
PERHEJÄSENYYSOHJELMA  

 

Yhteenveto ohjelmasta:  
Perhejäsenyysohjelman avulla kannustetaan perheitä vapaaehtoistoimintaan yhdessä tarjoamalla heille 
mahdollisuuden liittyä lionsklubiin alennetulla jäsenmaksuhinnalla ja ottamalla mukaan lapsia ja nuoria 
kiinnostavia aktiviteetteja. Perheystävälliset klubit ja Cub-ohjelma tuovat uutta energiaa ja intoa 
klubitoimintaan, aloittaen vapaaehtoisuusperinteen perheiden sisällä ja tehostaen samalla uusien klubien 
kehitystä. 
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Mikä on perhejäsenyysohjelman maksurakenne? 
Perheen ensimmäinen jäsen (pääjäsen) maksaa täyden kansainvälisen jäsenmaksun (43 USD) ja 
korkeintaan neljä perhejäsentä maksaa puolet kansainvälisistä jäsenmaksuista (21,50 USD). Kaikki 
perhejäsenet maksavat kerran maksettavan liittymismaksun (25 USD) tai perustamisjäsenmaksun (30 
USD).  
 

Perhejäsenyyshinnat pätevät ainoastaan kansainvälisiin jäsenmaksuihin. Klubeja, piirejä ja 
moninkertaispiirejä kuitenkin rohkaistaan kehittämään omat perhejäsenyysrakenteet paikallisella tasolla.  
 

 
Ketkä hyväksytään perhejäsenten jäsenmaksurakenteeseen? 
Perhejäsenyysohjelma koskee perheenjäseniä, jotka ovat (1) sopivia lionjäsenyyteen, (2) ovat jo 
samassa klubissa tai liittymässä siihen ja (3) asuvat samassa taloudessa ja ovat sukua joko syntymän, 
avioliiton tai muun laillisen suhteen kautta. Sukulaisuudella tarkoitetaan seuraavia: vanhemmat, lapset, 
puolisot, sedät/tädit, serkut, isovanhemmat, puolison sukulaiset ja muut lailliset sukulaiset. Alle 26-
vuotiailta lapsilta ei vaadita samassa taloudessa asumista, jos he asuvat muualla korkeakouluopiskelun 
tai asepalvelun takia. 
 
Entä jos olet epävarma perheyksikön kelpoisuudesta perhejäsenyysalennukseen? 
Klubisihteerin tulee asetetun kriteerin perusteella pystyä määrittelemään keihin klubin jäsenistä voidaan 
soveltaa perhejäsenyyshintoja. Klubisihteerin tulee merkitä todistuslomakkeeseen tai MyLCI:hin mitä 
asiakirjoja käytettiin perhesuhteen todistamiseen. Klubin rekisteröimät tiedot voidaan auditoida. 
 
Miten perhejäsenyys todistetaan? 
Uusi klubi voi ilmoittaa perhejäsenet perustajajäsenilmoituksessa (TK21-A) jos ne eivät vielä käytä 
MyLCI:ta. Jo toiminnassa olevat klubit toimittavat Perheyksikön todistuslomakkeen (TK-30) MMR-
ilmoituksen tai verkossa MyLCI -ilmoituksen kautta ilmoittaessaan uuden perhejäsenen liittymisestä. Uusi 
todistus tarvitaan vain, kun osoite tai jäsenyyden tila muuttuu. 

 
Miten klubisihteerin tulee määritellä perheen pääjäsen? 
Kuka tahansa yksi jäsen perheestä voi olla perheen pääjäsen. Jatkossa kaikki perheyksikön tiedot 
perustuvat pääjäsenen sukulaisuussuhteeseen muihin jäseneksi pyrkiviin. 
 
Ovatko jäsenyysvaatimukset ja edut erilaisia perhejäsenelle? 
Eivät. Perhejäsenten tulee täyttä kaikki samat vaatimukset ja he saavat kaikki samat oikeudet ja edut kuin 
tavallisetkin lion-jäsenet. 

 
Materiaalit: 

 Perhejäsenyysesite   (MPFM-8)  

 Perheystävällisen lionsklubin "toteuttamisopas"  

 Perheyksikön todistuslomake (TK-30) 

 Lionperheiden cub-ohjelman ohjelma- ja aktiviteettiopas   (MPFM-33)  

 Perheiden leijonanpentuohjelman aktiviteetit (MPFM-34)  

 Leijonanpentuohjelman esite (MPFM-37)  

 Perhe- ja naisjäsenkehityksen apurahasuunnittelun opas (MP-101) 

http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mpfm8.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/MPFG1.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mpfm33.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mpfm34.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mpfm37.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mp101.pdf


 

