
Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) helpottaa      kärsimystä onnettomuuksien aikana, kehittää vastuullisia ja
osallistuvia nuoria, rakentaa terveellisempiä ja helppokulkuisempia yhteisöjä ja auttaa esteiden poistamisessa
näkö- ja kuulovammoista kärsiville. LCIF-koordinaattorina roolisi on kriittinen, kun pyrimme kasvattamaan kykyämme
tukea tätä humanitaarista työtä. Kouluttamalla ja motivoimalla lioneita tukemaan LCIF:ää taloudellisesti, sinä
laajennat säätiön kykyä rahoittaa projekteja, jotka tuovat toivoa maailman ihmisille. 

Haastavien mutta saavutettavissa olevien tavoitteiden määrittäminen on hyvää harjoitusta. Tavoitteet antavat 
selvän päämäärän ja niiden kautta voidaan arvioida menestymistä säännöllisin väliajoin. Jotkut teistä ovat ehkä
jo asettaneet tavoitteet piireillenne. Käytä tätä opasta muuttaaksesi nämä tavoitteet sellaiseen muotoon, jota on
helppo seurata ja arvioida koko vaalipiirin alueella. Jatka vahvojen suhteiden rakentamista piirikuvernööritiimiin
suorittamalla tämä tavoitteiden asettamisen prosessi yhdessä.  

Tässä oppaassa annetaan useita suosituksia siitä, miten:

1. Määritellä alueen mahdollisuudet tukea LCIF:ää

2. Luoda toimintasuunnitelma tälle lionvuodelle

3. Asettaa realistiset tavoitteet LCIF:n lahjoituksille ja aktiviteeteille

Monet näistä suosituksista sopivat sinunkin alueellesi, mutta on ehkä joitakin, jotka eivät ole yhtä sopivia riippuen
omasta vaalipiiristäsi ja paikallisesta lionkulttuurista.  

Käytä seuraavaa opasta ja vastaavia raportteja täyttääksesi verkossa olevan LCIF:n tavoitelomakkeen.
Linkki verkosta löytyvään lomakkeeseen lähetetään sinulle erillisessä sähköpostiviestissä.

PIIRIN  
TAVOITTEIDEN
ASETTAMISEN 
OPAS
LCIF-KOORDINAATTOREILLE



Piirin laajuinen mainostaminen ja koulutus 
On tärkeää jatkuvasti kertoa LCIF:n aloitteista.

• Julkaise säännöllisesti viimeisimmät LCIF-tiedot piirin 

uutiskirjeessä ja verkkosivuilla.

• Liitä mukaan linkki omalle verkkosivulle ja LCIF:n sivuille

(www.lcif.org) ja lisää niille tietoja LCIF:n uutisista/

maailmanlaajuisista tilanteista, Melvin Jones -jäsenten 

nimet, apurahauutiset, LCIF:n puheenjohtajan kuukauden

uutiskirje ja tietoja säätiöstä.

• Jaa tietoja LCIF:stä moninkertaispiirin ja piirikokouksissa.

• Kirjoita LCIF:n tavoitelomakkeelle tiedot julkaistavista 

artikkeleista paikallisessa uutiskirjeessä ja verkkosivulla.

Klubin osallistuminen 
Tehokas tapa kasvattaa jatkuvaa tukea on lisätä niiden 

klubien määrää piirissä, jotka tekevät lahjoituksia LCIF:lle

joka vuosi. Käytä Klubin osallistumisraporttia nähdäksesi

montako prosenttia piirin klubeista tuki LCIF:ää viime

vuonna. Käytä myös Klubin terveystarkastusraporttia, 

josta näet nopeasti mitkä klubit eivät tukeneet LCIF:ää 

viime vuonna.

• Piirikuvernööritiimin avustuksella tee lista klubeista, 

jotka eivät vielä tue LCIF:ää, mutta jotka ehkä 

pystyisivät siihen.

• Klubit tulee asettaa järjestykseen sen mukaan miten

paljon potentiaalia niillä arvellaan olevan.

• Vieraile näissä klubeissa ja ota ne mukaan 

yhteydenottosuunnitelmiin sekä aseta ne 

tärkeysjärjestykseen heti tärkeimpien klubien

jälkeen Tavoitteessa 1.  

• Ilmoita klubien osallistumisprosentin tavoite 

LCIF:n tavoitelomakkeella.

