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27.2.2020 Niittylounas



NELIOSAINEN VALMENNUSKOKONAISUUS

1. to 27.2.2020 klo 18.00 Ravintola Niittylounas, Pihatörmä 1B, Espoo

2. la 18.4.2020 klo 9.00 Marjatta-koulu, Poutuntie 12, Helsinki

3. la 16.5.2020 paikka avoin

4. to 27.8.2020 klo 18.00 Ravintola Niittylounas, Pihatörmä 1B, Espoo

Valmennus koostuu neljästä toisiaan täydentävästä tapaamisesta, joissa saat keinoja 
klubipresidentin tehtävän haltuunottoon sekä kauden suunnitteluun ja toteutukseen. 
Tapaat kauden kollegasi ja lohkosi puheenjohtajan sekä piirikuvernöörin. Pääset 
keskustelemaan mieltäsi askarruttavista kysymyksistä, ratkomaan ongelmia ja 
hiomaan ideoita eteenpäin hyvässä porukassa. Tavoitteena on onnistunut 
toimintakausi, joka innostaa klubiasi menestykseen!



PRESIDENTTINÄ…. X KERTAA?



KONKARIT, MIKÄ PRESIDENTTIYDESSÄ…

Tuntuu hyvältä?

- Kausi kestää vuoden: vaikka olisi 
kiirettäkin 

- Delegointimahdollisuus 

- Klubilaisten vahva tuki tekemiseen ja 
uuden kokeilemiseen, autetaan pressaa

- Excursiot, retket, vierailut → vinkkejä 
(piirin) kohteista voisi kerätä Jellona-
infoon. Retki kauden alussa → hyvä 
startti kauteen 

Mikä on raskasta/kurjaa?

- Kausi kestää vain vuoden: kun tietää, 
mitä pitäisi tehdä, pesti on ohi, menee 
todella nopeasti

- On vaikeaa aktivoida jäseniä, saada 
kaikkia osallistumaan

- Vastuu



PRESIDENTIN ASEMA

Presidentti johtaa itsenäistä rekisteröityä yhdistystä, joka päättää omasta 
toiminnastaan täysin itsenäisesti noudattaen Lions-periaatteita ja klubitoimintaa 
koskevia ohjesääntöjä

Piirivirkailijat toimivat neuvonantajinasi

Olet vastuussa siitä, että 

- vuosikokouksen ja piirikokouksen päätökset esitellään/noudatetaan klubissa

- Lions-periaatteita noudatetaan klubissasi

- Päämaja (LCI = Lions Clubs International) saa raportit ajallaan

- Velvoitteet hoidetaan määräaikoina (jäsenmaksut, rekisteriviennit (PRH)…)



PERIAATTEET JA ARVOPOHJA
Lions-periaatteet
PIDÄ päivätyötäsi kutsumuksena ja hoida työsi niin, että herätät luottamusta.

PYRI tekemään työsi menestyksellisesti. Olet oikeutettu kohtuulliseen korvaukseen vaivoistasi, 
mutta älä tavoittele epäoikeudenmukaisia etuja.

MUISTA, että oman liiketoiminnan kehittämisen ei tarvitse tapahtua muiden kustannuksella; 
muista olla lojaali asiakkaillesi ja rehellinen itsellesi

AINA kun epäilen asemani tai toimintani oikeudenmukaisuuttaa tai eettisyyttä, ratkaisen 
nämä epäilyt.

PIDÄ ystävyyttä tavoitteena, ei keinona. Tosiystävyys ei ole riippuvainen keskinäisistä 
palveluista, vaan tosiystävyys ei vaadi mitään ja hyväksyy palvelun siinä hengessä, jossa se 
annettiin.

TÄYTÄ aina yhteiskunnalliset velvollisuutesi, osoita sanoin ja teoin oikeudenmukaisuutesi ja 
rehtiytesi maatasi ja yhteiskuntaasi kohtaan. Anna niille vapaasti ajastasi, työvoimastasi ja 
varallisuudestasi.

AUTAN muita tarjoamalla sympatiaa ahdistuneille, apua heikoille ja omistani vähäosaisille. 

OLEN VAROVAINEN kritiikin suhteen ja avokätinen kiitoksessa. Pyrin rakentamaan tuhoamisen 
sijaan.

Suomalaisen Lions-liikkeen arvot

• Luotettavuus

• Ihmisläheisyys

• Palveluhalu

• Talkoohenki

• Paikallisuus

• Kansainvälisyys



PRESIDENTIN ROOLI ASIOIDEN JOHTAJANA
MANAGEMENT
Vastuu asioista

- suunnitellessasi ja valmistellessasi asiat huolella

- budjetoinnissa

- päätöksenteossa, toteutuksessa, seurannassa ja analysoinnissa

Liika managerointi tappaa luovuuden!



PRESIDENTIN ROOLI IHMISTEN JOHTAJANA
LEADERSHIP
Johtaminen on tulosten aikaansaamista ihmisten avulla ja heidän kanssaan

Sinulla on vastuu ihmisistä

- johtaessasi klubi-iltaa ja/tai kokouksia

- johtaessasi hallitustyöskentelyä

- johtaessasi ryhmiä

- johtaessasi ihmisiä: Anna aina tilaa vuorovaikutukselle ja arvoa erilaisille 
mielipiteille. Kuuntele

- johtaessasi ihmisiä sitouta heidät yhdessä sovittuihin tavoitteisiin



KLUBIN HYVINVOINTI



KLUBIHYVINVOINTIPÄIVÄ
14.3.20 MAJVIK

Ilmoittautuminen 28.2.20 
mennessä
sanna.mustonen@lions.fi
ja maksamalla 15€ piirin tilille 
FI72 1004 3000 2049 15 
viitteellä 10032

mailto:sanna.mustonen@lions.fi


OMAT IDEAT, TEEMAT, TAVOITTEET?

Kausi on valitettavan lyhyt, joten toimeen tulee käydä heti



TOIMINTASUUNNITELMA - VUOSIKELLO

Klubin omat kokoukset, vierailut ja 
aktiviteetit
 Erityisesti huomioiden mitä pitää muistaa 

missäkin kohtaa kautta (jäsenmaksut, joulukortit, 
virkailijanimitykset…)

Lohkon ja piirin valmennukset sekä 
tapahtumat

Liiton viralliset kokoukset, valtakunnalliset 
kampanjat

Myös määrällisiä ja laadullisia 
tavoitteita on hyvä asettaa – Jäsenet!



MITÄ KAUDESTA 2020-2021 TIEDETÄÄN JO NYT?
KOKOUKSIA
Liiton vuosikokous Seinäjoki 5.-7.6.20

Convention Singapore 26.-30.6.20

Europa Forum Thessaloniki, Kreikka 1.-3.10.20

NSR-kokous Helsinki 15.-17.1.21

Liiton vuosikokous Turku 11.-13.6.21

Convention Montreal, Kanada, 25.-29.6.21



MITÄ KAUDESTA 2020-2021 TIEDETÄÄN JO NYT?
PIIRISSÄ
Klubitreffit jatkuvat

Valmennukset toteutuvat tämän kauden tapaan (presidentit 4-osaisesti, sihteerit ja 
rahastonhoitajat vuosikokouksen yhteydessä, raportointi alkusyksystä, opaslionit
alkuvuodesta, lisäksi aktiviteettipajat ja piirifoorumit)

Hietaniemen kunniakäynti ja Melvin Jones -lounas tammikuussa

Diabeteskävely ja lähimmäisen päivä keväällä

... On tärkeää, että presidentti saa seuraajansa valmennukseen + klubilaiset 
osallistumaan

(HUOM. Klubijakelussa tuleva posti tulee presidentille, sihteerille ja rahastonhoitajalle, 
ei esim. varapresidenteille)



GLOBAL ACTION TEAM (GAT) 
MAAILMANLAAJUINEN TOIMINTARYHMÄ

Innostuneita vapaaehtoisia

Dynaamisia johtajia

Innovatiivista palvelua

→ Vaikuta toiminnan kautta
Johtajuus

Jäsenyys

Palvelu



1. varapressa

Jäsenjohtaja 
Palvelujohtaja,
2. varapressa 
aktiviteettitoimi-
kunnan pj

Past pressa



KLUBIHALLITUKSEN MUODOSTAMINEN

Presidentti

Past-presidentti

1. Varapresidentti

2. Varapresidentti

Sihteeri

Rahastonhoitaja

Jäsenjohtaja

PR-vastaava

LCIF-koordinaattori

Tail twister

Klubimestari

Työryhmät?

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
GAT uskoo, että kun toimimme yhtenä tiiminä, me lisäämme yhteistyön kautta johtajien kehittämistä ja jäsenille tarjottavia mahdollisuuksia sekä mainostamme innovatiivisia ja tarkoituksenmukaisia palveluprojekteja kaikkialla maailmassa.Tiimityön kautta pieni idea yhteisössä voi kasvaa seuraavaksi suureksi ideaksi, joka vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään eri puolilla maailmaa. Miljoonat ihmiset voivat yhdessä tukea tätä yhtä ideaa. Tämä on toiminnan voima. 



MISTÄ LISÄINFOA VALMISTAUTUMISEEN JA 
KAUTEEN?
- Klubipresidentin eKirja

- Jellona-info https://jellona.info/

- Liiton kotisivut www.lions.fi

- Päämajan sivut 
https://www.lionsclubs.org/fi

- Verkkokurssit

https://myapps.lionsclubs.org/

- Piirin infoleijona: sanna.mustonen@lions.fi

- Päämaja: tanja.saarinen@lionsclubs.org

- Vuosikirjaliite

- Lion-lehti

- Piirikuvernööritiimi, lohkopuheenjohtaja ja 
muut piirihallituksen jäsenet

- Entiset piirin, liiton, järjestön virkailijat

- Lohko- ja piirifoorumit

- Koulutus- ja valmennustapahtumat

- Piirin ja liiton vuosikokoukset

- Kummiklubi & opaslionit

- Klubivierailut

https://jellona.info/
http://www.lions.fi/
https://www.lionsclubs.org/fi
https://myapps.lionsclubs.org/
mailto:sanna.mustonen@lions.fi
mailto:tanja.saarinen@lionsclubs.org


SEURAAVAAN KERTAAN 18.4. …

Oma klubihallitus valmiina
 huolehdi että sihteeri ja rahastonhoitaja ovat paikalla 18.4. vuosikokouksen yhteydessä tapahtuvissa 

valmennuksissa
 1.4. ylimääräinen raportointikoulutus, johon tuleva sihteeri&presidentti voivat hyvin tulla mukaan

Mieti omia tavoitteitasi kaudelle ja luo toimintasuunnitelman runko

Saat täydennystä piirin toimintasuunnitelman osalta

Käymme läpi organisaatiota ja byrologiaa – tule silti!
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