LCI:n yhteystiedot: 
Kysymyksissä koskien perhejäsenyysohjelmaa, ota yhteyttä: 
Jäsentoiminnan osasto 
Puhelin: +1-630-203-3831 
Sähköposti: membershipoperations@lionsclubs.org 
  
Kysymyksissä koskien perhejäsenyyden todistamista verkossa, ota yhteyttä:  
MyLCI Support Center 
Sähköposti: MyLCI@lionsclubs.org  
 
Kysymyksissä koskien perheyksikön todistuslomaketta ja sen käsittelyä, ota yhteyttä:  
Member Service Center 
Puhelin: +1-630-203-3830 
Sähköposti:  Memberservicecenter@lionsclubs.org 

mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:wmmr@lionsclubs.org
mailto:%20Memberservicecenter@lionsclubs.org


NAISJÄSENTEN OHJELMA  
 

Yhteenveto ohjelmasta:  
Naisjäsenaloite käynnistettiin vuonna 2003 lisäämään naisten liittymistä lionsklubien jäseniksi. Aloite on 
onnistunut hyvin ja naisjäsenten määrä järjestössä on jatkanut kasvamistaan. Vuonna 2008 
Naisjäsenyysaloite yhdistettiin Perhejäsenyysohjelmaan. 
  

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Millaisia aloitteita Lions Clubs International tukee naisjäsenyyden lisäämiseksi? 

1. Perhejäsenten ja naisten jäsenyyden kehittämiseen erikoistuneet asiantuntijat, jotka 
piirikuvernööritiimi nimittää kolmeksi vuodeksi yhteistyössä moninkertaispiirin GMT-
koordinaattorin ja piirin GMT-koordinaattorin kanssa, valvovat perhejäsenten ja naisten 
rekrytointia piirinsä ja moninkertaispiirinsä alueella. 

2. Perhe- ja naisjäsenyyden symposium-apurahoja on saatavilla projektien ja ideoiden 
kehittämiseksi ja vaihtamiseksi sekä uusien jäsenten ja mahdollisuuksien kehittämiseksi uusille 
klubeille.  

3. Alueelliset naisten workshop -apurahat ovat haettavissa tukemaan selvityksiä liittyen naisten 
rekrytoimiseen ja säilyttämiseen, strategioiden kehittämiseen naisten lukumäärän lisäämiseksi 
sekä toimintasuunnitelmien laatimiseksi. 

 
Kuinka paljon naisjäsenten määrä on kasvanut? 
Vuonna 2002-2003 naisjäsenten kokonaismäärä oli 13,7 % ja se on kasvanut 27%:n toimivuoteen 2014-
2015 mennessä.  
 

Materiaalit: 
 Olen lion (ME-37) 

 Symposiumin apurahasuunnittelun opas (MP-101) 

 Alueellisen naisten workshopin suunnitteluopas (MP-102) 
 

LCI:n yhteystiedot:  
Jäsenkehitys 
Puhelin: +1-630-203-3831 
Sähköposti: membershipdev@lionsclubs.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/me37.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mp101.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mp102.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


OPISKELIJAJÄSENOHJELMA  

 

Yhteenveto ohjelmasta:  
Opiskelijajäsenohjelmassa myönnetään erityiset alennukset opiskelijoille, jotta kannustetaan heitä 
osallistumaan kampusklubeihin ja perinteisiin lionsklubeihin ja samalla varmistetaan opiskelijoiden 
aktiivinen osallistuminen toimintaan. Tämä ohjelma laajentaa jäsenhankintaponnistuksiamme ja antaa 
useammalle nuorelle aikuiselle tilaisuuden liittyä järjestöön.  
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Mistä osista opiskelijaohjelma koostuu? 

 Aktiivijäsenyys: Ehdot täyttävät opiskelijat ovat aktiivijäseniä, ja heillä on kaikki oikeudet ja 
etuoikeudet sekä velvollisuudet, joita lionsklubin jäsenyydestä seuraa.  

 Oppilasjäsenten maksut: Tähän luokkaan oikeutetut ovat vapautettuja liittymismaksuista ja 
maksavat vain puolet kansainvälisistä jäsenmaksuista. Edelleen suositellaan, että piirit ja 
moninkertaispiirit harkitsevat opiskelijajäsenten vapauttamista maksuistaan tai maksujen 
alentamista sen mukaan, mikä katsotaan sopivaksi. TÄRKEÄÄ: Opiskelijat uusissa 
kampusklubeissa tai klubeissa, joiden jäsenenemmistö on opiskelijoita, maksavat yhden vuoden 
kansainväliset jäsenmaksut ennakkoon opiskelija-alennushinnalla perustamishakemuksen 
yhteydessä. 

