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Hyvät Maailmanlaajuisen toimintaryhmän johtajat, 

Tervetuloa!  Olen erittäin innoissani siitä, että te olette tiimissäni toimivuonna 2020-2021.  Minulla on 

suuria toiveita sen suhteen mitä saavutamme yhdessä.  Tässä oppaassa on tietoja liittyen rooleihinne 

ensi vuonna sekä neuvoja, miten löytää tarvittavat resurssit ja tiedot. 

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän jäseninä teillä on tärkeä rooli sen menestyksessä.  Te tulette 

innostamaan ja motivoimaan piirejänne ja levittämään GAT:iin liittyvää viestiä.   

Uskon vakaasti, että Maailmanlaajuinen toimintaryhmä on kuin silta, joka yhdistää kaikki lionismin osat. 

Jos keskitämme huomion piireihin, ne pystyvät taas osaltaan innostamaan toimintaa klubeissa.  Kun 

klubi on tiiviissä yhteistyösuhteessa piirin kanssa, se pystyy toimimaan tehokkaasti. 

Toivon, että tämä opas on mielestänne hyödyllinen, kun aloitatte Maailmanlaajuisen työryhmän 

jäseninä.  GAT:n henkilökunta on aina valmiina tukemaan teitä tulevien kuukausien aikana.  Minä luotan 

teihin tänä vuonna ja uskon, että pystymme laajentamaan ja tukemaan toimintaa paikallisella tasolla. 

Voimme tukea järjestön antamaa palvelua ja auttaa lioneita nauttimaan palvelusta yhtä paljon lapsi 

nauttii mehujäästä kuumana kesäpäivänä. 

Parhain terveisin 

Kajit “KJ” Habanananda 

Entinen kansainvälinen presidentti 

Puheenjohtaja, Maailmanlaajuinen toimintaryhmä 
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 Keskeiset odotukset (MD/D) 

ALUSTAVAT ODOTUKSET 

☐ Tutustu Rooleihin ja velvollisuuksiin 

☐ Tutustu GAT Oppaaseen 

☐ Tutustu oman alueesi Piirin tavoitteisiin  

☐ 
Tarkista tärkeät päivämäärät, jotka liittyvät mahdollisuuksiin saada taloudellista, ohjelmallista ja 

johtamisen kehittämiseen liittyvää tukea. 

☐ 
Tutustu MyLion/MyLCI-koulutusmateriaaleihin, jotta pystyt tukemaan/edistämään niiden 

käyttämistä. 

☐ Tutustu teknologia- ja viestintätarpeisiin alueellasi ja tarjoa tukea tarvittaessa.  

☐ Anna palautetta Piirin tavoitteista oman MD/piirin kohdalla. 

☐ Ota yhteyttä paikalliseen tiimiin ja seuraa vuodelle tehtyjä suunnitelmia. 

 

JATKUVAT ODOTUKSET 

☐ 
Varmista, että moninkertaispiirin, piirin ja klubin GAT-jäsenet ymmärtävät heidän roolinsa ja 

velvollisuutensa. 

☐ Ota yhteyttä klubeihin varmistaaksesi, että Palveluaktiviteettiraportit lähetetään. 

☐ 
Seuraa edistymistä kohti Piirin tavoitteita omalla alueellasi ja muokkaa suunnitelmia tarpeen 

mukaan. 

☐ 
Varmista, että piirit lähettävät niiden GAT-menestystarinan saadakseen US$500 piirin GAT-

rahoituksena. 

☐ 
Varmista, että moninkertaispiirin ja piirin GLT-koordinaattorit raportoivat koulutuksesta uuden 

Learn-työkalun kautta. 

☐ 
Varmista, että kerrot haasteista ja menestyksistä tiimin jäsenille, jotta vahvistamme 

vaikutustamme. 

☐ 
Hae kaikkia sopivia Johtajakoulutuksen kehittämisen, Jäsenkehityksen sekä LCIF- ja PR- 

apurahoja. 

☐ 
Varmista, että lohkojen puheenjohtajat innostavat klubeja jakamalla tietoja, resursseja ja 

tarjoamalla klubin tukea mahdollisten haasteiden ylittämiseksi.  

