertaispiirin kansainvälisen päämajan tarjoamiin 
koulutusmahdollisuuksiin.  
 

https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-officers
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/leadership-development
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/lions-learning-center
https://myapps.lionsclubs.org/
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/lions-learning-center
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/emerging-lions-leadership-institute
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/regional-lions-leadership-institute
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/advanced-lions-leadership-institute
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/faculty-development-institute
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/mentoring-program
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/glt-toolbox
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NELJÄS NEUVOA-ANTAVAN TOIMIKUNNAN KOKOUS 
(Valinnainen) 

Tämä kokous tulisi järjestää noin 30 päivää ennen moninkertaispiirin vuosikokousta tai kuten ajankohta on 
määritelty piirin malli- ja ohjesäännössä. Mukaan voidaan kutsua tulevat klubipresidentit ja -sihteerit. 
 

Keskity tulevaisuuteen! 

Kun nykyiset virkailijat keskittyvät vuoden päättämiseen, tulevat virkailijat katsovat eteenpäin kohti seuraavaa 
toimivuotta. Tämä valinnainen kokous on usein juhlatilaisuus, jossa voidaan keskittyä molempiin! 

 
Tässä kokouksessa juhlitaan yleensä saavutuksia, joten tunnelman tulisi olla innostunut. 

 
Harkitkaa piirin GLT-koordinaattorin pitämää esitelmää ja palkintotilaisuutta, johon piirikuvernööri ja tulevat 
klubivirkailijat osallistuvat.  

 
Auta heitä valmistautumaan! Kerro virkailijoille, että kokouksen pääpaino tulee olemaan virkojen siirtäminen 
nykyisiltä virkailijoilta uusille ja samalla voidaan antaa tunnustusta erinomaisille jäsenille. Kannusta heitä 
esittelemään heidän omia ideoitaan ja tuomaan tulevat klubivirkailijat mukaan kokoukseen. 

 
Esityslistaan voi sisältyä seuraavat asiat: 

 
o Kokouksen avaaminen (2 minuuttia): Avaa kokous keskustelemalla miten tärkeitä klubit ovat lohkossa. 

Selitä, miten johtajakoulutus on edistynyt ja miten klubit ovat vaikuttaneet paikkakunnalla ja 
saavuttaneet niiden tavoitteet. Jos kokoukseen osallistuu tulevia klubivirkailijoita, selitä mikä näiden 
kokousten tarkoitus on ja miten tärkeitä ne ovat osallistujille. 

 

o Esittelyt (2-5 minuuttia): Jos tulevia virkailijoita osallistuu kokoukseen, pyydä heitä esittelemään itsensä. 
Jos ryhmän jäsenet tuntevat toisensa, tätä ei tarvitse tehdä. 

 

o Klubivirkailijoiden siirtyminen (10–15 minuuttia osallistumisesta riippuen): Pyydä jokaista 
klubipresidenttiä kertomaan, miten he aikovat varmistaa, että viran siirtäminen seuraavalle tapahtuu 
ongelmitta. Uusilta virkailijoilta voidaan kysyä onko jotain mitä he haluaisivat tietää ennen kuin uusi 
toimivuosi alkaa. Myös uusien klubivirkailijoiden koulutus ja perehdytys sekä verkkokoulutus tulee 
mainita. 

 
o Suunnittele klubin menestys (Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite)(8 minuuttia): Jos tulevat klubivirkailijat 

ovat läsnä ja tilanteeseen sopii, käy läpi materiaalit, jotka löytyvät verkkosivulla, jotta klubit pystyvät 
käyttämään GMA:ta. 