 
Kuka voi saada opiskelijajäsenalennuksen? 
Ohjelmaan hyväksyttävän "opiskelijan" määritelmä on seuraavanlainen: Opiskelija on oppilaitoksessa 
kirjoilla oleva henkilö, joka on asuinpaikkansa lain mukaan täysi-ikäinen, mutta enintään 30-vuotias. 
Opiskelijajäsenten on todistettava olevansa kirjoilla oppilaitoksessa ja ikänsä.  
 
Jos kyseessä on vastaperustettu kampusklubi tai jos suurin osa klubin jäsenistä on opiskelijajäseniä, 
kunkin opiskelijajäsenohjelman ehdot täyttävän perustajajäsenen on maksettava etukäteen yhden vuoden 
kansainväliset jäsenmaksut opiskelija-alennuksella. Nämä maksut pitää lähettää klubin 
perustamishakemuksen ohessa. Kun klubi on perustettu, jäsenmaksuja ei enää tarvitse maksaa 
etukäteen. 
 
Täyttävätkö nykyiset kampuslionsklubien opiskelijat nämä ehdot? 
Kyllä. Kampusklubien opiskelijat saavat jäsenmaksun opiskelijan alennushinnalla.  
 
Onko alennettu jäsenmaksu voimassa perinteisissä klubeissa? 
Kyllä. Kaikki perinteisten klubien toimintaan osallistuvat opiskelijat voivat saada 
opiskelijajäsenalennuksen. 
 

Materiaalit: 
 Opiskelijajäsenen todistuslomake (STU-5)  

 Opas nuorten jäsenten rekrytoimiseen (EX-800)  

 Opas nuorten jäsenten rekrytoimiseen, PowerPoint 

 Ole osa jotain tärkeää -esite (EX-801) 

 Tule mukaan, tule lioniksi - Video  
 
 

LCI:n yhteystiedot:  
Kysymyksissä koskien opiskelijajäsenohjelmaa, ota yhteyttä: 
Jäsentoiminnan osasto 
Puhelin: +1-630-203-3831 
Sähköposti: membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Kysymyksissä koskien perhejäsenyyden todistamista verkossa, ota yhteyttä: 
MyLCI Support Center 

http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/stu5.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/ex800.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/ppt/YoungAdultsRecruitingGuide.ppt
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/ex801.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qtryMhBcxcE
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


Sähköposti: MyLCI@lionsclubs.org 
 
 
Kysymyksissä koskien perheyksikön todistuslomaketta ja sen käsittelyä, ota yhteyttä: 
Member Service Center 
Puhelin: +1-630-203-3830 
Sähköposti: Memberservicecenter@lionsclubs.org 

mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:Memberservicecenter@lionsclubs.org


LEO-LIONOHJELMA  

 

Yhteenveto ohjelmasta:  
Jotta lioneista voisi tulla johtava humanitaarinen voima avainasemiin sijoittuvien tulevaisuuden johtajien 
joukossa, Lions Clubs International laajensi Leo-lionohjelmaa tarjoamalla lisäalennuksen ehdot täyttäville 
entisille leoille ja nuorille aikuisille. Leomuunto-ohjelma kannustaa entisiä leoja liittymään lionsklubiin ja 
hankkimaan jäseniksi muita samoin ajattelevia nuoria aikuisia. Näin he edistävät nuorten aikuisten 
osallistumista lioneihin ja tasoittavat tietä tulevaisuuden lionjohtajille.  
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Mistä osista leosta lioniksi -ohjelma koostuu? 

 Aktiivijäsenyys: Entisen leon tai nuoren aikuisen kriteerit täyttävät henkilöt ovat aktiivijäseniä, ja 
heillä on kaikki oikeudet ja etuoikeudet sekä velvollisuudet, joita lionsklubin jäsenyydestä seuraa. 

 Leo-lionjäsenmaksualennus: Entiset leot ja nuoret aikuiset saavat vapautuksen perustamis- ja 
liittymismaksusta, ja alle 30-vuotiaat maksavat vain puolet kansainvälisistä maksuista.  
 

Kuka voi saada leosta lioniksi alennuksen? 

 Entiset leot - Entiset ja nykyiset leot, jotka ovat täysi-ikäisiä asuinalueellaan ja enintään 30-
vuotiaita. Todistusta vaaditaan iän ja leoklubin jäsenyyden todistamiseksi. Leoilla on 
mahdollisuus perustaa uusi lionsklubi ja rekrytoida muita entisiä leoja liittymään. 

 Nuoret aikuiset - Nuoret aikuiset, jotka ovat täysi-ikäisiä asuinalueellaan ja enintään 30-vuotiaita 
täyttävät myös ehdot, kunhan ainakin uuden klubin perustajajäsenistä 10 täyttää edellä annetut 
entisen leon edellytykset ja he ovat olleet leoja vähintään yhden vuoden ja yhden päivän. Nuorten 
aikuisten tulee todistaa ikänsä. 

