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CC

GLT GMT GST

MD Viestintä

Raportoi
- Euroopan aluejohtajalle
- 30.9.20 / 1.3.21 / 24.5.21
- Hallitukselle ja KVN:lle

Raportointi

Varmistaa, että
- Valitaan pätevät GLT, GMT ja GST
- GLT, GMT ja GST tukevat MD tavoitteita
- Säännölliset GAT- ja ryhmäkokoukset
- MyLCI- ja MyLion -raportointi 100 %

dGLT dGMT dGST Raportoi MD-
toimialoille + DG

Palvelutarjonta
Markkinointi
GTM palaverit
Koulutus
Neuvonta
Seuranta

Palvelutarjonta
Koulutus/neuvonta/opastus
Osallistuminen tilaisuuksiin
Raportoinnin seuranta

Klubit
Valitsevat aktiviteetit
Toteuttavat aktiviteetit
MyLCI/MyLion raportointi

Piirin viestintä
Kotisivut
Some
Piiriraportointi

GAT / mr

DG
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Historiamme kunnioittaminen ja uusiin tarpeisiin vastaaminen 

sekä uusien palvelumahdollisuuksien antaminen nuorille, jotta he voivat palvella kanssamme. 

Kaikki tämä ohjaa palvelutoimintaamme ja siten koko lions-toimintaa.

Maailmanlaajuisesta palvelukehyksestä tulee 

toisen vuosisatamme pysyvä jalanjälki.

diabetes ympäristö nälän helpottaminen    näkökyky lapsuusiän syöpä 

Suomen lions-liitto ry



• Ympäristö
Älä ruoki hukkaa, vähennä kahvihukkaa (kahvimuki 2,5dl vesijalanjälki 280 l/hlö/v) (Nälkä)

• Diabetes
Kun perheessä syödään terveellisiä aterioita ja kuntoillaan yhdessä, monet kakkostyypin 

diabetestapaukset voidaan ehkäistä ennalta. (Näkökyky)

• Näkökyky
Käydään lukemassa vanhuksille, silmänpohjan tarkastukset→ optikko (Diabetes)

• Nälän helpottaminen
Ruoka-avun jakaminen, ruokailujen järjestäminen hävikistä, hävikkiruokakaapit (Ympäristö)

• Lapsuusiän syöpä. 
Autetaan perhettä, jossa syöpää sairastava lapsi

• Kaikkiin tapahtumiin tavalla tai toisella nuoriso mukaan
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SUOMEN LIONS-LIITTO, MD107 
Liiton tehtäviä

• Valtakunnallinen jäsenasioiden hoito (GMT)

• Valtakunnallinen valmennus ja koulutus (GLT)

• Valtakunnalliset palveluohjelmat (GST)

• LCIF-tuki

• Julkaisutoiminta, markkinointi ja viestintä (Lion-lehti, WWW-sivut, uutiskirjeet, esitteet, PR-

materiaali)

• Varainhankinta valtakunnallisia aktiviteetteja varten (joulukortit, Lions-arvat) 

• Nuorisovaihto ja nuorisoleirien rahoitus

• Kansainvälinen toiminta

• Lions-Quest

• Leo-toiminta

• Orkester Norden

• ALERT-ryhmä, jonka vastuulla on katastrofiapu

• Sri Lankan sairaalaprojekti, ystävät ja kummilapsitoiminta

• Lionsklubien erikseen päättämät hankkeet (esim. Punainen Sulka-kampanjat, Puhtaat vedet 

-kampanja, kumppanuushankkeet jne.)
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• Valvoo Lions-liiton palveluaktiviteettien ml. nuorisoaktiviteettien suunnitelmien mukaista 

toteutumista.

• Koordinoi liiton palveluaktiviteetteja ja toimialan työryhmien toimintaa.

• Kehittää uusia palveluaktiviteetteja.

• Kehittää yhdessä liiton kumppanuusjohtajan kanssa yhteistyötä ulkoisten 

yhteistyökumppaneiden kanssa palveluaktiviteettien osalta.

• Pyrkii kasvattamaan Suomen lionien palvelutyön näkyvyyttä ja tunnettuutta.