 

o Tunnustus palvelusta (10-15 minuuttia): Kysy klubipresidenteiltä miten he aikovat antaa tunnustusta 
klubivirkailijoille ja kannusta tätä kautta keskustelua tästä aiheesta. Mainitse LCI:n tarjoamat materiaalit 
ja muut resurssit sekä klubitarvikeosastolta tilattavat tuotteet.  
 

o Tunnustus LCIF:lle annetusta tuesta (10-15 minuuttia): LCIF:n paikallisen varainhankinnan onnistumiset, 
onnistuneet apurahahankkeet ja onnistuneiden apurahahankkeiden esittely klubin, piirin ja 
moninkertaispiirin tasolla. Keskustelkaa myös siitä, missä piiri on varainhankinnan näkökulmasta.  
 

o Palkinnot (6-10 minuuttia): Käyttäkää tämä aika antaaksenne tunnustusta klubivirkailijoille 
osallistumisesta kokouksiin, tuesta jäsenkasvulle, erinomaisesta palvelusta, tuesta LCIF:lle ja muista 
saavutuksista. Tehkää esityksestä henkilökohtainen ja vilpitön.  

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach/region-zone-chairperson
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o Klubin erinomaisuuspalkinto (2 minuuttia): Muistuta klubivirkailijoita, että he hakevat Klubin 
erinomaisuuspalkintoa ja mainitse, miten palkinnon osa-alueet auttavat vahvistamaan klubia.  

 

o Loppusanat (3 minuuttia): Kiitä osallistujia heidän antamastaan palvelusta ja sitoutumisesta sekä 
kannusta heitä toimimaan uusien virkailijoiden mentoreina.  

 

 
 

Työkaluja, joilla opastaa klubin suunnittelua 
 
Suunnittele klubisi menestys: Käytä tätä suunnitteluopasta ja PowerPointia huomataksenne klubinne vahvuudet, 
tavat vahvistaa sitä ja uudet mahdollisuudet, jotka auttavat klubianne kasvamaan ja menestymään!  
Suunnittelulomakkeet auttavat kehittämään visiota, arvioimaan klubin tarpeita ja järjestämään suunnitelmat 
niiden toteuttamiseksi.   
 
Teidän klubinne, teidän tapanne!: Tämä opas auttaa klubeja muokkaamaan kokoukset jäsenten tarpeita 
vastaaviksi. Harkitkaa esimerkiksi kuukauden palveluhanketta kokouksen sijasta tai poistakaa tarpeettomat tavat, 
jotta klubi on mielenkiintoisempi nuorille. Tämä opas auttaa jäseniä tunnistamaan kokousten osa-alueet, jotka he 
haluavat säilyttää ja ne, jotka he haluavat muuttaa. 
 
Klubin laatualoite: Tämä prosessi auttaa klubia analysoimaan sen toimintaa ja tunnistamaan alueita, joita voidaan 
parantaa sekä laatia toimintasuunnitelma.  
 
Klubin erinomaisuuspalkinto: Tämä palkinto antaa klubeille tavoitteet palvelun, jäsenkasvun, johtajakoulutuksen, 
klubin hallinnon ja viestinnän aloilla sekä niihin liittyvät resurssit.   
 
Klubin saavutusraportti: Tämä raportti tarjoaa hyödyllisen yleiskuvan klubeista, joissa vierailet.  Se esittelee 
tärkeää tietoa jäsenyydestä, palkinnoista, virkailijoista ja muusta.   
 
  

 
Klubitarvike-
luettelo  

 
 
Klubitarvike-esitteestä löytyvät palkinnot virkailijoille, osallistumisesta, erinomaisesta 
palvelusta ja paljon muuta. Monia palkintoja voidaan muokata henkilökohtaisemmiksi ja 
niissä kaikissa on Lions-logo! Kannustakaa klubeja tilaamaan palkinnot ajoissa.  

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards
https://www.lionsclubs.org/resources/118940574
https://www.lionsclubs.org/resources/118940817
https://www.lionsclubs.org/resources/79865927
https://www.lionsclubs.org/resources/79866017
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards
https://www2.lionsclubs.org/
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KOKOUKSEN JÄLKEEN 

Kokouksen arviointi 
Käytä Osallistujien arviointilomaketta sivulla sivulla 19, josta saat hyödyllistä palautetta ja ideoita tulevien kokousten 
parantamiseksi. 

