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Lokakuu–Helmikuu  
- Käytä Learn-sovelluksen raportteja löytääksesi 

potentiaaliset uudet johtajat 
- Tarkastele moninkertaispiirin ja piirin johdon 

kehittämistavoitteita ja suunnittele tarvittava 
koulutus 

Toukokuu 
- Johtajakoulutuksen kehittämisen 

apurahaohjelman hakemukset saatavilla 
seuraavaa toimivuotta varten 

- Paikallisen instituutin apurahaohjelman 
hakemukset saatavilla seuraavaa toimivuotta 
varten 

- Tarkista seuraavan toimivuoden kansainväliset 
instituutit ja mainosta niitä lioneille/leoille 

Heinäkuu 
- Hae Johtajakoulutuksen kehittämisen apurahaa 
- Täytä Johtajakoulutuksen kehittämisen 

apurahahakemus (tarpeen mukaan) 
- Laadi jokavuotinen paikalliskoulutuksen kalenteri 
- Lisää vuosittaiset paikalliset koulutustapahtumat 

Learn-sovellukseen 
- Moninkertaispiirin Ensimmäisten 

varapiirikuvernöörien/piirikuvernööri-elektien 
(FVDG/DGE) koulutusohjelma saatavilla  

- Kannusta kuvernöörineuvoston puheenjohtajaa, 
toisia varapiirikuvernöörejä ja lions-/leoklubin 
virkailijoita suorittamaan perehdytykset verkossa  

Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) koordinaattori  
Virkaan liittyvien tehtävien aikajana 

30. Syyskuu 
- Määräaika lähettää Johtajakoulutuksen 

kehittämisen apurahahakemus 
- Varmista, että piirin järjestämä lohkon 

puheenjohtajien ja klubivirkailijoiden koulutus on 
raportoitu Learnissa saavuttaaksenne   
johtajakoulutukseen liittyvän tavoitteen  
  

Huhtikuu 
- Tutustu paikallisen instituuttiohjelman 

vaihtoehtoihin ja suunnittele seuraavan vuoden 
paikallisia instituutteja 

- Tarkista Johtajakoulutuksen kehittämiseen liittyvät 
apurahat ja suunnittele seuraavaa vuotta 

Kesäkuu 
- Viimeistele raportointi suoritetusta 

paikallisesta koulutuksesta 
- Perehdytä seuraava GLT-koordinaattori  
- Johtajakoulutuksen kehittämisen 

apurahaohjelman hakemukset saatavilla 
seuraavaa toimivuotta varten 

- Johtajakoulutuksen kehittämisen 
apurahaohjelman hakemukset saatavilla 

   
    

    
 

Kuukausittaiset ja vuosittaiset vastuut  
- Mainosta kansainvälisiä (Lionien oppimiskeskus ja kansainväliset instituutit) ja paikallisia oppimistapahtumia 
- Pyydä Kouluttajien koulutusinstituutin (FDI) ja Lionkouluttajien virallisen pätevöitymisohjelman suorittaneita jäseniä kouluttajiksi 

paikallisessa koulutuksessa  
- Raportoi suoritetut paikalliset koulutustapahtumat Learn-sovelluksessa sekä lion- että leojäsenille 
- Viimeistele ja lähetä korvaushakemukset viimeistään 60 päivää koulutuksen päättymisestä 
- Varmista, että kaikki ensimmäiset varapiirikuvernöörit/piirikuvernööri-elektit ovat valmiita tehtävään ja että koulutuksesta on raportoitu 

Learn-sovelluksessa (MD) 
- Varmista, että kaikki toiset varapiirikuvernöörit ovat valmiita tehtävään ja että koulutuksesta on raportoitu Learn-sovelluksessa (MD) 
- Varmista, että kaikki lohkon puheenjohtajat ovat valmiita tehtävään ja että koulutuksesta on raportoitu Learn-sovelluksessa (D) 
- Varmista, että kaikki klubivirkailijat ovat valmiita tehtävään ja että koulutuksesta on raportoitu Learn-sovelluksessa (D) 

Maaliskuu 
- Määräaika nykyisen toimivuoden 

paikallisinstituutin ohjelmalle 

Heinäkuu

-- 

Elokuu 

Syyskuu

-- 

Helmikuu 

Maaliskuu

-- 

Huhtikuu 

Toukokuu

-- 

Kesäkuu 

15. Lokakuu 
- Määräaika hakea Johtajakoulutuksen kehittämisen 

apurahaa 
 

Elokuu 
- Hae Johtajakoulutuksen kehittämisen apurahaa 
- Täytä Johtajakoulutuksen kehittämisen 

apurahahakemus (tarpeen mukaan) 


