
1MD-GST Taisto Kotila taisto.kotila@lions.fi

Lions Clubs

International

MD 107 Finland

2 VDG valmennus

22.11.2020



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



• 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. 

4. 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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GAT-toiminta-alueen nimi Raportin laatija 

Mikä on toiminta-alueen tilanne edellisen raportin jälkeen ja lähiajan tavoitteet?

Mitä/miten/milloin toiminta-alue on viestittänyt klubeille toiminnastaan?

Mitä/miten/milloin henkilökohtaisesti olen tehnyt toiminta-alueen tavoitteiden saavuttamiseksi?

MyLCI/MyLion klubien raportoinnin tila toiminta-alueen osalta?

Päivämäärä:

KUUKAUSIRAPORTTI GAT-toiminnasta/koulutus, jäsenyys, palvelu (D)
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Me Palvelemme nyt ja tulevaisuudessa.

8.10. vietetään vuosittain lions-toiminnan Hyvän päivää. Hyvän Päivä koskee meitä 

kaikkia yli 20 000 vapaaehtoistyöhön sitoutunutta lionia noin 860 lionsklubissa eri 

puolilla maata.

Päivän tarkoituksena on tehdä toimintaamme tunnetuksi ja kertoa klubien monista 

tavoista tehdä hyvää. Tavoitteena on, että kaikki klubit tekisivät Hyvän päivä -

viikolla omalla paikkakunnallaan jonkin aktiviteetin, jolloin saisimme 

valtakunnallisesti laajan samanaikaisen näkyvyyden. Hyvän päivän aikaan on 

oivallinen ajankohta toteuttaa diabeteskävelyitä piireissä. 

Hyvän Päivän yhteydessä palkitaan Leijonien Hyvä teko tai Vuoden Hyväntekijä 

sekä valtakunnallinen Hyväntekijä.



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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