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MAAILMANLAAJUINEN TOIMINTARYHMÄ  
 

Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän (GMT) moninkertaispiirin 
koordinaattori 
 
Virkakausi 
 

Yksi vuosi; valitaan moninkertaispiirissä (moninkertaispiirin ohjesäännön 
mukaisesti). Voi toimia virassa useamman vuoden ajan. 
 

Viran yleiskatsaus 
 

Moninkertaispiirin GMT-koordinaattorina tulet olemaan jäsenasioiden asiantuntija 
varmistaen että piirit saavuttavat niiden tavoitteet. Tiedotat, valmennat ja 
mentoroit piirikoordinaattoreita ja samalla poistat edistymisen edessä olevia 
esteitä. Oma halusi toimia ja päättäväisyytesi inspiroi ja auttaa piirejä 
menestymään kun ne pyrkivät vahvistamaan jäsenkuntaa.   
 

Toiminta 
menestyksen 
varmistamiseksi 
 

• Tekee yhteistyötä moninkertaispiirin GLT- ja GST-koordinaattorien ja 
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajan (kuvernöörineuvoston 
puheenjohtaja) kanssa, jotta edistetään johtajakoulutuksen kehittämiseen, 
jäsenkasvuun ja humanitaarisen palvelun laajentamiseen liittyviä 
aloitteita. 

• Kehittää ja toteuttaa moninkertaispiirin jokavuotisen jäsenten 
kehittämissuunnitelman. 

• Kommunikoi säännöllisesti piirien GMT-koordinaattorien kanssa. 
Varmistaa, että he tuntevat jäsenten kehittämiseen liittyvät ohjelmat ja 
resurssit. 

• Seuraa kunkin piirin edistymistä jäsentavoitteiden saavuttamisessa.  
Ottaa yhteyttä piireihin, joissa ollaan jäljessä tavoitteista ja tarjoaa 
motivaatiota ja tukea. 

• Kannustaa piirien GMT-koordinaattoreita ottamaan mukaan erilaisia 
ryhmiä Maailmanlaajuisen toimintaryhmän aloitteisiin.  

• Ottaa nopeasti yhteyttä potentiaalisiin uusiin jäseniin, joiden tiedot LCI 
lähettää. Antaa päivityksiä jäsenyyteen liittyvissä asioissa. 

• Täyttää vaatimukset ja lähettää hakemukset  rahoituksen saamiseksi 
moninkertaispiirille LCI:sta jäsenmäärän kehittämisaktiviteetteihin.   

• Kertoo klubeille jäsenten säilyttämiseen liittyvistä strategioista yhdessä 
moninkertaispiirin GLT- ja GST-koordinaattorien kanssa.  

• Motivoi piirejä perustamaan erityisalojen klubeja.   
 

Menestyksen 
mittaaminen 
 

Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä on kasvanut: 
• Piirit ovat saavuttaneet niiden jäsenyystavoitteet. 
• Jäsenten eroamiset ovat vähentyneet 5%:lla. 
• Naispuolisten jäsenten lukumäärä on kasvanut.  
• LCI:n lähettämät tiedot mahdollisista uusista jäsenistä ovat johtaneet 

yhteydenottoihin ja heille on kerrottu jäsenyysmahdollisuuksista. 
• Moninkertaispiirin alueella on perustettu viisi erityisalan klubia.  

 
Pätevyysvaatimukset 
 

• Innostunut lionismista ja haluaa sijoittaa aikaa ja energiaa järjestön 
tulevaisuudelle.  
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• Johtaa esimerkin avulla; toimii aktiivisesti uusien jäsenten kummina ja 
osallistuu uusien klubien kehittämiseen. 

• Osaa käyttää teknologiaa (sähköposti, Microsoft Office, MyLCI, LCI:n 
verkkosivut, sosiaalinen media). 

• Suorittanut Lionjohtajien koulutusinstituutin tai Kouluttajien 
koulutusinstituutin tai toiminut niissä opettajana. Tai suorittanut jonkin 
muun ammatillisen johtamiskoulutuksen ohjelman.  

 
Raportointi  
 

• Moninkertaispiirin GMT-koordinaattori raportoi GAT-aluejohtajalle.  
• Moninkertaispiirin GLT-, GMT- ja GST-koordinaattorit raportoivat 

moninkertaispiirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajalle 
(kuvernöörineuvoston puheenjohtaja). 

• Piirien GMT-koordinaattorit raportoivat moninkertaispiirin GMT-
koordinaattoreille (tai GAT-aluejohtajille, tilanteen mukaan). 

 