Tunnustusohjelmat
Käytä sopivinta LCIF:n tunnustusohjelmaa kannustaaksesi

lahjoituksia klubeilta ja yksityishenkilöiltä piirissä. 

• Laadi suunnitelma pitääksesi klubit ja lionit tietoisina 

heidän MJF-saldoista.

• Merkitse LCIF:n tavoitelomakkeelle:

• onko MJF/PMJF tunnustustilaisuuksia suunniteltu 

vuosikokousten yhteyteen.

• annetaanko säännöllisiä raportteja klubeille heidän 

käytössä olevista MJF-saldoista.  

Älä unohta pyytää piirikuvernööritiimiä julkaisemaan tiedot

LCIF:lle annetuista lahjoituksista. Suunnittele erityisen

tilaisuuden järjestämistä tunnustuksen antamiseksi yhdessä

piirikuvernööritiimin kanssa.

TAVOITE #2 TAVOITE #4

TAVOITE #1 TAVOITE #3

Miten: 
Seuraavissa laatikoissa kerrotaan yksityiskohtaisesti kuudesta tavoitteiden asettamisen alueesta ja niihin liittyvistä
hyödyllisistä tiedoista.

1. Lue tiedot kaikissa laatikoissa.
2. Laadi suunnitelma ja alustavat tavoitteet.
3. Sovi tapaamisesta piirikuvernööritiimin kanssa.
4. Esittele piirikuvernööritiimille suunnitelman luonnos.

5. Muokkaa suunnitelmaa ja saavuttakaa yhteisymmärrys.
6. Käytä kunkin osion vastauksia täyttääksesi verkossa 

olevan LCIF:n tavoitelomakkeen. Linkki verkosta löytyvään
lomakkeeseen lähetetään sinulle sähköpostiviestissä.

Klubivierailut 
Tehokkain tapa kertoa lioneille LCIF:stä on vierailla klubeissa.
Pyri vierailemaan piirisi kaikissa klubeissa joka vuosi. Jos tämä
ei ole mahdollista, pyri olemaan henkilökohtaisessa yhteydessä
jokaisen klubin klubivirkailijoihin esimerkiksi henkilökohtaisen
kirjeen ja puhelun kautta tai tapaamalla henkilökohtaisesti
keskustellaksesi LCIF:stä klubivirkailijoiden kanssa vaikkapa 
piirin tilaisuudessa.

• Aseta klubit järjestykseen niiden aikaisemmin antaman tuen

sekä piirikuvernööritiimin kommenttien perusteella.

• Vieraile ensin klubeissa, jotka ovat tehneet lahjoituksia – kiitä

heitä ja kannusta heitä nostamaan lahjoitusten määrää tänä

vuonna.

• Pidä esitelmiä suurissa klubeissa tai klubeissa, jotka ovat 

järjestäneet menestyksellisiä varainkeruutilaisuuksia.

• Osallistu lohkon kokouksiin tavataksesi piirin johtajia, 

sopiaksesi esitelmien aikataulusta ja kertoaksesi 

viimeisimmät tiedot.

• Kirjoita LCIF:n tavoitelomakkeelle klubien lukumäärä,

joissa aiot vierailla.



Taloudellinen tuki 
On tärkeää asettaa haastava, mutta tavoitettavissa oleva
tavoite tulevalle vuodelle. Harkitse vähintään 5-10%
kasvua riippuen piirin potentiaalista. Suurempia 
lahjoitusmääriä voidaan saada esimerkiksi jäsenkasvun
myötä tai korkeampien lahjoitusten kautta erityisiin 
aloitteisiin kuten Yksi elämä, yksi rokotus -kampanjaan,
SightFirst II -kampanjaan tai luonnonkatastrofien jälkeen.

• Aseta kokonaislahjoitusten tavoite piiristä.  

• Laadi suunnitelma miten saavuttaa tämä tavoite.

• Käytä raportteja arvioidaksesi piirisi suuntauksia. 

• Päätä minkälaisia lahjoitustapoja, kuten piirin, klubin,

henkilökohtainen tai ei-lionin pystyt parhaiten 

mainostamaan ja kasvattamaan.

• Voit ehkä valita myös erilaisia tavoitteita riippuen piirisi

suuntauksista.

