
KOULUTETTU OPASLION 
ARVIO KLUBIN 
UUDELLEENRAKENTAMISESTA
Koulutetuille opaslioneille nykyisen 
tai jo lakkautetun klubin auttamiseksi



Sinut on koulutettuna opaslionina valittu auttamaan klubin uudelleenrakentamisessa.
Opaslionkoulutukseen kuuluu joitain asioita, joista tämän jo toiminnassa olleen klubin virkailijat ovat
todennäköisesti hyvin perillä, joten nämä kohdat voidaan tarvittaessa ohittaa. Käytä alla olevaa
tarkistuslistaa pohtiessasi mitkä osa-alueet kaipaavat parannusta ja suunnittele koulutus ja tuki sen
mukaisesti. Tekstissä mainitut sivunumerot viittaavat Opaslionin koulutuksen työkirjan (CGL-1) sivuihin.   

Opaslionina tulet saamaan klubin tilasta kuukausittaisen raportin jota voit hyödyntää valvoessasi klubin
ilmoitusten tekoa, jäsenhankintaa ja taloudellista tilaa. Jotta saisit tämän raportin, sinun tulee olla
virallisesti nimitettynä kyseisen klubin opaslioniksi ja tämän lisäksi tarvitset voimassa oleva
sähköpostiosoitteen. Saat lisätietoa ottamalla yhteyttä kansainvälisen päämajan Eurafrican osastoon,
sähköpostitse osoitteessa eurafrican@Lionsclubs.org.  

Klubin nimi: ________________________________________ Arviointipäivä: __________________________

Klubivelvollisuuksien ymmärtäminen: Tämä osio on uusille virkailijoille jotka ovat myös uusia lionsjäseniä.
Tämä osio voidaan ohittaa jos virkailijat ovat kokeneita lioneita. Perusasioiden läpikäyminen ja
virkailijoiden tietojen testaaminen voi kuitenkin osoittautua hyödylliseksi. 

 KYLLÄ  EI Onko virkailijoilla selkeä käsitys Lionsklubien kansainvälisestä järjestöstä ja 
sen rakenteesta, tavoitteista ja historiasta? 

 KYLLÄ    EI Ymmärtävätkö virkailijat tehtävänsä ja roolinsa klubissa?

Jos virkailijat ovat epävarmoja tehtävistään tai ovat uusia lioneita, käykää läpi Oppitunti 1 sivulla 13,
arvioidaksenne tarvitaanko lisäkoulutusta. 

Klubin johtaminen: Varmista, että klubivirkailijat ovat perillä rooleistaan ja vastuistaan ja että he tietävät
koulutusmahdollisuuksista joita on tarjolla klubin johtamiseen.  

Ymmärtävätkö klubirkailijat vastuualueensa tarpeeksi hyvin suoriutuakseen tehtävistään menestyksellisesti? 

 KYLLÄ  EI Klubipresidentti
 KYLLÄ  EI Klubisihteeri 
 KYLLÄ  EI Klubin rahastonhoitaja 

Kuukausittainen klubin terveysraportti kertoo toimittiko klubi tarvittavat ilmoitukset, onko jäsenmaksut
myöhässä ja virkailijavaalit pidetty. Käy läpi tämä raportti ja vastaa seuraaviin kysymyksiin. 

 KYLLÄ   EI Onko klubi toimittanut aktiviteetti- ja jäsenilmoitukset ajallaan 
ja säännöllisesti? 

 KYLLÄ    EI Onko klubi maksanut maksunsa? 
 KYLLÄ   EI Valitseeko klubi uudet virkailijat vuosittain (vai toimivatko samat jäsenet 

viroissa useita vuosia?)  

Jos tarpeellista, käykää läpi koulutusrunko joka alkaa Opaslionin työkirjan sivulla 16. Osoita klubille
mentori opastamaan virkailijoita. Jos klubissa samat jäsenet toistuvat virkailijatehtävissä, pyri
kannustamaan uusia lioneita ottamaan vastaan virkailijatehtäviä ja vakuuta heille, että he tulevat 
saamaan tarvitsemaansa tukea. 

Palveluaktiviteetit: Palvelu tuo tarkoituksenmukaisuutta jäsenten mukanaoloon ja on tärkein yksittäinen
komponentti klubin menestymisessä. 

 KYLLÄ  EI Onko klubi mukana mielekkäissä palveluaktiviteeteissa? 
 KYLLÄ    EI Ovatko nämä aktiviteetit näkyviä paikkakunnalla ja palvelevatko 

ne tarkoitusta? 
 KYLLÄ    EI Haluaisivatko jäsenet mielummin tehdä jotain muuta kuin 

nykyisiä palveluaktiviteetteja? 



Jos klubin nykyiset palveluaktiviteetit vaativat vavistusta tai on aiheellista löytää uusia aktiviteetteja, 
lue “Tavoitteista totta” osio joka löytyy sivulta 16 ja harkitkaa Yhteisöpalvelun kurssin käymistä 
Lionien oppimiskeskuksessa.  

Tiedottaminen: Tehokkaalla viestinnällä annetaan arvoa klubin palvelutyölle ja tiedotetaan
paikkakuntalaisille klubin toiminnasta. Kaiken viestinnän, ulkoisen ja sisäisen, on oltava ulkoasultaan
myönteistä ja rohkaisevaa, jotta se tempaa niin nykyisiä kuin uusia jäseniäkin mukaan. 

 KYLLÄ    EI Tiedottaako klubi projekteista joissa se on mukana? 
 KYLLÄ    EI Tiedotetaanko kokouksista, tapahtumista ja projekteista selkeästi klubijäsenille? 
 KYLLÄ    EI Onko klubilla verkkosivut? 

Sopivia tiedonlähteitä ovat PR-opas, e-klubitalo ja Klubisihteerin koulutus. Harkitse myös PR-kurssia
Lionien oppimiskeskuksessa. 

Kokoukset: Kokoukset ovat jokaisen jäsenen jäsenkokemuksen keskiössä. Tylsät ja huonot kokoukset voivat
tuhota klubin. Vaikka Opaslionkoulutuksen työkirjassa Jäsenhankinta onkin seuraava aihe, suosittelemme,
että tämä osio siirretään myöhemmäksi, jäsenhankinnan ja jäsentensäilytyksen edelle. Koska tämä klubi jo
kokoontuu, on tärkeää varmistaa, että klubi tarjoaa lämpinän ja myönteisen ilmapiirin uusille jäsenille.  

 KYLLÄ  EI Ovatko kokoukset myönteisiä, tarkoituksenmukaisia ja tuotteliaita? 
 KYLLÄ    EI Pidetäänkö kokouksia säännöllisesti? 
 KYLLÄ    EI Osallistutaanko niihin säännöllisesti?
 KYLLÄ    EI Kannustetaanko jäseniä osallistumaan kokouksiin?  
 KYLLÄ    EI Koskevatko kokoukset kaikkia klubin jäseniä? 

Missä olisi parantamisen varaa? _____________________________________________________________  

Jos tarpeellista, käy läpi Opaslionkoulutuksen työkirjan sivulla 20 olevat ohjeet joilla parannetaan
kokoukseen osallistumista ja kokousten laatua. Harkitse myös Kokoushallinnan kurssia Lionien
oppimiskeskuksessa. 

Jäsenkasvu: Jäsenkasvu lienee klubinuudelleenrakentamisen suurin haaste ja se kannattaa aloittaa vasta
sitten, kun perusasiat ovat kunnossa, tai uudet jäsenet todennäköisesti jättävät klubin. Varmista, että nämä
perusasiat ovat klubissa kunnossa ennen jäsenhankintakampanjan aloittamista. 

 KYLLÄ    EI Rekrytoiko klubi aktiivisesti? 
 KYLLÄ  EI Ovatko kaikki jäsenet, niin uudet kuin vanhatkin, mukana projekteissa joista

he pitävät? 
 KYLLÄ    EI Onko klubilla jäsenhankintasuunnitelma? 

Miksi klubi menettää jäseniä ja mitä voitaisiin tehdä sen estämiseksi?

_________________________________________________________________________________________ 

Lue lisää Jäsenhankinnan ja jäsentensäilytyksen tärkeydestä sivulla 18 ja pyydä tarvittaessa apua
Jäsenjohtajalta tai mentorilta, kuten mainittu sivulla 33. Myös piirinne Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän
(GMT) koordinaattorilta voi pyytä tukea. Verkosta löytyvät myös kurssit Jäsenten erilaisuuden
arvostaminen, Jäsenten motivointi ja Tehokkaat klubin jäsenhankintatiimit (itsenäinesti suoritettava
verkkokurssi). Nämä resurssit löytyvät verkkosivuilta, Lionien oppimiskeskuksesta.  



Eurafrican osasto
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
Sähköposti: eurafrican@lionsclubs.org 
Puhelin: +1 630 468 6919

DA-CGL2.FI  6/12

Piirin tuki: Piirin johdon tehtävänä on klubien hyvinvoinnin ja kasvun kehittäminen. On kuitenkin tärkeää
varmistaa, että klubi on mukana sellaisissa projekteissa jotka vastaavat klubijäsenten kiinnostusta.
Tutkimukset osoittavat, että terveet klubit järjestävät projekteja jotka ovat sen jäsenille tärkeitä, mutta
samaan aikaan projektityöt saattavat uuvuttaa klubin joka tarvitsee kaiken energiansa uudelleenrakennukseen.

 KYLLÄ  EI Onko piirin johdosta klubin mielestä apua? 
 KYLLÄ    EI Järjestääkö piirin johto koulutustilaisuuksia joista olisi klubivirkailijoille ja

jäsenille hyötyä? 
 KYLLÄ    EI Osallistuvatko klubivirkailijat lohkokokouksiin?
 KYLLÄ    EI Tiedotetaanko tapahtumista ja kokouksista selkeästi klubivirkailijoille? 
 KYLLÄ    EI Onko piiritason tapahtumia ja projekteja niin paljon, ettei klubille jää aikaa

keskittyä omiin projekteihin? 

Millaista apua piiri voisi tarjota? ________________________________________________________________ 

Johtajakoulutuksen edistäminen: Joskus käy niin, että klubin toiminta tyssää huonoon johtamiseen, mikä voi
tarkoittaa häiritsevää jäsenten käyttäytymistä tai vaikkapa toiminnan suunnan puuttumista. Lionsklubien
kansainvälisellä järjestöllä on paljon resursseja johtamisen opettamiseen, kuten kurssit ja ohjelmat joita on
tarjolla lioneille ympäri maailmaa. Piirinne Maailmanlaajuisen johtajakoulutustiimin (GLT)
koordinaattorilta voi saada lisätietoa tarjolla olevista koulututilaisuuksista. Muistathan kertoa uusille ja
vanhoillekin jäsenille miten nämä Kansainvälisen järjestön koulutukset tarjoavat erinomaisen tilaisuuden
ammattitaitojen kasvattamiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Lue lisää verkkosivuilta, Lionien
oppimiskeskuksesta.  