• Vastaa yhteistyön ja tiedonkulun toimivuudesta piirien työryhmä-/toimikuntapuheenjohtajan 

välillä.

• Seuraa palveluaktiviteettien raportointia MyLion- järjestelmään piirien GST-koordinaattoreiden 

avulla.

Palvelujohtaja (MD-GST) kuuluu Maailmanlaajuiseen toimintaryhmään (GAT) ja vastaa omalla 

toimialueellaan toimintamallin mukaisesta koordinoinnista ja tekee yhteistyötä kuvernöörien ja liiton 

GAT-ryhmän kanssa. 

PALVELU (Global Service Team), Palvelujohtaja (GST)
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• Klubien palvelutoiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden 3-sektorin toimijoiden kanssa. 

Klubien edellisten kausien aktiviteetit klubien toimintasuunnitelmissa aikaisemman 

mukaisesti. Uusia aktiviteetteja ei kesken kauden, jotta sovitut kampanjat toteutuvat hyvin.

• Liiton sivuilta löytyvän aktiviteettipankin päivittäminen ja sen hyväksikäytön tiedottaminen 

klubeille?

• Kommunikointi säännöllisesti piirien GST-koordinaattorien kanssa ja kannustaa heitä 

mainostamaan palveluprojekteja, jotka innostavat eri sukupolvien edustajia.

• Yhteistyö GMT: n ja Kumppanuusjohtajan kanssa, jotta annetaan piireille strategioita 

säilyttää jäsenet. Viestinnän tehostaminen yhdessä muiden toimialojen kanssa.

• Raportoinnin käyttöönotto piirien ja liiton välillä.

Kauden painotukset
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LIONS-KLUBI JA LIONS-PIIRI 
Klubin velvollisuudet omassa piirissä
• Ainoa velvollisuus, mikä klubille voidaan piirissä asettaa, on jäsenmaksun 

maksaminen, mikäli piirin klubit ovat sellaisesta piirin vuosikokouksessa 

päättäneet.

• Toistaiseksi mikään piiri ei ole päättänyt jäsenmaksusta, vaan piirit saavat 

perusrahoituksensa Lions-liitosta (moninkertaispiiri 107). 

• Jotkut piirit ovat päättäneet tukimaksusta, mutta se on vapaaehtoinen. Piirit 

keräävät klubeilta vapaaehtoista tukea myös nuorisovaihtoleirien 

rahoitukseen.

• Muut klubin velvoitteet piirissä ovat moraalisia ja eettisiä (esim. 

osallistuminen piirin toimintaan ja yhteisiin hankkeisiin).

• Klubilla on kuitenkin täysi vapaus päättää, mihin se osallistuu. Hyvä klubi ei 

koskaan jättäydy kaikesta pois.
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LIONS-KLUBI JA LIONS-PIIRI 
Klubin oikeudet omassa piirissä

• Klubit omistavat piirinsä ja niillä on oikeus osallistua piirin 

päätöksentekoon sen vuosikokouksessa. 

• Klubilla on oikeus saada piiriltään neuvontaa ja tukea. Sen 

lisäksi joku piirikuvernööreistä, lohkon puheenjohtaja ja 

aluepuheenjohtaja vierailevat jokaisessa klubissa tavoitteena 

antaa klubille tietoa ja kartoittaa klubin toiveita Lions-

toiminnasta.

• Vaikuttaminen piirissä tapahtuu vuosikokouksessa 

osallistumalla päätöksentekoon ja tekemällä piirin toimintaa 

koskevia aloitteita.
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GAT-malli klubitasolla
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PIIRI

LIONS CLUBS

INTERNATIONAL

LIONS-

LIITTO
• Jäsenmaksu

• Kortit

• Arvat

• Nuorisovaihtomaksu

• Lions-Quest

• Kumppanuusaktiviteetit

• Varainkeruuprojektit

• Katastrofiapu

• ARJäsenmaksu

Liittymismaksu

Leo-klubimaksu

LCIF-lahjoitukset

Kv. varainkeruukampanjat

• Nuorisovaihtoleiri

• Piirilehti

• Piirin tukimaksu

• Piirin aktiviteetit

Lions-klubi

Problematiikkaa klubin kannalta
Haaste puolesta puhujalle



KIITOS !
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