• Ilmoita taloudellisen tuen tavoite LCIF:n 

tavoitelomakkeella.

Yksi rokotus, yksi elämä -lahjoitukset
Lionit ovat laajentaneet sitoutumistamme taisteluun

tuhkarokkoa ja vihurirokkoa vastaan vuoteen 2017 saakka.

Globaali tavoite Yksi rokotus, yksi elämä -kampanjalle on

kerätä US$30 miljoonaa, jotta varmistamme kehitysmaissa

asuvien lasten rokotukset tuhka- ja vihurirokkoa vastaan.

GAVI Alliance -järjestö tulee lahjoittamaan vastaavan 

summan (the Gates Foundation -säätiöltä ja Ison-Britannian

kehitysministeriöltä saaduilla varoilla).

• Aseta Yksi rokotus, yksi elämä -lahjoituksille tavoite, 

joka sopii piirisi olosuhteisiin.  

• Muista, että on tärkeää ylläpitää tasapaino varojen

keräämisessä sekä yleisiin tarkoituksiin että 

erityisaloitteisiin.

• Ilmoita oma Yksi rokotus, yksi elämä -tavoitteesi

LCIF:n tavoitelomakkeella.

TAVOITE #6

TAVOITE #5

TIEDOT
YHTEENVETO LAHJOITUKSISTA
Yhteenveto lahjoituksista -raportti listaa kaikki tietyn piirin lahjoitukset klubeittain

aakkosjärjestyksessä. Raportissa ilmoitetaan sekä klubien että yksittäisten jäsenten

lahjoitukset. Huomaa, että lahjoittajien nimet tulee pitää luottamuksellisina ja ne on

tarkoitettu omaan käyttöösi LCIF-koordinaattorina. Raportilla näkyy myös onko lahja

ohjattu johonkin tiettyyn ohjelmaan tai rahastoon ja minkätyyppinen tunnustus on 

annettu; esimerkiksi lahjoitus on voitu merkitä ‘Näköohjelmille,’ ‘Tuhkarokkorokotuksiin,’

‘Missä tarve on suurin,’ ‘Kannattajajäsenen hopeataso’ jne. Lahjoitusten yhteenveto

erottelee lahjoitukset neljännesvuosiin ja jokaisesta neljänneksestä annetaan 

loppusumma jokaisen piirin raportin lopussa. Raportin lopusta löytyy jokaisen piirin

ja moninkertaispiirin lahjoitusten loppusumma.

LAHJOITUSTILASTOT
Lahjoitustilastossa näkyvät kaikki käyttämättömät MJF- ja PMJF-saldot piireittäin

aakkosjärjestyksessä klubin nimen mukaan. Raportilla näkyvät vain sellaiset klubit,

jotka ovat tehneet lahjoituksia tai joiden jäsenet ovat tehneet lahjoituksia. Klubit, joilla

ei ole lahjoituksia eivät näy tällä raportilla. Saldot, jotka kuuluvat yksittäisille jäsenille

näkyvät jäsenen nimen ja jäsennumeron mukaan; klubien ja piirien saldot näkyvät

listalla `nimettöminä.` Jokaisen piirin jälkeen näkyy niiden antamien lahjoitusten

välisumma.

MJF/PMJF-LISTA
MJF/PMJF-listalla näkyvät kaikki henkilöt, jotka ovat saaneet MJF- tai PMJF-

jäsenyyden piirin alueella, aakkosjärjestyksessä klubin nimen mukaan. Raportissa

näkyy päivämäärä, jolloin henkilö on saanut MJF:n, montako PMJF:ää henkilöllä

on (jos niitä on) sekä milloin viimeisin PMJF on saatu. Huomaa, että jotkut Melvin

Jones -jäsenyydet on tarkoitettu lahjoitettavaksi tulevissa tilaisuuksissa ja niitä ei

pidä tehdä julkiseksi piirissä ennen kuin jäsenyys on virallisesti ojennettu henkilölle.

Huomaa myös, että MJF:n tai PMJF:n saaneet henkilöt jotka eivät ole lioneita, on

listattu erikseen eikä heitä yhdistetä klubiin. Tämä lista pitää pyytää erikseen LCIF:n

henkilökunnan jäseneltä.

PIIRIKOORDINAATTORIN TAVOITERAPORTTI
Tämä raportti listaa kaikki piirikoordinaattorit moninkertaispiireittäin ja vaalipiireittäin.