 
Onko alennettu jäsenmaksu voimassa perinteisissä klubeissa? 
Kyllä. Kaikki perinteisten klubien toimintaan osallistuvat leot voivat saada leosta-lioniksi jäsenalennuksen. 
Nuoret aikuiset voivat kuitenkin liittyä vain klubiin, jonka ovat perustaneet vähintään 10 entistä leoa, jotka 
ovat olleet leoja vähintään yhden vuoden ja yhden päivän. 
 
Mitä muita etuja entiset leot saavat liittyessään lioneiksi? 

 Tunnustus palveluvuosista: Entiset leot voivat ilmoittaa heidän palveluvuotensa Leosta lioniksi 
siirtymistodistuksella, (LL-2) jolloin heidän leoina suoritetut palvelusvuodet otetaan huomioon 
heidän lionsklubin jäsenyystiedoissaan. Lionsklubin sihteeri lähettää lomakkeen kansainvälisen 
päämajan nuoriso-ohjelmien osastolle. 

 Tunnustus toiminnasta leoviroissa: Jos leolla on johtava asema leo-organisaatiossa, hän on 
kelpoinen saamaan yhden vuoden tunnustuksen, jota piirin määritelmän mukaan edellytetään 
tiettyä johtavaa asemaa varten hänen lionpiirissään, poikkeuksena varapiirikuvernöörin ja 
piirikuvernöörin kelpoisuusvaatimukset, jotka perustuvat Lions Clubs Internationalin sääntöihin. 

 
Miten entiset leot ja nuoret aikuiset antavat todistukset? 
Uusien klubien tulee jättää Leosta lioniksi siirtymislomake ja palveluvuosien hyvityslomake (LL-2) 
jokaisesta leosta ja nuoresta aikuisesta perustamishakemuksen yhteydessä. Olemassa olevat klubit 
jättävät hyvityslomakkeen MMR-ilmoituksen tai verkossa MyLCI-ilmoituksen kautta ja valitsevat 
jäsenyyspudotusvalikosta "Leosta lioniksi" tai "Nuori aikuinen" raportoidessaan uutta jäsentä leosta 
lioniksi tai nuoreksi aikuiseksi. Jotta entinen leojäsenyys voidaan varmentaa, kun päivitetään uutta 
jäsenyystyyppiä "Leosta lioniksi", jäsenen tulee olla listattuna leoksi tai entiseksi leoksi. Muutoin 
vaaditaan jäljennös "Todistuksesta suoritetusta leopalvelusta" ja  Leosta lioniksi siirtymis- ja 
palveluvuosien hyvityslomake (LL-2) 
 

Saatavat materiaalit: 
 Leosta lioniksi -jäsenen todistus- ja palveluvuosien siirtolomake  (LL-2) 

 Eritystilaisuus lioneiksi siirtyville leoille -esite (LL-1) 

 

http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/ll1.pdf


LCI:n yhteystiedot:  
Leosta lioniksi -ohjelmaa koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä: 
Jäsentoiminnan osasto 
Puhelin: +1-630-203-3831 
Sähköposti: membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Kysymyksissä koskien todistamista verkossa, ota yhteyttä: 
MyLCI Support Center 
Sähköposti: MyLCI@lionsclubs.org 
 
Leosta lioniksi siirtymis- ja palveluvuosien hyvityslomakkeen käsittelyä tai jättämistä koskevissa 
kysymyksissä ota yhteyttä:  
Member Service Center 
Puhelin: +1-630-203-3830 
Sähköposti: Memberservicecenter@lionsclubs.org 

mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:Memberservicecenter@lionsclubs.org


KLUBIN JÄSENHANKINTAJOHTAJA  

 
Jokaisella lionsklubilla tulisi olla klubin jäsenjohtaja. Klubin jäsenjohtaja auttaa klubia jäsenkasvun 
varmistamisessa. Kasvu saavutetaan uusien jäsenten rekrytoinnin ja jäsenten tyytyväisyyden kautta, 
koska silloin jäsenet pysyvät jäseninä ja palvelevat kauemmin. 
 
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Miten jäsenjohtaja aloittaa tehtävässä? 
Hänen tulisi aloittaa lukemalla Jäsenjohtajan opas (ME-44). Tässä oppaassa kerrotaan tehtävän 
velvollisuuksista, annetaan vinkkejä ja esitellään resurssit. Opas auttaa myös jäsenjohtajaa laatimaan 
jäsenten tyytyväisyys- ja kasvusuunnitelman. 
 
Mitkä ovat klubin jäsenjohtajan vastuut?” 
Yleisiä vastuita ovat jäsentoimikunnan perustaminen, muiden klubin toimikuntien kanssa koordinoiminen, 
Jäsenjohtajan rekrytointiraportin ja Klubin jäsentyytyväisyyden raportin lähettäminen sekä klubin 
hallituksen jäsenenä toimiminen. 