 
Sovittujen tehtävien suorittamisen tarkistaminen on yksi tärkeimmistä tehtävistä, jolla voi varmistaa että lohkon 
puheenjohtajan vuosi on onnistunut. 

 
Ota yhteyttä klubivirkailijoihin 
Lähetä jokaiselle virkailijalle, ja niille jotka eivät pystyneet osallistumaan, kopio kokouksen pöytäkirjasta. Sivulla 
15 on malli pöytäkirjasta sen varmistamiseksi, että muistiinpanot ovat täydelliset ja sisältävät tarpeellisen tiedon. 
Lähetä pöytäkirja sähköpostin liitteenä ja lisää mukaan henkilökohtainen viesti. Käytä lisäksi sivulla 17 olevaa 
haasteiden ja mahdollisuuksien työsivua  jatkokeskustelujen pohjana. 

 
Pidä yhteyttä 
Tee muistiinpanoja siitä milloin kukin klubi aikoo suorittaa eri tehtäviä ja pidä yhteyttä, jotta voit varmistaa 
tehtävien edistymisen ja tarjota apua. Varmista, että kaikki klubit tuntevat resurssit, joita he voivat käyttää 
kokousten aikana ja niiden välissä! 

 
Tavoitteena yksi hyvä idea: Jos jokainen osallistuja saa vain yhden hyvä idean, jota he voivat käyttää klubin toiminnan 
parantamiseksi, kokous on onnistunut. Lionien välinen kanssakäyminen ideoiden jakamiseksi tulee aina 
hyödyttämään klubeja ja aika on silloin käytetty tehokkaasti! 
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Pöytäkirjan malli: Kokouksen pöytäkirja 
 
 

Päivämäärä:   Osallistujat:    
 

Aloitusaika:     
     

 
Päättymisaika:     

 
 

Aikaisemmat asiat: keskustelut, päätökset 
 
 

1.     

2.     

3.     

4.  

Uudet asiat: keskustelut, toimintakohteet (vastuut) 

1.     

2.     

3.     

4.   

 

Puhujan/ohjelman kuvaus: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Tunnustus: ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Seuraavan kokouksen pvm: Aika: Paikka:    
 

Asiat seuraavaan esityslistaan:    
 

Pöytäkirjan kirjoittanut:     

DA-ZMG2.FI  7/2022 
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Piirikuvernöörin neuvoa-antavan  
toimikunnan kokousraportti 

Lohkon puheenjohtajan nimi:                                                                                                                       

Piiri:   Alue:   Lohko:                                  

Kokouspaikka (Paikkakunta):    Kokouksen päivämäärä:    

Kokous alkoi: Kokous päättyi: Seuraavan kokouksen pvm:    

Osallistuvat klubit  
 

Klubin nimi/numero Presidentti Vara- Sihteeri 
presidentti 

 
1.    

Klubin nimi/numero Presidentti Vara- Sihteeri 
presidentti 

 
5.   

  2.   6.    
 

3.   7.    
 

4.   8.    

 

Kokouksen aihe:  Palvelu Jäsenyys Johtajakoulutus Muu 
 

Kokouksen yhteenveto 
 

1. Mitkä olivat klubien yhteiset suurimmat haasteet (ilmoita klubeittain jos tarpeen)?   

 

2. Mitkä olivat tärkeimmät mahdollisuudet ja ratkaisut?   

 

3. Mistä toimintasuunnitelmasta päätettiin?    

 

3a. Auttavatko Maailmanlaajuisen toimintaryhmän tiimi jäsenet (piirin tukiryhmät)?    

 

4. Kerrottiinko menestystarinoista/toimintatavoista?    

 

4a. Kuka kertoi?   
 

5. Millä tavoin piiri voisi tukea klubivirkailijoita paremmin?    

Lähetä tämä raportti piirikuvernöörille, piirin GLT-, GMT- ja GST-koordinaattoreille sekä alueen  puheenjohtajille. 