Siihen sisältyy kokonaisumma, joka on kerätty tänä vuonna tähän mennessä;

kokonaissumma, joka oli kerätty samaan aikaan edellisen vuoden aikana sekä

kokonaissumma koko viimeisen toimivuoden aikana. Siinä näkyy myös onko kerätty

summa suurempi vai pienempi kuin edellisvuonna kerätty summa. Nämä luvut 

antavat piirien ja moninkertaispiirien koordinaattoreille helpon tavan verrata tämän

vuoden keräyssummaa viime vuoden tuloksiin, jotta he voivat seurata menestymistä

ja tehdä tarvittavia muutoksia. Raportissa näkyvät myös varainkeruun luvut 

viimeisen kolmen kuukauden ajalta, jotta koordinaattorit voivat kiinnittää huomiota

trendeihin. Lopuksi siinä näkyvät kunkin koordinaattorin ilmoittamat tavoitteet sekä

montako prosenttia tavoitteesta on saavutettu tähän päivään mennessä. Tämä 

raportti päivitetään kerran kuukaudessa ja se on luettavissa verkkosivulla. Etsi 

hakusanoilla “TFR Goal Report” osoitteessa www.lcif.org. 

KLUBIN TERVEYSTARKASTUS
Tämä raportti kertoo piirin kaikkien klubien tilanteesta, mukaan lukien niiden jäsen-

määrän, perustamispäivän ja onko jäsenmäärä kasvamassa vai vähenemässä. 

Raportissa näkyy myös LCIF:lle tehtyjen lahjoitusten kumulatiivinen määrä toimivuoden

aikana. Pystyt tunnistamaan tästä sellaiset klubit, joilla on potentiaalia tukea LCIF:ää.

KLUBIN OSALLISTUMISRAPORTTI
Raportilla näkyvät jokaisen piirin klubien yhteenlaskettu määrä, montako näistä

klubeista on tehnyt lahjoituksen LCIF:lle tähän mennessä tänä vuonna, montako

prosenttia piirin klubeista on tehnyt lahjoituksen ja vielä lopuksi kaikkien lahjoitusten

yhteissumma. Huomaa, että klubien tulee lahjoittaa vähintään US$100, jotta ne 

otetaan mukaan osallistuvina klubeina tähän raporttiin. Tämä raportti päivitetään

kerran kuukaudessa ja se on luettavissa verkkosivulla. Etsi raporttia hakusanoilla

“Club Participation Report” osoitteessa www.lcif.org.
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Piirikoordinaattorit ovat vastuussa LCIF-tavoitteiden asettamisesta sekä niiden toteuttamisesta ja aktiviteettien järjestämisestä niiden

saavuttamiseksi. Piirikuvernööritiimi voi antaa tukea ja osallistua kannustamalla paikallisia lioneita tekemään parhaansa. Seuraavassa

taulukossa annetaan sekä piirikuvernöörin että LCIF-koordinaattorin vastuut, joiden kautta LCIF:n tavoitteet voidaan parhaiten saavuttaa.

