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Aivan aluksi

• Lohkonpuheenjohtaja on piirin toiseksi tärkein toimihenkilö piirikuvernöörin 
jälkeen

• Rohkaiset, ylläpidät ja kehität klubien yhteistyötä lohkosi ja paikkakuntasi 
alueella. 

• Voi olla jopa tarkoituksenmukaista pitää joskus paikkakunnan lohkojen yhteinenkin 
kokoontuminen, varsinkin, jos klubien aktiviteetit kohdistuvat alueella samoihin 
kouluihin ja laitoksiin.

• Tuet presidenttejä klubin johtamistehtävässä  ja autat ja neuvot lohkosi 
presidenttejä piirikuvernöörin tavoitteiden toteuttamisessa

• Saat hienon mahdollisuuden tutustua lohkosi muiden klubien toimintaan ja saat 
ideoita oman klubisi toimintaan

• Suositellaan, että käyt kerran kaudessa kussakin lohkosi klubissa, joko hallituksen 
kokouksessa tai klubikokouksessa
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Lohkon puheenjohtajan rooli ja velvollisuudet
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Istunnon tavoitteet

• Tutustua lohkon puheenjohtajan rooleihin

• Tutustua lohkon puheenjohtajan velvollisuuksiin

• Löytää lohkon puheenjohtajan resurssit



Lohkon puheenjohtaja on linkki piirin ja 
klubien välillä

Lohkon puheenjohtaja on myös Maailmanlaajuisen
toimintaryhmän jäsen
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Toimit piirihallituksen jäsenenä

• Olet piirihallituksen jäsen ja osallistut kaikkiin piirin ja 

piirihallituksen kokouksiin

• Vastaat omalta osaltasi lohkosi sisällä piirikuvernöörin 

tavoitteiden toteutumisesta 

• Olet aktiivinen toimija ja viestinviejä klubien ja piirin välillä

• Olet raportointivastuussa piirikuvernööritiimille 

• Olet oman alueesi aluetiimin jäsen
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Lohkojohtajan tehtävät

Tunnetko niitä?
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Lohkojohtajan tehtävät

Lohkon puheenjohtajan velvollisuudet 

kuten ne on määritelty Piirin malli- ja 

ohjesäännössä:

10. § LOHKON PUHEENJOHTAJA. Lohkon 

puheenjohtaja toimii piirikuvernöörin johdolla ja 

hänen valvonnassaan ja hän on lohkonsa ylin 

hallintovirkailija. Lohkon puheenjohtaja on 

piirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän jäsen. 
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Lohkojohtajan tehtävät

• Edistää tämän järjestön päämääriä. 

• Toimia lohkonkokouksen (piirikuvernöörin neuvoa-antavan 
toimikunnan = PNAT) puheenjohtajana lohkossaan ja kutsua 
toimikunta sääntömääräisiin kokouksiin.
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Lohkojohtajan tehtävät

• Pyrkii ottamaan mukaan piirin GMT-(jäsen)koordinaattorin, 
piirin GLT-(koulutus)koordinaattorin ja piirin GST-
(palvelu)koordinaattorin erityisvieraiksi lohkonkokoukseen 
keskustelemaan jäsenyyteen, johtamisen kehittämiseen ja 
palveluun liittyvistä tarpeista ja siitä, kuinka nämä ryhmät 
voivat auttaa lohkon klubeja.
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Lohkojohtajan tehtävät

• Raportoida viiden (5) päivän kuluessa jokaisesta 
lohkonkokouksesta piirikuvernöörille. Kopiot on sovittaessa 
lähetettävä myös piirin GMT-koordinaattorille, piirin GLT-
koordinaattorille, piirin GST-koordinaattorille ja alueen 
puheenjohtajalle. 

• Mainostaa klubin laatualoitetta lohkon klubeissa. 
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Lohkojohtajan tehtävät

• Toimia aktiivisesti yhdessä piirin GMT-koordinaattorin kanssa 
uusien klubien perustamiseksi ja pitää kaikki lohkon klubit 
tietoisina uusista aktiviteeteista sekä varmistaa klubien 
hyvinvointi.

