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DG EXTRA 5
Jokaisen Lionsin ajankohtaisia tapahtumia käsittelevän PK-kirjeen jälkeen, tulen, kuten aikaisemmin
kerroin, lähettämään PK:n lisäkirjeen, joka liittyy yhteiseen hauskanpitoon. Jäsenen viihtymiseen
vaikuttaa niin monta tekijää ja sen takia olen jakanut ne seuraavien otsikkojen alle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MIKSI LION LOPETTAA?
REKRYTOINTI & JATKUVUUS
MITEN KLUBI VOI?
MIKÄ ON LIONS?
LCI WEB-MAHDOLLISUUDET LIONSISSA
OPPIKAA TUNTEMAAN TOISIANNE
LAAJENNA NÄKYMIÄ
LUOVUUS & MONINAISUUS
TUNNUSTUS

LCI WEB- MAHDOLLISUUDET LIONSISSA
Kuten mainitsin viime kuukauden PK-lisäkirjeessä on lukematon määrää teitä lisätä tietojansa Lionsista,
mutta myös monella muulla alalla kuten esimerkiksi johtamistaidossa, hankehallinnassa,
valmennuksessa, opetuksessa mainitakseni muutaman. Olen ymmärtänyt, että osa tutustuu piirin
sivuihin ja kansallisiin etsiessään tietoa ja paneutua organisaatiotamme koskeviin asioihin. Valitettavasti
vaikuttaa siltä, että harva hakeutuu LCI:n kotisivuille!
LCI:N KOTISIVU
Monen näyttää olevan epätietoinen todellisesta aarteestamme. Se on juuri LCI:n kotisivu, jossa voimme
olla ylpeitä, että molemmat sekä suomen että ruotsin kielet ovat Lions maailmassa12 kansainvälisesti
eniten arvostettujen kielten joukossa. Se tarkoittaa sitä, että kaikki tieto, mikä julkaistaan LCI:n
kotisivuilla on käännettävä meidän kielillemme. Juuri päivitetty uusi kotisivu on paljon pedagogisemmin
kehitetty, jotta helpommin löytäisit sinulle laadittujen miljoonien asiakirjojen ja materiaalin seasta.
Toivon että omistaisit muutaman illan aarrekammion tutkimiselle. Sieltä löydät kaiken ja vähän lisääkin.
VIISI PÄÄRYHMÄÄ
Kaikkien linkkien web-kauppaan, LCIF:ään, MyLCI:hin ja LCICon:iin lisäksi sivu on jaettu viiteen
pääryhmään. Ne ovat:
TUTUSTU (tarinaamme)
Se antaa katsauksen historiikkiimme, kertoo, siitä mitä me Lionsissa teemme, visiostamme jne. Tästä
löydät tietoja ja videoita jotka voivat olla opettavaisia sekä tukena esitelmässäsi klubissa tai muille.
TUTUSTU (vaikutukseemme)
Tässä osassa voit oppia lisää strategiastamme LCI eteenpäin ja kehittää itseäsi ydinkeräysalueiltamme:
Diabetes, Näkö, Nälänhätä, Ympäristö ja Lapsisyöpä.
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ALOITA
Jos olet päättänyt aloittaa uutta palveluhanketta, löydät täältä lukuisasti välineitä, jotka auttavat sinua
palveluhankkeesi suunnittelussa ja aloittamisessa.
ANNA
Täältä löydät tietoja kansainvälisistä tempauksista, lahjoituksista, tunnustusohjelmista jne.
RESURSSIKESKUS
Viimeinen, mutta ehkä tärkein osa on resurssikeskus. Tämä on giganttinen tietokeskus kaavakkeineen,
videokuvineen ja monen alan käsikirjoineen aina eri Lions toimintojen opastuksista, jäsenhuollosta,
uuden klubin perustamisesta, luettelohan on loputon.
Harva myös tietää, että tässä on olemassa opintokeskus, johon voidaan rekisteröityä ja itse osallistua
lukemattomaan määrään web-koulutuksiin, kuten johtamistaito, tuloksen saavuttaminen, viestintä,
muiden ohjaus y m.
Lopuksi annan vihjeen, on mahdollista ilmoittautua Lions on-line webbinaareihin reaaliajassa, joissa
kokeneita Lionia eri puolilta maailmaa kertoo kokemuksistaan eri aiheista.
Kuten kuulette, on olemassa loputon tuki Lionille ja klubeille, mutta suuri osa jäsenistä eivät ole tietoisia
mahdollisuuksista, jotka ovat tarjoilla asioista kiinnostuneille.
Toivon herättäneeni uteliaisuuttasi jollain tasolla ja muista pitää hauskaa yhdessä!
Piirikuvernööri
Björn Hägerstrand
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