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-action-team-structure
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/2020-2021-district-goals?elqTrackId=55A34AF5CA7A387AF9911BC2A7A49346&elq=23248bf1625e44f38a18a2679d5a9b78&elqaid=13427&elqat=1&elqCampaignId=1878
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-action-team-structure
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-action-team-structure
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/2020-2021-district-goals?elqTrackId=55A34AF5CA7A387AF9911BC2A7A49346&elq=23248bf1625e44f38a18a2679d5a9b78&elqaid=13427&elqat=1&elqCampaignId=1878
https://cdn2.webdamdb.com/md_Iz15Hr5Nbh61.jpg.pdf?v=1
https://lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types
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Maailmanlaajuisen toimintaryhmän (GAT) painopistealueet 

1. Piirin tavoitteet 

GAT auttaa piirejä saavuttamaan niiden tavoitteet luomalla yhtenäisen toimintatavan johtamisessa, 

jäsenyydessä, palvelussa ja LCIF:n tukemisessa. GAT:n jäseninä teillä on vastuu tavoitteiden asettamis-, 

suunnittelu- ja toteuttamisprosesseista. Piirin tavoitteet tulisi tarkistaa neljännesvuosittain, jotta 

varmistetaan että piiri menestyy. Asetetutuja jäsenyystavoitteita verrattuna kuukausittaiseen 

jäsenyyden edistymiseen piirissä, moninkertaispiirissä, alueella, vaalipiirissä voidaan seurata 

kuukausittaisen jäsenyysraportin kautta. Vuoden 2020-21 toimivuoden päivitetyt raportit ovat saatavilla 

1.7.2020 alkaen. LCIF-tietoja voidaan seurata Insights-sovelluksen kautta. 

2. Palautteen antaminen 

Palaute on välttämätöntä lionien ja GAT:n jäsenten välillä, jotta varmistamme menestyksen. Lions Clubs 

Internationalin asiantuntijat luottavat kaikkiin GAT-tasoihin, että ne keräävät palautetta uusista 

aloitteista, haasteista ja menestyksistä. GAT:n jäsenen tärkeä rooli on olla aktiivinen osa tätä palautteen 

antamista puolin ja toisin. 

3. Menestystarinat 
GAT-viestin jakaminen onnistuu parhaiten tarinankertomisen kautta - tarinoiden, jotka keskittyvät 

yhden tiimin lähestymistapaan ja joissa korostetaan miten kukin tiimin osa-alue vaikuttaa toisiin. 

Tarinoita voidaan esitellä sosiaalisessa mediassa tai Lions-blogissa, joten lähetä GAT-menestystarinasi 

osoitteeseen GAT@lionsclubs.org.  

• Piirit voivat saada 500 dollaria piirien GAT-toimintojen tukemiseen. Katso rahoitus- ja 

apurahamahdollisuudet -osiosta lisätietoja.  

Edistymisen raportoiminen 

Edistymisraportit on jaoteltu alueittain vaalipiirin/alueen mukaan.  Raportoinnin tulisi tapahtua 

vähintään kolme kertaa vuodessa.  CA/RA-raportit on lähetettävä GAT:n puheenjohtajalle, kopio 

nykyisille kansainvälisille johtajille ja osoitteeseen gat@lionsclubs.org. Raportointi kaikilla tasoilla tulee 

toimittaa vaalipiirin/aluejohtajan asettaman määräajan mukaisesti. 

 

 

Kaikki kunkin VP/RA-johtajan laatimat raportit on toimitettava GAT:n puheenjohtajalle kaksi 
viikkoa ennen kansainvälisen hallituksen kokousta. (Malli lähetetään). 

Moninkertaispiirin raporttien perustella GAT-aluejohtaja yhdistää ja toimittaa 
yhden raportin heidän vaalipiirin johtajalle (VP) tai aluejohtajalle (RA).  

Piirin raporttien perusteella moninkertaispiirin GAT:n jäsen 
yhdistää ja toimittaa yhden raportin GAT-aluejohtajalle.

Piirin GAT:n jäsen (tai hallituksen sihteeri) toimittaa raportin 
moninkertaispiirin GAT:lle (tai GAT-aluejohtajalle tilanteen mukaan).  