DA-ZMG3.FI  7/2022 



17   

Haasteet ja mahdollisuudet -lomake 

Klubivirkailijat, jotka valmistautuvat yhdessä lohkon kokouksiin, saavat eniten irti kokouksista ja siten he pystyvät 
parantamaan klubiensa toimintaa. Hyvin järjestetyt lohkon kokoukset antavat klubivirkailijoille mahdollisuuden 
keskitettyyn keskusteluun tärkeimmistä aiheista liittyen klubin hoitamiseen. 

 
Jokaisessa lohkon kokouksessa keskitytään luultavasti yhteen näistä tärkeistä aiheista: 

 
1. Palvelu – Ottakaa mukaan klubin palvelujohtaja ja klubin LCIF-koordinaattori antamaan palautetta ja 

huomioita liittyen klubin palveluprojekteihin, aktiviteetteihin ja varainhankintaan.  
2. Jäsenyys – Kutsukaa klubin jäsenjohtaja mukaan kertomaan hänen näkemyksensä uusien jäsenten 

rekrytoimisesta ja säilyttämisestä klubissa. 
3 Johtajakoulutus – Klubin ensimmäiselle varapresidentille saattaa olla hyödyksi, kun kerrotaan parhaista 

toimintatavoista, kun hän valmistautuu klubin tulevaan toimikauteen ja uusiin virkailijoihin. 
 

Jokaisen klubin tulisi vastata alla oleviin kysymyksiin kun ne valmistautuvat kokoukseen: 
 

Onko klubillamme jokin tietty haaste, josta virkailijat haluavat keskustella ryhmässä? 
  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Onko selvitetty mitkä ovat tämän haasteen syyt? 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Mitä mahdollisuuksia on vastata tähän haasteeseen tai korjata tilanne? 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Haluaako klubimme apua lohkon puheenjohtajalta ja/tai piirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän   
jäseneltä, jonka toimialaan tämä asia liittyy? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Tuo nämä aiheet kokoukseen, jossa niistä voidaan keskustella ryhmässä. 

 

 

DA-ZMG4.FI  7/2022 
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Kokouksen valmistelun tarkistuslista 
 
 
 

Tehtävä Valmis  
( ) 

Muistiin-
panot 

Päätä tehtävät ja halutut tulokset 
  

Päätä toimenpiteistä haluttujen tulosten saavuttamiseksi 
  

Asialista valmisteltu (katso mallia sivulla 5) 
  

Vieraat kutsuttu 
  

Kokouksen päivämäärä/aika päätetty 
  

Kokousvalmistelut 
a. Sijainti ja huone 
b. Välineet 
c. Ruoka ja juoma 
d. Materiaalit 

  

Kokouksen materiaalit lähetetty osallistujille ja puhujille 
a. Kutsut 
b. Haasteet ja mahdollisuudet -lomake 
c. Vahvista puhuja 

  

Huoneen valmistelu (kokouspäivänä) 
a. Tarkista istumapaikat 
b. Tarkista laitteet 
c. Tarkista valaistus, lämmitys, ilmastointi jne. 

  

Lohkon kokouksen PowerPoint – Käytä tätä mallia ohjaamaan lohkon 
kokouksia. 
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OSALLISTUJAN ARVIOINTI 
Täytä seuraava arviointi kokouksen päätyttyä ja anna se lohkon puheenjohtajalle ennen kuin lähdet kokouksesta. 

 

1. Oliko Haasteet ja mahdollisuudet -harjoitus hyödyllinen?     Kyllä    Ei 

 

2. Sain kopion kutsusta, esityslistasta ja haasteet & mahdollisuudet -listasta ennen kokousta ja minulla oli tarpeeksi 
aikaa/tietoa valmistautua kokoukseen.       Kyllä    Ei 

 

3. Annettu tieto oli hyödyllistä ja aika käytettiin tehokkaasti?    Kyllä    Ei 
 

4. Päätökset, toimenpidekohdat ja tarvittavat jatkotoimet olivat tarkkoja ja selkeitä?  Kyllä    Ei 
 

Huomautuksia: _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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