 
Vastuu jäsenten tyytyväisyyden takaamiseksi tarkoittaa suunnitelman laatimista, nykyisten jäsenten 
tyytyväisyyden tarkistamisen sekä toimintasuunnitelmien laatimisen ja klubista eroavien jäsenten 
haastattelun. 

 
Jäsenten rekrytoimiseen liittyvät tehtävät sisältävät suunnitelman laatimisen klubin jäsenkasvulle, LCI:n 
erilaisten jäsenyystyyppien ja -ohjelmien ymmärtäminen, uusien jäsenten rekrytoimisen ja sen 
varmistaminen, että uudet jäsenet saavat Uuden jäsenen perehdytyksen ja he osallistuvat lionien 
mentoriohjelmaan. 

 
Mitä tukea jäsenjohtaja saa? 

Jäsenjohtajien tulee tehdä läheistä yhteistyötä jäsentoimikunnan ja piirin GMT-tiimin kanssa. 
Jäsentoimikunta tulee muodostaa tavalla, joka parhaiten vastaa klubin tarpeisiin, mutta LCI suosittelee 
että siihen kuuluvat edellisvuoden jäsenjohtaja, seuraavan vuoden mahdollinen uusi jäsenjohtaja sekä 
klubi tahansa klubin jäsen, joka on kiinnostunut jäsenten rekrytoimisesta tai jäsenten tyyväisyydestä. 
Tämä suositeltu rakenne auttaa klubeja parantamaan jäsenten tyytyväisyyttä ja kasvua, kun yhtenäinen 
tiimi yhdessä johtaa klubin toimintaa.  
 

Materiaalit  
 Klubin jäsenhankintajohtajan opas (ME-44) 

 Jäsenhakemus (ME-6B) 

 Tehtävälausunto ja periaatteet – taskuesite (ME-33) 

 Lionit vaikuttavat (ME-40) 

 Kysy pois! -opas (ME-300) 

 Jäsenten tyytyväisyysopas (ME-301) 
 

LCI:n yhteystiedot: 
GMT Department 
Puhelin: +1-630-203-3831 
Sähköposti: membershipdev@lionsclubs.org  

  

http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/me6b.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/me33.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/me40.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/me301.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


LIONIEN MAAILMANLAAJUISEN JÄSENEKSIOTTOPÄIVÄN OHJELMA  

 

Yhteenveto ohjelmasta:  
Lionien maailmanlaajuinen jäseneksiottopäivä on maailmanlaajuinen tapahtuma jonka myötä toivotetaan 
tervetulleeksi uusia jäseniä ja annetaan lioneille mahdollisuus kasvattaa jäsenmääräänsä sekä lisätään 
yleisön tietoisuutta lioneista. Joka vuosi yli sata piiriä käyttää tämän päivän lionsklubien vahvistamiseen ja 
tärkeyden lisäämiseen. 
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Milloin Lionien maailmanlaajuista jäseneksiottopäivää vietetään? 
Lionien maailmanlaajuinen jäseneksiottopäivä on huhtikuussa Lions Club Internationalin valinnan 
mukaan. Vaikka tälle tapahtumalle on joka vuosi valittu päivä, suurin osa jäseneksiottoseremonioista 
järjestetään piirin ja moninkertaispiirin vuosikokouksissa silloin kun ne järjestetään. Jotkut alueet 
päättävät järjestää erityisen tapahtuman vuoden aikana rekrytoitujen jäsenten tunnustamista varten.  
 
Saavatko uudet jäsenet muistoesineen lionien maailmanlaajuisena jäseneksiottopäivänä? 
Kyllä. Kansainvälisen presidentin allekirjoittamat uuden jäsenen todistukset ovat saatavilla Lions Clubs 
Internationalilta ja ne voi ladata verkkosivulta. 
 
Miten piirit ja klubit voivat hyödyntää parhaiten Lionien maailmanlaajuista jäseneksiottopäivää? 
Piiri tai klubi voi käyttää tapahtumaa tilaisuutena: 

 Juhlistaa uusia jäseniä ja tunnustaa heidän jäsenyytensä  

 liittyä maailman muiden lionien seuraan ja ottaa yhteisvoimin tuhansia uusia jäseniä 

 esitellä sitä, miten tärkeää työtä lionsklubit tekevät auttaessaan ja palvellessaan vähempiosaisia 

 käynnistää jäsenhankintakampanja ja palkita jäsenhankinnasta 

 lujittaa jäsenten säilyttämistä 

 Aloittaa PR-kampanja, jolla lisätään tietoisuutta klubista.  
 