LCIF:N TAVOITTEIDEN ASETTAMISEN VASTUUT

LCIF-piirikoordinaattorin (DC) 
Vastuut

Piirikuvernöörin (DG) 
Vastuut

LCIF
klubivierailujen
aktiviteetit

¸ Vierailee ainakin yhdessä klubissa joka kuukausi

¸ Inspiroi lioneita palvelemaan sekä paikallista että 

globaalia yhteisöä LCIF:n kautta

¸ Kiittää lioneita heidän antamastaan tuesta LCIF:lle

¸ Pyytää ja kannustaa tukea tulevaisuudessa LCIF:lle 

¸ Ottaa mukaan paikallisia ja kansainvälisiä uutisiä 

LCIF:stä klubivierailuilla ja piirin tapahtumissa

¸ Kiittää lioneita heidän aikaisemmasta tuesta 

LCIF:lle ja muistuttaa heitä LCIF:n tärkeästä työstä

Mainosaktiviteetit 

¸ Varmistaa, että tiedot LCIF:stä esitellään piirikokouksessa ja

muissa alueen tilaisuuksissa

¸ Kertoo tärkeistä LCIF:n luvuista ja paikallisista tiedoista 

piirikuvernöörille

¸ Pyytää piirikuvernööriltä tilaisuutta kertoa säännöllisesti

LCIF:n tilanteesta piirihallituksen kokouksissa

¸ Antaa mainosmahdollisuuksia LCIF-koordinaattorille 

ja antaa mahdollisuuden antaa tunnustusta LCIF:n 

tukijoille piirikokouksissa ja tilaisuuksissa

LCIF
lahjoitus-
tavoitteet

¸ Käyttää LCIF:n tietoja ja aseta lahjoitusten kasvutavoitteeksi

vähintään 5 - 10% enemmän kuin keskivertovuonna 

annettiin piiristä LCIF:lle; joillakin alueilla tämä voi 

tarkoittaa yhtä MJF-jäsenyyttä enemmän

¸ On tietoinen piirin aikaisemmasta lahjoitushistoriasta 

LCIF:lle ja avusta LCIF-piirikoordinaattoria kasvun 

saavuttamisessa

Johtajuus-
aktiviteetit

¸ Asettaa LCIF:n piiritavoitteet piirikuvernöörin 

avustuksella

¸ Tuntee LCIF:n apurahahistoria

¸ Avustaa LCIF-piirikoordinaattoria tavoitteiden asettamisessa

¸ Pyytää säännöllisiä raportteja LCIF-piirikoordinaattorilta 

hallituksen kokouksissa

Miksi LCIF:ään kiinnitetään nyt enemmän huomiota?

Lionit osallistuvat yhä useampiin aloitteisiin, jotka eivät olisi mahdollisia

ilman LCIF:n antamaa tukea. Jotta voimme vastata tähän lisääntyneeseen

tuen tarpeeseen, hallitus on hyväksynyt globaalit tavoitteet lisätä LCIF:n 

varainkeruuta asteittain niin että vuotuinen lahjoitusmäärä US$50 miljoonaa

saavutetaan vuoteen 2018 mennessä. 

Kuka on vastuussa tavoitteista ja mitä tapahtuu, 
jos niitä ei saavuteta?

Piirikoordinaattorit ovat vastuussa tavoitteiden saavuttamisesta ja 

aktiviteettien toteuttamisesta niiden saavuttamiseksi. Paikallisesti 

asetetut tavoitteet korostavat kaikkia pyrkimyksiä ja kaikkia piirejä ja 

moninkertaispiirejä pyydetään asettamaan haastavia, mutta saavutettavia

tavoitteita. Alueilla, joissa tavoitteita ei saavuteta, tullaan käymään läpi 

suoritetut aktiviteetit ja miten lionien johdon antama apu voidaan 

priorisoida tulevina vuosina. On tärkeää saavuttaa tavoitteet, mutta ne 

ovat tavoitteita eivätkä ne ole sitovia. Tämä suunnitelma on suunniteltu

joustavaksi ja toteutus vaihtelee eri alueilla ja kulttuureissa.

Oma klubini on kiinnostunut vain paikallisista 
palveluprojekteista. Miksi meidän pitäisi tukea LCIF:ää?

Lionsklubien kansainvälisen järjestön jäseninä lionit kuuluvat globaaliin 

verkostoon. Tämä verkosto antaa maailman lioneille mahdollisuuden tukea

toisiaan suurissa projekteissa, joita yksittäiset klubit tai piirit eivät pysty 

toteuttamaan. LCIF on yksinkertaisesti meidän tapamme auttaa lioneita ja

ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. 

LCIF-apurahoja on myönnetty kaikkialle lionsmaailmaan ja piirejä 

pyydetäänkin lukemaan lisää eri apurahaohjelmista ja hakemaan niitä 

kriteerit täyttäviin projekteihin. Pyydä LCIF:n “Grant History” -raportti 

nähdäksesi mitä apurahoja on myönnetty sinun alueellesi.

Mitä LCIF “osallistuminen” tarkoittaa?

Tässä yhteydessä “osallistuminen” tarkoittaa, että yksityishenkilö, klubi 

tai piiri on tehnyt lahjoituksen LCIF:lle. Tämä voi olla suora lahjoitus, 

osamaksu MJF- tai kannattajäsenyyteen tai varojen lähettäminen 

LCIF-varainkeruuti-laisuudesta. Valitettavasti monet klubit ja jopa piirit 

voivat olla osallistumatta yhtään kertaa vuoden aikana. 

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ


