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Koulutuksen ajankohtaiset 
asiat



Koulutuksesta valmennukseen

• ”Who is not busy being born is busy dying” (Bob Dylan)

• ”Oppia ikä kaikki” (suomalainen kansanviisaus ja koulutuspolitiikan 

perusta)

• ”Kypsään ikään kasvanut kasvi kantaa hedelmää” (havainto luonnosta)

• Valmennus-ajatus korostaa osallistujien omaa aktiivisuutta ja halua oppia.

• Valmennus tukee motivaatiota ja kehittymistä. 

• Kaikki valmennustilaisuudet ovat yhteisiä kehittämistilaisuuksia. 

• Opasleijonat tarjoavat klubeille tukea, joka painottuu tarpeen mukaan.

• Leijona-toiminta tarjoaa tukea tehtävien hoitamiseen, valmiuksien 

kehittämiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun



Koulutustoiminta kaudella 2022-2023

Koulutustoimikunta: Mirja Salo, Sakari Soppi, Tiia Häyry, Lasse Halme 
(pj), kuvernööritiimin jäsenet sekä toimikuntien puheenjohtajat

Lohkon puheenjohtajien valmennus 13.8.

Tietojen tallennus järjestelmiin 25.8.

Presidenttiristeily 9.10.

Presidenttivalmennus I 28.1.

Virkailijavalmennus I 23.3.

(Presidentit, sihteerit, rahastonhoitajat, jäsenjohtajat, tiedottajat)

Virkailijavalmennus II 27.4.

Lohkon puheenjohtajat (vanhat ja uudet) 24.4.



RLLI

• RLLI - Regional Lions Leadership Institute -työpaja perustuu 
päämajan alueellisen lionjohtajien instituutin materiaaleihin, 
mutta järjestetään Suomessa omaan toimintaympäristöömme 
sopeutettuna. 

• Työpajasta saat taitoja myös työelämään ja muihin tilanteisiin, 
joissa tarvitaan johtajuutta ja johtamisen taitoja, koska 
valmennuksen aiheet ovat pääosin yleisellä tasolla 
sovellettavissa. 

• Koulutus on avoin kaikille leijonille ja täysi-ikäisille leoille, jotka 
ovat kiinnostuneet henkilökohtaisten johtajuustaitojensa 
kehittämisestä.
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RLLI

• Hybridinä

• Jyväskylä 11.-12.2.2023

• Etänä 2.2 ja 16.2.2023

• Haku 7.11.2022-6.1.2023

• Lionit ja täysi-ikäiset Leot

• Noin 350 €

Aiheet

• Lionismin perusteet

• Tiimityö

• Moninaisuus

• Paikalliset tavoitteet

• Ajanhallinta

• Julkinen puhe ja siihen 
valmistautuminen

• Henkilökohtainen toiminta-
ajatus

• Jäsenten motivointi
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ALLI

• Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutissa (ALLI -
Advanced Lions Leadership Institute) on kansainvälinen 
koulutus/valmennus, jossa keskitytään lionjohtajien taitojen 
kehittämiseen, jotta he ovat mm. valmiita johtotehtäviin lohko-, 
alue- ja piiritasolla. 

• Osallistua voivat lionit, jotka ovat toimineet klubin 
presidenttinä, mutta eivät ole vielä aloittaneet ensimmäisen 
varapiirikuvernöörin tehtävässä.
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ALLI

Haku

• Oslossa 12.-14.5.2023

• Haku viimeistään 11.2.2023

• Myös suomenkielinen luokka

Vaatimukset

• Osallistuu kaikkiin kolmepäiväisen 
instituutin istuntoihin.

• Järjestää matkat instituuttiin ja 
takaisin kotiin.

• Suorittaa esitehtävät ennen 
saapumista instituuttiin.

• Maksaa 125 dollarin 
osallistumismaksun.

Aiheet

• Johtajuuden perusteet

• Erinomaisen tiimin rakentaminen

• Projektijohtaminen ja delegoiminen

• Erimielisyyksien ratkaiseminen

• Lions-järjestön toiminta, resurssit ja 
tuki

• Julkinen puhe ja siihen 
valmistautuminen

• Tulevien lionsjohtajien
tunnistaminen ja kehittäminen
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Kiitos