Materiaalit: 
 Lionien maailmanlaajuisen jäseneksiottopäivän klubi- ja piirisuunnitteluopas (MK-61) 

 Maailmanlaajuinen jäseneksiottopäivä – jäsenyystodistus (MK-63) 
 

LCI:n yhteystiedot:  
Jäsenkehitys 
Puhelin: +1-630-203-3831 
Sähköposti: membershipdev@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mk61.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mk63.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


KLUBIN LAATUPROSESSI (KLP)  

 

Ohjelman yhteenveto 
  
Klubin laatuprosessi (KLP) on ohjelma, joka on omistettu klubin toiminnan parantamiselle. KLP on 
prosessi, jolla klubin toimintaa voidaan arvioida ja parantaa sen terveyttä, parantaa jäsenten kokemuksia 
ja parantaa palvelua paikkakunnilla.  
 
Klubit voivat valita kahden version välillä:  

 Pro on ohjaajan vetämä workshop. Se on suunniteltu klubeille, joissa halutaan koulutettu 
lionohjaaja opastamaan jäseniä workshopissa.  

 Lite suoritetaan itsenäisesti. Se on suunniteltu klubeille, joissa halutaan oman jäsenen johtavan 
workshopia. 

 
Workshopin aikana klubit tutkivat niiden menestymistä tarkastelemalla paikkakunnan tarpeita, 
määrittelemällä strategiat klubien parantamiseksi ja laatimalla tavoitteita ja toimintasuunnitelmia klubin 
jatkuvan parantamisen varmistamiseksi. Prosessin kukin vaihe kestää noin yhden tunnin. 

     

VAIHE 1 

Miksi olemme täällä? 
(45-60 minuuttia) 

 Tunnistetaan lionien saavutukset 

 Keskustellaan mitä klubinne voi saada aikaan 
tulevaisuudessa. 

 Tunnistetaan paikkakunnan tarpeita 

 Harkitaan Paikkakunnan tarvearviointia 

VAIHE 2 

Mikä tekee klubista 
erinomaisen? 

(75-90 minuuttia) 

 Täytetään Klubin arvosanat -kysely 

 Määritellään erinomaisen klubin ominaisuudet 

 Tunnistetaan esteet erinomaisen klubin saavuttamiselle. 

 Pohditaan keinoja parantaa klubin tehokkuutta 

 

VAIHE 3 

Miten voimme määritellä 
tarpeemme? 

(45-60 minuuttia) 

 Käydään läpi Paikkakunnan tarvearviointi 

 Käydään läpi Klubin arvosanat -kyselyn tulokset 

 Tunnistetaan klubin ja LCI:n resurssit 

 

VAIHE 4 

Mitä voimme tehdä 
seuraavaksi? 

(45-60 minuuttia) 

 Asetetaan tavoitteet kullekin aktiviteetille 

 Laaditaan toimintasuunnitelma, jolla tavoitteet voidaan 
saavuttaa. 
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Usein kysyttyjä kysymyksiä:  
 
Kenelle KLP on tarkoitettu? 
KLP ei ole tarkoitettu vain heikoille tai vaikeuksissa oleville klubeille. KLP on tarkoitettu kaikille klubeille, 
jotka haluavat parantaa toimintaa, arvioida klubin palveluprojekteja, innostaa klubin jäseniä ja kasvattaa 
jäsenmäärää. 

  
Miten klubi voi osallistua KLP:hen? 
Klubit, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan KLP:hen voivat ladata materiaalit LCI:n verkkosivulla.   
 
Missä klubi voi järjestää KLP-workshopin? 
Klubit voivat järjestää KLP-workshopin tavallisten kokousten yhteydessä tai jossain muussa erillisessä 
tilaisuudessa.  
Ohjelma voidaan toteuttaa yhdessä  tai neljässä osassa. 
 
Mitä klubit saavuttavat KLP -workshopissa?  
Jokainen KLP:hen osallistuva lion täyttää Paikkakunnan tarvearvioinnin ja Klubin arvosanat -kyselyn.  
Kun näiden tulokset on käsitelty, klubit laatii tavoitteet ja toimintasuunnitelmat klubin menestyksen 
varmistamiseksi.   
 
Mikä on GMT/GLT-koordinaattorin rooli? 
Piirin GLT-koordinaattorien tulee tunnistaa ja kouluttaa piirissä lioneita, jotka voivat toimia KLP Pro -
ohjaajina.    

 
On tärkeää, että piirin GMT- ja GLT-koordinaattorit hankkivat kopiot osallistuvien klubien määrittelemistä 
tavoitteista ja toimintasuunnitelmista kun ne ovat suorittaneet workshopin.  Näin piirin GMT- ja GLT-
koordinaattorit voivat seurata klubien tilannetta säännöllisesti ja varmistaa, että ne ovat edistymässä 
tavoitteiden saavuttamisessa. 