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/2020-2021-district-goals?elqTrackId=55A34AF5CA7A387AF9911BC2A7A49346&elq=23248bf1625e44f38a18a2679d5a9b78&elqaid=13427&elqat=1&elqCampaignId=1878
http://www8.lionsclubs.org/reports/MonthlyMembershipProgressDist/2019-2020/
http://www8.lionsclubs.org/reports/MonthlyMembershipProgressMultiDist/2019-2020/
http://www8.lionsclubs.org/reports/MonthlyMembershipProgressGMTGroup/2019-2020/
http://www8.lionsclubs.org/reports/MonthlyMembershipProgressGMTCA/2019-2020/
mailto:GAT@lionsclubs.org
mailto:gat@lionsclubs.org
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Rahoitus- ja avustusmahdollisuudet 

Piirin GAT-rahoitus 

Koska tarinankertominen on paras tapa jakaa GAT-menestyksemme, Piirin GAT-rahoitusohjelma tarjoaa 

jokaiselle piirille 500 dollaria toimivuonna 2020-2021, kun he toimittavat GAT-menestystarinan 

verkkosivustomme kautta. 

Rahoituksen ehdot täyttyvät, kun kuka tahansa piirin GAT-jäsen tai piirihallituksen sihteeri, joka 

on Lions Clubs Internationalin tiedoissa kuluvalle toimivuodelle, lähettää tarinan piirin GAT-

rahoitussivulle. 

Jotta tarina hyväksytään, sen tulee sisältää piirin GAT, kuvatut tapahtumat ovat toteutuneet 1. 

heinäkuuta 2017 jälkeen ja tarina saavuttaa jonkun seuraavista: 

• Näyttää toiminnan suoran vaikutuksen. 

• Inspiroi lukijaa tekemään jotain. 

• Näyttää toimintaa, jonka lukija voi myös toteuttaa. 

• Lukija oppii jotain uutta. 

Hakemuksia otetaan vastaan 1. toukokuuta 2021 saakka. 

Esimerkkejä piirin rahoituksen käytöstä ovat: GAT-tilaisuuden isännöinti, piirin palveluprojektin 

rahoittaminen, tuen tarjoaminen piirin klubien ja tapahtumien mainostamiseen, jne.  

Johtajakoulutuksen kehittämisen apurahat 

Johtajakoulutuksen kehittäminen - Moninkertaispiirin ja piirin rahoitusohjelma 

Johtamisen kehittämisen moninkertaispiirin ja piirin apurahaohjelma tarjoaa rahoitusta 1. ja 2. 

varapiirikuvernöörien ja lohkon puheenjohtajien piiritason koulutukseen. Moninkertaispiirin, 

yksittäispiirin tai piirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän koordinaattorit, joiden tiedot ovat päivitetty 

Lions Clubs Internationalille tälle toimivuodelle, ovat vastuussa apurahahakemuksen ja 

korvaushakemuslomakkeen lähettämisestä.  

Moninkertaispiirin johtajakoulutuksen kehittämisapurahan kautta myönnetään korvauksena US$100 

per vahvistettu 1. varapiirikuvernööri ja US$75 per vahvistettu 2. varapiirikuvernööri (ei saa ylittää 

varsinaisia kuluja).  

HUOMAA: Moninkertaispiirin Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän koordinaattoreita kehotetaan 

kutsumaan naapureina olevien yksittäispiirien 1. ja 2. varapiirikuvernöörit osallistumaan. 

Piirin johtajakoulutuksen kehittämisapurahan kautta myönnetään US$500 per piiri lohkon 

puheenjohtajien kouluttamiseen (ei saa ylittää varsinaisia kuluja).  

HUOMAA: Piirin johtajakoulutuksen kehittämisapurahoja on rajallinen määrä - ensin hakeneet ovat 

etusijalla.  

Jos alueellasi on siirtymäkauden piirin, ota yhteyttä GAT-asiantuntijaan saadaksesi lisätietoja 

mahdollisesta rahoituksesta. 

ALOITTAKAA TOIMINTA! Arvioikaa koulutuspäivät ja hakekaa sopivia apurahoja heti kun hakemukset 

ovat haettavissa! Voitte aina muuttaa koulutuksen päivämäärät myöhemmin, jos tarpeen. Hakemukset 

ovat saatavilla elokuusta 2020 - 31. lokakuuta 2020. 

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-action-team/gat-district-funding
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-action-team/gat-district-funding
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Lisätietoja moninkertaispiirin/piirin apurahahakemus- ja korvausprosessista saat ottamalla yhteyttä 

leadershipdevelopment@lionsclubs.org. 