• Toimia aktiivisesti yhdessä piirin GLT-koordinaattorin kanssa 
johtajakoulutuksen tukemiseksi lohkon alueella ja tiedottaa 
lohkon lioneille mahdollisuuksista johtajakoulutukseen lohkon, 
piirin ja moninkertaispiirin alueella. 
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Lohkojohtajan tehtävät

• Toimia yhdessä piirin GST-koordinaattorin kanssa, osallistua 
aktiivisesti maailmanlaajuista palvelualoitteiden 
mainostamiseen kertomalla lohkon lioneille 
palvelumahdollisuuksista alueen, piirin ja moninkertaispiirin 
alueilla.
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Lohkojohtajan tehtävät

• Seuraa lohkossa piirin, liiton ja Lions Clubs Internationalin 
projektien etenemistä. 

• Pyrkiä varmistamaan, että jokainen lohkon klubi toimii 
hyväksytyn klubin sääntöjen ja ohjesääntöjen mukaisesti 

• Kannustaa osallistumista kansainvälisiin, piirin ja liiton 
kokouksiin varmistaen vähintään täyden osallistumisen, johon 
lohkon klubit ovat oikeutettuja 
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Lohkojohtajan tehtävät

• Vierailla jokaisessa lohkon klubissa kerran tai useammin 
virkakauden aikana, raportoida tilanteesta klubeissa alueen 
puheenjohtajalle - erityisesti, jos esiintyy ongelmia, jotka hän 
on havainnut (kopio raportista piirikuvernöörille). 

• Kansainvälinen hallitus saattaa esittää pyynnön jonkin 
erityistehtävän hoitamisesta.
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Lohkon puheenjohtajan resurssit

Mitä lohkon puheenjohtajan 
resursseja voin käyttää?

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-
center/zone-region-chairpersons
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Lohkon ja alueen johtajien keskus-
Päämajan sivuilta
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Lohkon ja alueen johtajien keskus-
Päämajan sivuilta
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Resurssit

• Lohkon ja alueen puheenjohtajan e-Kirja

• Lohkon puheenjohtajien oppimispolku

• Klubin rakenne, Piirin rakenne ja Moninkertaispiirin rakenne -
mallit.

• Raportit, mm. Klubin terveystarkastus
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Lohkon ja alueen johtajien keskus-
Päämajan sivuilta
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Lohkon ja alueen johtajien keskus-
Päämajan sivuilta
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Lohkon ja alueen johtajien keskus-
Päämajan sivuilta
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LIONIEN OPPIMISKESKUS
MY LION-JÄSENPORTAALI
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Connect (Beta) *UUSI*

Connect (Beta)

• Virtuaalinen kokoussovellus, joka on 
tällä hetkellä beetaversiona ja johon 
lionit voivat pyytää käyttöoikeutta 
täyttämällä sivustolta löytyvän 
lomakkeen. 

• Käyttämällä Lion Account -tilin 
kirjautumistietoja, lionit voivat järjestää 
kokouksia jopa 75 henkilölle. 

• Kokoustekniikka perustuu kolmannen 
osapuolen ohjelmistoon nimeltä Big
Blue Button.

• Ohjeet löytyvät lions.fi sivustolta
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https://lionshelp.zendesk.com/hc/en-us/categories/360002949274#Connect


Lohkon ja alueen johtajien keskus-
Päämajan sivuilta
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Lohkon ja alueen johtajien keskus-
Päämajan sivuilta
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Instituutit

• ELLI

• RLLI

• ALLI

• FDI

• LCIP
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Muut osallistujat

resurssina



Klubin hyvinvoinnin arvioiminen
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Istunnon tavoitteet

• Terveiden klubien ominaisuuksien tunnistaminen

• Klubin terveystarkastusraporttien analysointi

• Klubien terveyden parantamiseen tarkoitettujen resurssien 
tunnistaminen
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Mitkä ovat terveen klubin merkit? 
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Terveen klubin elementit

• Klubin jäsenet suorittavat mielekkäitä palveluprojekteja

• Klubilla on jäsenkasvua ja se kykenee pitämään uudet jäsenet 
klubissa 

• Klubi viestii tehokkaasti niin klubin sisällä, kuin myös klubista ulos

• Klubin tapahtumia järjestetään säännöllisesti ja ne ovat miellyttäviä

ja positiivisia

• Klubivirkailijat osallistuvat johtajakoulutusohjelmiin

• Klubi on hyvässä asemassa ja tekee ilmoitukset säännöllisesti
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Klubin  
Terveystarkastusraportit

Mitä indikaattoreita tulisi käyttää 
määriteltäessä lohkon klubien terveyttä?
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Klubin terveystarkastusraportti 

2

5

4

3

1

Tarjoaa nopean katsauksen:

1. Nettokasvuun vuoden 

alusta

2. Palveluaktiviteettien 

raportoimiseen

3. Presidenttien kiertoon

4. Jäsenilmoitusten 

tekemiseen

5. Klubin statukseen 



Klubin terveystarkastusraporttien lataaminen

• Löytyy sivulta Jäsenraportit -työkalut 

• Näpäytä Klubin/piirin terveystarkastus -

linkkiä päästäksesi katselemaan 

raportteja.



Klubin terveysresurssit
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Klubin terveysresurssit saatavilla

1. Klubin terveystarkastuksen toimintastrategiat

2. Klubin toiminnan parantaminen -verkkosivut

3. Kollegat ja verkostot
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Klubin terveystarkastuksen toimintastrategiat

1. Jäsenyys, säilyttäminen ja ongelmat

• Kokousten ja aktiviteettien kiinnostavuus, jäsenten 
perehdytys, rekrytointi

Mistä apua 

• Klubin laatualoite; ”Klubin arvosanat”-kysely
• Entisten jäsenten tyytyväisyyskysely 
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Klubin terveystarkastuksen toimintastrategiat

Lisää työkaluja tarjolla

• ”Teidän klubinne, teidän tapanne”
• ”Tee siitä totta”-opas klubiprojektin suunnitteluun
• ”Työskentely tiiminä”  (lionien oppimiskeskus)
• Koulutusta klubivirkailijoille
• Perehdytystä jäsenille
• Mentorointia
• Lionien oppimiskeskus on valtava koulutuspankki
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Klubin terveystarkastuksen toimintastrategiat

2. Raportointi

• Jäsen- ja virkailijailmoitukset

• Presidenttien kierto, yhteystiedot

• Aktiviteetit ja niiden ilmoittaminen
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Klubin terveystarkastuksen toimintastrategiat

3. Talous ja lahjoitukset LCIF:lle

• Klubin velka päämajaan

• Lahjoitusten määrä toimintavuonna
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Klubin toiminnan parantaminen -verkkosivut
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Resurssit

• Teidän klubinne, teidän tapanne! (Er klubb,ert sätt!)

• Suunnitelma vahvemmalle klubille (Planritning för en starkare
klubb)

• Klubin laatualoite (Program för klubbkvalitet)

• Klubin erinomaisuuspalkinto (Klubbens excellensutmärkelse)
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Muut osallistujat
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Kollegat



Tehtävien siirto seuraajalle
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Viestikapulan siirto

• Lions toiminnassa virka kestää vuoden, mutta toiminnalle 
saadaan ryhtiä ja jatkuvuutta, kun seuraava viranhaltija on 
mukana toiminnassa

• Lohkon puheenjohtaja kartoittaa potentiaalisia 
seuraajaehdokkaita ja informoi heistä ensimmäistä 
varapiirikuvernööriä

• Näin saadaan myös enemmän hyötyä klubien 
yhteistoiminnasta

• Olet seuraavan kauden lohkon puheenjohtajan mentori ja 
tukihenkilö

18.5.2021 MD107-GLT Aarno Niemi 59



Kysymyksiä?
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Kiitos