 

LCI:n yhteystiedot: 
Piiri- ja klubihallintojaosto  

Puhelin: +1-630-468-6919 

Sähköposti: clubqualityinitiative@lionsclubs.org  
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LIONIEN PERHE- JA NAISJÄSENTEN SYMPOSIUMOHJELMA  

 

Yhteenveto ohjelmasta:  
Kannustaessamme perhejäseniä ja naisia yhä aktiivisemmin mukaan lionsklubeihimme, on tärkeää, että 
klubit tunnistavat sellaiset palvelumahdollisuudet, jotka kiinnostavat naisia ja perheitä. Erinomainen tapa 
löytää nämä tarpeet on järjestää symposium Lionien Perhe- ja naisjäsenten palvelu- ja vapaaehtoistyön 
symposiumohjelman kautta. 
 
Symposiumi on kokoontuminen, jossa vaihdetaan vapaasti ideoita, tai muodollinen kokous, jossa moni 
asiantuntija pitää lyhyen esitelmän yhdestä aiheesta tai toisiinsa liittyvistä aiheista. Lionien perhe- ja 
naisjäsenten symposiumin tarkoitus on neliosainen: 

1. Tunnistaa ne paikkakunnan projektit, jotka kiinnostavat naisia ja perheitä. 
2. Tunnistaa mahdolliset uudet jäsenet. 
3. Mainostaa lionsklubeja paikkakunnalla. 
4. Perustaa uusia klubeja tai liitännäisklubeja kehittämään uusia projekteja, jotka on katsottu 

tarpeellisiksi. 
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Mitä osatekijöitä tarvitaan rahoitushakemuksen täyttämiseen?  
Rahoitushakemuksen täyttämistä varten hakijoiden tulee: 

 Valita teema symposiumille. 

 Voimien yhdistäminen muiden alueellasi toimivien ryhmien kanssa lisää tapahtuman 
uskottavuutta, antaa uusia näkökulmia sekä tärkeitä tietoja ja tuo projektiin uusia rahoittajia ja 
muita resursseja. 

 Valitkaa päivämäärä ja varatkaa vähintään 3-4 kuukautta aikaa tilaisuuden suunnittelemiseen ja 
toteuttamiseen  

 Lähetä täytetty hakemus, jossa on piirikuvernöörin allekirjoitus 
 
Kenen tulisi koordinoida symposiumi? 
Lions-piirin perhe- ja naisjäsenkasvuvastaavat ja piirin GMT-piirikoordinaattorit ovat alunperin 
symposiumin pääkummeja/järjestäjiä; paikalliset klubit voivat sponsoroida myöhemmin, kun ne saavat 
kokemusta tällaisista tapahtumista. 
 
Paljonko rahoitusta on saatavilla? 
Yhtä symposiumia kohti voi hakea korkeintaan 2 000 dollarin suuruista avustusta, mutta suurin osa 
myönnetyistä apurahoista ovat suuruudeltaan 500 - 1000 dollaria. Ohjelman puitteissa voi saada 
apurahaa enintään 4 000 per kansainvälinen vaalipiiri, per toimivuosi. Apurahat myönnetään siinä 
järjestyksessä kun hakemuksia saadaan. Rahoitusta voi saada ainoastaan kerran kahdessa vuodessa 
ellei hakijan vaalipiirin alueelta jää varoja käyttämättä 1. maaliskuuta mennessä. 1. maaliskuuta 
mennessä kuka tahansa vaalipiirin alueella voi hakea jäljellä olevia varoja. 
 

Materiaalit: 
 Perhe- ja naisjäsenkehityksen symposiumiohjelman suunnitteluopas (MP-101) 

 

LCI:n yhteystiedot:  
Marketing Team 
Puhelin: +1-630-203-3846 
Sähköposti: membershipgrants@lionsclubs.org 
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SUUNNITELMA  VAHVEMMALLE KLUBILLE  

 

Ohjelman yhteenveto 
 
Tehokkaimmat lionsklubit pyrkivät jatkuvasti tunnistamaan tapoja, joilla laajentaa niiden antaman 
humanitäärisen työn vaikutusta ja vastata jäsenten tarpeisiin ja odotuksiin. Kuten missä tahansa 
arvokkaassa projektissa, on tärkeää kehittää ja toteuttaa suunnitelma tai "piirustus" toimien ohjaamiseksi. 
 
Nämä verkossa olevat työkalut auttavat klubin suunnitelman laatimisessa. Tässä korostetaan klubin 
toimintojen, johtamiskoulutuksen ja jäsenyyden vahvistamista. 
 
Prosessi suoritetaan kolmen yksinkertaisen vaiheen kautta:  
 
 
1. ARVIOIKAA klubinne nykyistä tilannetta liittyen neljään avainalueeseen (klubin toiminta, palvelu, 
johtajakoulutus ja jäsenkasvu). Tämän vaiheen aikana klubin jäsenet keskustelevat avoimesti ideoista 
liittyen muutoksiin. Ehkä jäsenet haluavat harkita uutta klubikokousmallia tai uutta projektia, jolla vastata 
paikkakunnan tarpeisiin. Tämä yksinkertainen harjoitus kannustaa ideoiden kehittämistä ja positiivista 
keskustelua.   
 
2. LAATIKAA TAVOITTEET, jotka perustuvat jäsenten suorittamaan arviointiin siitä miten he haluavat 
klubin toiminnan muuttuvan ja laatia strategiset tavoitteet, jotka ovat tarkkoja, mitattavia, saavutettavissa 
olevia ja realistisia ja niitä on asetettu sekä tälle toimivuodelle että pidemmälle aikavälille. Kun olette 
määritelleet tavoitteet, asettakaa ne tärkeysjärjestykseen niiden tärkeyden ja mahdollisten seuraamusten 
suhteen, jos tavoitetta ei saavuteta. 
 
3. LAATIKAA OMA SUUNNITELMANNE VAHVEMMALLE KLUBILLE määrittelemällä vaiheet, jotka 
pitää käydä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän prosessin yksinkertaistamiseksi on laadittu 
Suunnitteluprosessin lomake jokaista tavoitetta varten. Tämä auttaa tehtävien, mahdollisten esteiden, 
ratkaisujen ja resurssien määrittelemiseksi. Kun tämä lomake on täytetty, Toimintasuunnitelman lomake 
auttaa laatimaan suunnitelman kunkin tavoitteen saavuttamiseksi jakamalla kukin tavoite tarkkoihin 
välivaiheisiin. Lopullinen suunnitelma määrittää mitä tavoitetta yritetään saavuttaa (tavoitelausunto), miten 
se saavutetaan (toimintavaiheet), milloin vaihe on suoritettu, kuka on vastuussa vaiheen suorittamisesta 
ja miten päättelette että vaihe on valmis.  
 

Saatavat materiaalit: 
 Suunnitelma vahvemmalle klubille  

 Suunnitteluprosessin lomake 

 Toimintasuunnitelman lomake. 

 
LCI:n yhteystiedot: 
Piiri- ja klubihallintojaosto  

+1-630-468-6828 

eurafrican@lionsclubs.org 
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TEIDÄN KLUBINNE, TEIDÄN TAPANNE  

 

Ohjelman yhteenveto 

 

Monet klubikokoukset perustuvat vanhoihin perinteisiin. Jotkut näistä perinteistä ovat klubille sopivia, 
mutta toiset saattavat rajoittaa klubin toimintaa ja vähentää viestintää.  
 
Teidän klubinne, teidän tapanne -opas auttaa muokkaamaan klubin kokouksia, jotta ne vastaavat 
paremmin klubin jäsenten tarpeisiin. Tähän sisältyy yksinkertainen ja hauska harjoitus, joka auttaa 
päättämään minkälaiset tavat tulee säilyttää ja mitä pitäisi muuttaa sekä minkälainen prosessi sopii 
muutoksen toteuttamiseksi! 
 
Yleiskatsaus oppaasta 
 
Opas käsittelee klubin toimintatapoja seuraavilla alueilla:  
 
Klubikokousten muoto – Jäsenet voivat arvioida perinteisen klubimuodon etuja ja harkita miten klubin 
toimintoja voidaan toteuttaa eri tavoilla. Klubit voivat valita elektronisen viestinnän auttamaan klubia 
kommunikoimaan tehokkaammin.   
 
Kokousten ajankohta – Jäsenet voivat valita, että he haluavat tavata useammin tai harvemmin kuin nyt 
tai ehkä jonain toisena kellonaikana.   
 
Kokousmuoto – Pitääkö klubikokous järjestää aterian yhteydessä? Mitä jos klubi suorittaisikin 
palveluprojektin aterian sijaan?  
 
Perinteet, asut ja protokolla – Monet klubit aloittavat laululla tai valalla, mutta se ei ole pakollinen tapa! 
Onko todellista tarvetta pääpöydälle? Jotkin klubit pitävät siitä, että kaikkia kohdellaan tasavertaisesti. 
Antakaa klubin jäsenten päättää mitkä perinteet tulee säilyttää ja mistä tavoista voidaan luopua.  
 
Oppaassa annetaan myös ideoita siitä miten toteuttaa muutos, lisätä osallistumista ja tehdä kokouksesta 
arvokkaita kutsumalla vieraspuhujia, joiden esitykset kiinnostavat jäseniä.  
 
Yksinkertainen mutta tehokas kysely on liitteenä, jotta voidaan selvittää jäsenten tarpeet ja jotta he voivat 
osallistua klubin toiminnan parantamiseen.  
 
 

LCI:n yhteystiedot: 
Piiri- ja klubihallintojaosto  

+1-630-468-6828 

eurafrican@lionsclubs.org 
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