Instituuttiapurahaohjelma 

Kaikki moninkertaispiirit, yksittäispiirit ja piirittömät siirtymäkauden piirit/alueet/lohkot voivat nyt hakea 

avustusta paikallisen instituutin tukemiseksi. Muista olla yhteydessä moninkertaispiirin tai yksittäispiirin 

Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän koordinaattoriin, koska heidän on hyväksyttävä ja 

toimitettava apurahahakemus ja korvauslomake.  

Lisätietoja instituutin apurahaohjelmasta on osoitteessa https://lionsclubs.org/fi/resources-for-

members/leadership-development/institute-grant-program.      

Jäsenkasvun apurahat 

Jäsenkasvun apurahaohjelma 

Moninkertaispiirit voivat hakea enintään US$10 000 dollarin apurahaa ja yksittäiset piirit voivat hakea 

enintään US$5000 dollaria. Jäsenkehityksen apurahat tarjoavat rahoitusta kilpailuperiaatteella 

auttamaan uusien alueiden löytämisessä, erityisesti jos jäsenmäärä on ollut laskussa.  

Huomaa: eri vaalipiireille myönnettyjen apurahojen määrä voi vaihdella. 

Erityisaloitteiden apurahaohjelma: 

Erityisaloitteiden kategoria on olemassa apurahoille, jotka:  

• Aiemmin saatu apuraha oli menestys ja tarkoitus on toistaa menestys. 

• Kohteena erityiset klubit (alle 15 jäsentä, miesklubit tai muut tietyn ryhmän klubit). 

• Varoja on jäljellä (jos vaalipiiri on käyttänyt kaikki sen olemassa olevat varat). 

• Erityisaloite/alue/klubityyppi, jonka LCI:n hallitus on hyväksynyt. 

Lisätietoja jäsenyyden kehittämisapurahoista saat ottamalla yhteyttä GAT-asiantuntijoihin tai 

sähköpostitse: membership@lionsclubs.org. 

LCIF-apurahat 
Lions Clubs Internationalin säätiö tarjoaa monentyyppisiä apurahoja, jotka tukevat lionien palvelua 

monissa eri kohteissa. Apurahojen vertailutaulukko sisältää yksityiskohtaista tietoa, mukaan lukien 

kriteerit jokaisessa apurahassa. Taulukko löytyy LCI:n verkkosivulta Resurssikeskuksesta. LCIF:n 

verkkosivulta löytyy lisätietoja. 

 

 

 

Markkinointi ja viestintä 

Sosiaalinen media  
Jotta vahvistetaan jäsenkasvua ja jäsenten säilyttämistä, johtajakoulutusta ja palvelua klubin ja piirin 

tasolla, auta lioneita käyttämään sosiaalista mediaa saavuttamaan seuraavat tavoitteet: 

• Innosta lioneita käymään verkkosivulla, Facebookissa ja blogissa, josta löytyvät GAT:n uusimmat 

tiedot (lomakkeet, eräpäivät, jne.). 

• Innosta lioneita webinaarin ilmoittautumissivulle. 

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/leadership-development/institute-grant-program
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/leadership-development/institute-grant-program
mailto:membership@lionsclubs.org
https://temp.lionsclubs.org/all/pdfs/lcif/grant-comparison-chart.pdf
https://lionsclubs.org/fi/discover-our-foundation/mission
https://lionsclubs.org/fi/discover-our-foundation/mission
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• Lataa resursseja Facebook-ryhmästä ja verkkosivulta. 

• Kommunikoi yleisön kanssa ja ylläpidä keskusteluja jäsenyydestä, johtamisesta ja palvelusta. 

• Kerää käyttäjän luomaa sisältöä (valokuvia, videoita, lainauksia, tarinoita). 

• Pyydä menestystarinoita, jotka liittyvät palveluprojekteihin, jäsenhankintaan ja 

johtajakoulutukseen.  

Blogi 
GAT hyödyntää LCI-blogia tuodakseen esiin GAT:n menestystarinoita, jotka: 

• Inspiroivat lukijoita elämää muuttavilla tarinoilla. 

• Tarjoavat lukijalle asiantuntemusta ja ohjeita. 

• Antavat lukijoille mahdollisuuden toimia. 

Brändi 
Lions Clubs Internationalin Tuotemerkkiohjeet auttavat meitä edustamaan johdonmukaisesti 

identiteettiämme maailman johtavana palveluorganisaationa. Standardisoidut suulliset ja visuaaliset 

ohjeemme takaavat tämän identiteetin menestymisen, mutta ne ovat riittävän joustavia yksilöllisen 

ilmaisun mahdollistamiseksi. Käytä virallista PowerPoint-pohjaa, logoja ja muita materiaaleja tukemaan 

lionstyötäsi. Ota yhteyttä GAT-asiantuntijaan, jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on kysyttävää.  

Viestintämenetelmät 

Messenger-sovellukset (WhatsApp/KakaoTalk/Line/WeChat)  

GAT:n henkilökunta ja paikallinen tiimi hyödyntävät WhatsAppia ja muita suoraviestintäsovelluksia 

kertomaan strategiasta ja resursseista. 

Facebook 

Harkitkaa vaalipiirin/alueen Facebook-ryhmien perustamista viestintään ryhmän jäsenten kanssa. 

Liity LCI:n Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän Facebook-ryhmään saadaksesi tärkeitä tietoja ja pidä 

yhteyttä muihin johtajiin. 

MyLion 

GAT:n alueryhmä toimii kanavana MyLion-koulutuksen ja -työkalujen edistämiseksi, jotta sen käyttöä 

lisätään. 

Teknologia 

Product Ambassador -ohjelma 
Vuonna 2020 käynnistynyt Product Ambassador -ohjelma on pienempi ryhmä sitoutuneita lioneita, jotka 

tekevät tiivistä yhteistyötä Lions Clubs Internationalin henkilöstön kanssa rakentavan palautteen 

antamiseksi, joka auttaa parantamaan digitaalisia tuotteitamme. He edustavat suurta osaa vaalipiireistä 

ja he toimivat kanavana jakamaan merkityksellisiä resursseja ja tietoa muille lioneille. Ota yhteyttä 

paikalliseen GAT-asiantuntijaan, jolta saat listan paikallisista ohjelman edustajista. 

Virtuaalinen osallistuminen 
COVID-19 muuttaa tapojamme elää, tehdä töitä ja palvella. Maailman lionit etsivät uusia tapoja pitää 

yhteyttä paikkakuntien asukkaisiin. GAT-johtajia kannustetaan toimimaan virtuaalisesti jäsenten kanssa, 

jotta tuetaan jäsenten osallistumista. 

https://www.lionsclubs.org/fi/node/13166
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/brand-guidelines
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/logos-and-emblems
https://www.facebook.com/groups/GlobalActionTeam/
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Yksi sisäänkirjautuminen 
Keskitetty alusta MyLionille, MyLCI:lle, Insights ja Learn -sovelluksille on nyt käytettävissä. Tutustu tähän 

järjestelmään ja kerro GAT-asiantuntijoille, jos sinulla on kysyttävää.  

MyLion 
Käytä MyLionia yhteydenpitoon muiden lionsklubien jäsenten kanssa, klubin palveluaktiviteettien 

luomiseen ja mainostamiseen sekä löytääksesi hankkeita omalla alueellasi. GAT:n alueryhmä toimii 

kanavana MyLion-koulutuksen ja -työkalujen edistämiseksi, jotta sen käyttöä lisätään.  

Harkitse paikallisen koulutuksen järjestämistä MyLion-palvelusta, jotta klubivirkailijat osaavat käyttää 

sitä. 

Palvelun raportoiminen 

Raportoi palvelusta MyLionissa. Vaikutuksesta kertominen on tärkeää jäsenille, klubeille ja koko 

järjestölle. Raportointi voi auttaa etenemisen kartoittamisessa ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden 

saamisessa mukaan. Kaikkien palveluhankkeiden, niin pienten kuin suurtenkin, tietojen kerääminen 

osoittaa klubien aikaansaannokset.  

MyLCI 
Käytä MyLCI:ta piirin jäsentietojen tarkistamiseksi, ylläpitämiseksi ja päivittämiseksi. Tutustu täällä 

jäsenyysraportteihin ja seuraa uusien klubien perustamista/status quo -klubeja. 

Tietojen lataaminen 

Klubin tai virkailijoiden tiedot ovat ladattavissa Tietojen lataaminen -toiminnon kautta MyLCI:ssa. Voit 

valita haluatko ladata kaikki tiedot, vain yhteystiedot tai jokin yhdistelmä näistä. Oletusarvona on, että 

kaikki tiedot ladataan. Lisätietoja tietojen lataustoiminnon käytöstä saat GAT-asiantuntijalta. 

Raportit 

Jäsenraportit auttavat GAT-johtajia seuraamaan jäsenyyden kasvua ja muuttumista 30 päivän kuluessa. 

Nämä raportit antavat mahdollisuuden arvioida moninkertaispiirin ja piirin terveyttä auttamaan 

strategisen suunnitelman toteuttamisessa. Jäsenraporttiresurssit löytyvät Jäsenraporttien 

työkalupakista tai MyLCI:sta, kohdasta Tukikeskus. 

Insights 
MyLion Insights tarjoaa LCI-tilastoja ja mittareita, jotka liittyvät omaan vastuualueesi oman virkasi 

perusteella. Ota yhteyttä GAT-asiantuntijoihisi pyytääksesi PowerPointia ja videota lisätietojen 

saamiseksi. 

Learn 
”Learn” on lionsklubien digitaalisen ekosysteemin uusin sovellus. Pääsy ”Learn” -kohtaan antaa lioneille 

ja leoille mahdollisuuden suorittaa verkkokursseja Lionien oppimiskeskuksen kautta, hankkia tietoa Lions 

Clubs Internationalin suunnittelemista instituuteista sekä nähdä mitä paikallista koulutusta heidän 

moninkertaispiirinsä ja piirinsä tarjoavat. 

eMMR 
Joissakin maissa ei pystytä käyttämään LCI:n käyttämiä tekniikoita (lähinnä MyLion ja MyLCI).  Tästä 

syystä heidät voidaan jättää tietyn viestinnän ja sähköpostien ulkopuolelle tai heille on lähetettävä eri 

viestejä kuin muiden maiden jäsenille.  GAT-asiantuntijalta saat täydellisen luettelon eMMR-maista ja 

niiden tietojen syöttömenetelmistä. 

https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-proxy-mylci&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmanage.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&response_type=code%20id_token&scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&response_mode=form_post&nonce=636942301161938515.ZjFkZmJhYjktMzk4ZS00MjBmLWE1MWMtNGJlZGY3MTc0YmMyYWY1N2NhZTctYWJjOC00MzNlLWFmMTktZWI5MGExNjc3OWJj&state=CfDJ8NCKoTgNaqJNmRcHMnkJqFtGnd4Zb74GM5ntgeQH1vIDC2dFLu4fCKl-Qda14FRFIOQM6YZWKJwXDXYK3Druk7o8ymxZEhqEtvcX0mfwZQ7mOccZTY3rohMWXMmGYEs0GvnLfxwEXvh0CpJxGO54DzuHt24wsLI_QqCjVVgSmCu77T66IgbvRnJaIoCU01FSmyPxlNGC7DOVRolxcznNYiRNskqcJjaKp9mvnalXIwUvZUKRphEyfG-C-bzBhNInGyCcHL8kTCAv0-wozuDeZ2i3LRQUErXgO8IF2_8hYZiYC9vb1YaMMXXeDrc1l9wbzhNo_S8eZo-DQm3kYhlyd0k&x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&x-client-ver=5.2.0.0
https://myapps.lionsclubs.org/
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-proxy-mylci&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmanage.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&response_type=code%20id_token&scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&response_mode=form_post&nonce=636942301161938515.ZjFkZmJhYjktMzk4ZS00MjBmLWE1MWMtNGJlZGY3MTc0YmMyYWY1N2NhZTctYWJjOC00MzNlLWFmMTktZWI5MGExNjc3OWJj&state=CfDJ8NCKoTgNaqJNmRcHMnkJqFtGnd4Zb74GM5ntgeQH1vIDC2dFLu4fCKl-Qda14FRFIOQM6YZWKJwXDXYK3Druk7o8ymxZEhqEtvcX0mfwZQ7mOccZTY3rohMWXMmGYEs0GvnLfxwEXvh0CpJxGO54DzuHt24wsLI_QqCjVVgSmCu77T66IgbvRnJaIoCU01FSmyPxlNGC7DOVRolxcznNYiRNskqcJjaKp9mvnalXIwUvZUKRphEyfG-C-bzBhNInGyCcHL8kTCAv0-wozuDeZ2i3LRQUErXgO8IF2_8hYZiYC9vb1YaMMXXeDrc1l9wbzhNo_S8eZo-DQm3kYhlyd0k&x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&x-client-ver=5.2.0.0
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/membership-report-toolbox
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/membership-report-toolbox
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Resurssit  

Piirin e-Kirja 

Tämä Piirin e-Kirja sisältää olennaiset tiedot, joita piirikuvernööri tarvitsee virkakaudellaan. e-Kirja 

tarjoaa helposti saatavilla olevia resursseja, linkkejä, ohjeita ja hallituksen käytäntöjä. 

Klubin e-Kirjat 
Klubin e-Kirjat ovat saatavilla useille rooleille klubitasolla. Näissä asiakirjoissa on kattava opas 

onnistuneen johtajakauden suorittamiseksi klubitasolla.  

GAT-kurssi Lionien oppimiskeskuksessa (LLC) 
Henkilökunta pyrkii luomaan oppimiskeskukseen uuden kurssin, joka käsittelee Maailmanlaajuista 

toimintaryhmää.  Lisätietoja tästä kurssista ja sen aikataulusta julkaistaan pian. 

GAT:n verkkosivut 
GAT:n aloitussivu sisältää GAT-päivitykset ja -resurssit, joista on linkit johtajakoulutukseen, jäsenyyteen 

ja palveluun, ja päivitetyt GAT-videomme. 

Roolit ja velvollisuudet  

Roolit ja velvollisuudet kuvataan vaalipiirin johtajille ja aluejohtajille heidän nimityssähköposteissaan.   

Moninkertaispiirin, piirin ja klubin roolit ja velvollisuudet tarkistetaan kesäkuun 2020 hallituksen 

kokouksessa ja ne päivitetään GAT-johtajien sivulle pian sen jälkeen.     

GAT-luettelo 

Täydellinen luettelo kaikista vaalipiirin GAT-johtajista, alueellisista johtajista ja aluejohtajista, sekä 

heidän moninkertaispiirinsä, piirinsä ja piirittömät alueet, löytyvät GAT-aloitussivulta.  

GAT-yleiskatsaus PPT 

PowerPoint-esitys, joka tarjoaa yleiskuvan GAT:sta ja tiimin rooleista, on saatavana LCI: n 

verkkosivustolla GAT-resurssisivulla. 

GAT-henkilökunnan yhteystiedot  

GAT -henkilöstön yhteystiedot löytyy verkkosivulta. 

Ota yhteyttä tiimiin osoitteessa GAT@lionsclubs.org tai numerossa (630) 203-3815. 

Voit myös tavoittaa oman alueesi asiantuntijaan sähköpostitse: 

• VP 1: GAT.CA1@lionsclubs.org 

• VP 2: GAT.CA2@lionsclubs.org 

• VP 3: GAT.CA3@lionsclubs.org 

• VP 4: GAT.CA4@lionsclubs.org 

• VP 5: GAT.CA5@lionsclubs.org 

• VP 6: GAT.CA6@lionsclubs.org 

• VP 7: GAT.CA7@lionsclubs.org 

• VP 8: GAT.CA8@lionsclubs.org 

Klubitarvikkeet 
Moninkertaispiirin, piirin ja klubin GAT-johtajat voivat hankkia käyntikortteja ja muita tarvikkeita 

Klubitarvikeosastosta. Näitä ovat esimerkiksi palkinnot, pinssit, kynät ja vaatteet.  

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/district-governors
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-officers
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-action-team-resources
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/glt-toolbox
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/gmt-toolbox
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/gst-toolbox
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-action-team-structure
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-action-team-leadership
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-action-team
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-action-team-resources
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-action-team
mailto:GAT@lionsclubs.org
mailto:GAT.CA1@lionsclubs.org
mailto:GAT.CA2@lionsclubs.org
mailto:GAT.CA3@lionsclubs.org
mailto:GAT.CA4@lionsclubs.org
mailto:GAT.CA5@lionsclubs.org
mailto:GAT.CA6@lionsclubs.org
mailto:GAT.CA7@lionsclubs.org
mailto:GAT.CA8@lionsclubs.org
https://www2.lionsclubs.org/


11 
GAT L 002 FI 

Rev. 7/1/2020 
 

Hallituksen sääntökokoelma 
Muista tutustua Hallituksen sääntökokoelmaan jokaisen hallituksen kokouksen jälkeen, koska päivityksiä 

tapahtuu usein.  

https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual

