
KLUBIN ARVOSANAT 

 

Yhteenveto ohjelmasta:  
"Klubin arvosanat" -kyselyllä klubissa voidaan tunnistaa klubin vahvuudet ja heikkoudet. Tällä tavoin 
voidaan myös päästä paremmin perille pienistä ongelmista ennen kun ne kasvavat suuremmiksi, jolloin 
niiden ratkaiseminen on vaikeampaa ja vaatii enemmän huomiota ja resursseja.  
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Kenen tulisi osallistua Klubin arvosanat -kyselyyn?  
Ota mukaan koko jäsenistö tähän arviointiprosessiin.  
 
Miksi klubin tulisi käyttää Klubin arvosanat -prosessia?  
Klubin arvioinnin tarkoitus on auttaa klubia ja sen jäseniä kasvamaan ja kehittymään. Rohkaise jäseniä 
antamaan rehellisiä mielipiteitä. Paras tapa suorittaa arviointi on kerätä jäsenten mielipiteet nimettöminä. 
Ihmiset kertovat rehellisen mielipiteensä helpommin silloin kun he voivat tehdä sen anonyymisti.  
 
Kuinka arviointi suoritetaan? 
Klubin arvosanat Hallinnointiopas auttaa sinua vaihe vaiheelta ja tarjoaa ideoita arviointiprosessin 
suorittamiseen, palautteen arviointiin ja tulosten esittämiseen klubille sekä siihen, kuinka puutteiden 
korjaamista varten luodaan toimintasuunnitelma.  
 

Materiaalit: 
 Klubin arvosanat Hallinto-opas (ME-15) 

 Klubin arvosanat Kysely (ME-15B) 
 

LCI:n yhteystiedot: 
Jäsentoiminnan osasto 
Puhelin: +1-630-203-3831 
Sähköposti: membershipoperations@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/me15.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/me15b.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


JÄSENTEN PEREHDYTYS  

 
Yhteenveto ohjelmasta:  
Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Perehdytyksen aikana annettu tieto on 
yksi jäsenyyden kulmakiviä. Se auttaa heitä ymmärtämään kuinka klubi toimii, mikä kenenkin rooli on ja 
antaa heille kokonaiskuvan organisaatiosta. Kun uudet jäsenet ovat saaneet kunnollisen perehdytyksen, 
he todennäköisemmin tuntevat olonsa mukavaksi ja osallistuvat aktiivisemmin klubin aktiviteetteihin ja 
pysyvät jäseninä pidempään.  
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Mikä tekee perehdytyksestä tehokkaan?  
Hyvä perehdytys on paljon enemmän kuin pelkkää tietoa; se toimii myös inspiraation ja motivaation 
lähteenä uudelle jäsenelle ja saa hänet tekemään parhaansa lionina. Vaikka perehdytyksen voi toteuttaa 
monella eri tavalla, on olemassa joitain elementtejä jotka tulisi löytyä kaikista tehokkaista perehdytyksistä: 

 Sen aikana annetaan hallittavissa oleva määrä tietoa 

 Oppituntien ei tule olla liian pitkiä  

 Perehdytys etenee joutuisasti ja kiinnostavasti  

 Varaa paljon aikaa kysymyksille ja vastauksille  

 Anna kaikille osallistujille Uuden jäsenen paketti, jonka saa klubitarvikeosastolta  

 Anna jäsenille: 
o Kopio LION lehdestä  
o Viimeisin numero klubin uutiskirjeestä  
o Klubin jäsenluettelo  
o Klubin esite tai tarpeelliset tiedot  
o Piirin esite, jos sellainen on  

 
Onko perehdytys osa klubin jäsenkasvu- tai jäsentensäilytyssuunnitelmaa?  
Perehdytys vaikuttaa kumpaankin osa-alueeseen. Jäsenkasvua ajatellen se lisää uuden jäsenen tietoa 
klubista, piiristä ja kansainvälisestä päämajasta. Jäsenten säilyttämisen työkaluna hyvä perehdytys luo 
vakaan pohjan jäsenen halulle kehittyä jäsenenä ja lionsuralla: toimiminen klubivirkailijana voi innoittaa 
jäsenen pyrkimään myös kansainväliseen virkaan.  
 
Onko perehdytys vain uusille jäsenille?  
Perehdytyksen tulee olla avoin kaikille lioneille. Jopa kokeneet lionit voivat hyötyä siitä 
muistinvirkistyksenä.  

 

Saatavat materiaalit: 
 Uuden jäsenen opastuskäsikirja 

 Uuden jäsenen opastuskäsikirja 
 

LCI:n yhteystiedot: 
Jäsentoiminnan osasto 
Puhelin: +1-630-203-3831 
Sähköposti: membershipoperations@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/me13.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/me13a.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


LIONIEN MENTORIOHJELMA  

 

Yhteenveto ohjelmasta:  
Lionien mentorointiohjelma on jaettu kahteen tasoon, perus- ja jatkotasoon. Kummallakin tasolla on tarkat 
tavoitteet joiden tulee täyttyä tietyn ajan kuluessa. Kummallakin tasolla mentoroitavaa lionia haastetaan 
lisäämään tietojaan, sitoumustasoaan ja johtamistaitojaan sopivan, kokeneen mentorilionin opastuksella.  
 

 Lionien mentoriohjelman perustaso: Lionien mentoroinnin perustason tavoitteena on lisätä 
vastuuta ja rakentaa ihmissuhteita.  

 Lionien mentoriohjelman edistynyt taso: Lionien mentoroinnin jatkotason tavoitteena on 
nähdä tuloksia ja ottaa opittu tieto käyttöön. Voit edetä jatkotasolle vasta kun olet ensin 
suorittanut Mentoroinnin perustason. 

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Miten voin osallistua Lionien mentoriohjelmaan joko mentorina tai mentoroitavana?  
Näin se käy:  

1. Keskustele klubipresidentin kanssa kiinnostuksestasi ohjelmaa kohtaan. Hän auttaa sinua 
löytämään mentorin. Kumminasi toiminut lion voi esimerkiksi olla yksi vaihtoehto mentoriksi. 

2. Pyydä tai lataa esite Lionien mentorointiohjelman perustaso (MTR-11) tai Lionien 
mentorointiohjelman jatkotaso (MTR-12).  

3. Suorita valitsemasi taso. 
4. Saat suorittamisesta palkinnon.  

 
Liittyykö Lionien mentoriohjelmaan palkintoja?  
Perustason suorittamisen jälkeen jokainen osallistunut lion saa osallistumistodistuksen. Jatkotason 
suorittamisen jälkeen jokainen osallistunut lion saa rintamerkin.  

 

Saatavat materiaalit:  

 Perustason mentoriohjelma (MTR-11) 

 Jatkotason mentoriohjelma (MTR-12) 

 Lionien mentorointi -esite (MTR-16) 

 
LCI:n yhteystiedot: 
Jäsentoiminnan osasto 
Puhelin: +1-630-203-3831 
Sähköposti: membershipoperations@lionsclubs.org 
 

http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mtr11.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mtr11.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mtr16.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


ERINOMAISUUSPALKINTOALOITE 

  

Yhteenveto ohjelmasta:  
Erinomaisuuspalkintoaloitteella annetaan tunnustusta piirikuvernööritiimin jäsenille ja klubeille, kun he 
saavuttavat erinomaisuustasot viidellä osa-alueella: yhteisön palvelu, jäsenmäärän kasvu, viestintä, 
johtajakoulutus ja hallinto.  
 
Klubin ansiopalkinnot 
 
Palkinnolla annetaan tunnustusta klubeille jotka ovat hyvässä asemassa ja onnistuvat seuraavissa:  

 Palveluaktiviteetit - Klubi järjesti vähintään kolme merkityksellistä palveluhanketta ja teki 
lahjoituksen LCIF:lle, jotta jäsenet pysyivät aktiivisina ja kiinnostuneina toiminnasta.  

 Nettojäsenkasvu - Klubin nettojäsenmäärä kasvoi tai se laajensi palvelutarjontaa sponsoroimalla 
uuden klubin tai liitännäisklubin.  

 Viestintä - Klubi tiedotti tehokkaasti yleisölle ja sisäisesti jäsenille tavalla, joka on myönteinen ja 
rohkaisi osallistumaan.  

 Johtajakoulutus - Klubivirkailijat kehittivät johtamistaitojaan ja hankkivat tietoa klubille tarjotuista 
palveluista ja tuesta olemalla mukana johtajakoulutuksessa ja osallistumalla lohkon kokouksiin.  

 Klubin kehittäminen - Klubi järjesti säännöllisiä ja mielekkäitä kokouksia ja lähetti keskeiset 
ilmoitukset ajallaan.  

 
Piirikuvernööri hyväksyy palkintohakemuksen, ennen kuin ne lähetetään kansainväliseen Lions Clubs 
Internationalille.  
 
Piirikuvernööritiimin palkinnot 
Piirikuvernööritiimin palkintojen tärkein tavoite on tukea jokaisen piirin klubin kasvua ja elinvoimaa. 
Kriteerit vastaavat klubin tason aloitetta ja tunnustusta annetaan piireille, jotka saavuttavat seuraavat:  

 Palveluaktiviteetit – Piirin klubit isännöivät merkityksellisiä palveluprojekteja.  

 Jäsenkasvu - Piirin nettojäsenmäärä kasvoi tai se organisoi uuden klubin tai liitännäisklubin.  

 Viestintä – Piirin tiimin jäsen vieraili jokaisessa piirin klubissa viestinnän tukemiseksi.  

 Johtajakoulutus – Piiri järjesti klubivirkailijoille koulutusta ja mentorointia.  

 Klubin kehitys – Piirin klubit ovat hyvässä asemassa. 
 
Piiriltä vaaditaan lisäksi 10 vaatimuksen täyttämistä 25 valinnaisen vaatimuksen listalta. 
Palkintohakemuksessa on luettelo vaadittavista toiminnoista. Hakemus jätetään piirikuvernöörille.  
 

Saatavat materiaalit: 
Pyydä nykyiset palkintovaatimukset ja hakemus ottamalla yhteyttä piiri ja klubihallinnon jaostoon tai 
lataamalla ne verkkosivulta kirjoittamalla hakulaatikkoon "erinomaisuuspalkinnot." 
 

LCI:n yhteystiedot:  
Piiri- ja klubihallintojaosto  
Puhelin: +1-630-468-6828 
Sähköposti: districtadministration@lionsclubs.org  
  

mailto:districtadministration@lionsclubs.org


KLUBIN TERVEYSTARKASTUS 

 

Yhteenveto ohjelmasta:  
Klubin terveystarkastusraportti julkaistaan jokaisen kuun toisella viikolla. Se lähetetään jokaiselle 
piirikuvernöörille jolla on toimiva sähköpostiosoite ja kopio raportista lähetetään myös 
kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle. Raportti sisältää klubikohtaiset tiedot kuten klubin status, 
jäsenmäärän kasvu, raportointihistoria ja klubin jäsenten tekemät LCIF-lahjoitukset. Alle 24 kuukautta 
vanhat klubit ovat listassa ensimmäisinä. Kun jäsenmäärä on tavanomaista alhaisempi, maksut 
myöhässä tai klubi ei ole lähettänyt ilmoituksiaan, näkyy se punaisella. Klubit joilla on tavallista suurempi 
jäsenkasvu näkyvät vihreällä. Piirikuvernööritiimejä kehoitetaan ottamaan yhteyttä punaisella merkittyihin 
klubeihin tarjotakseen apuaan asioiden kuntoon laittamiseksi sekä vihreällä merkittyjä klubeja 
onnitellakseen niitä menestyksestään. Jokaisen piirin listan lopussa on yhteenveto jolla mitataan piirin 
klubien yleistä hyvinvointia.  
 

LCI:n yhteystiedot:  
Piiri- ja klubihallintojaosto  
Puhelin: +1-630-468-6828  
Sähköposti: districtadministration@lionsclubs.org  

mailto:districtadministration@lionsclubs.org


KLUBIN UUDELLEENRAKENTAMISPALKINTOALOITE 

 

Yhteenveto ohjelmasta:  
Klubin uudelleenrakentamispalkinnolla annetaan tunnustusta lioneille, jotka auttavat rakentamaan 
uudelleen klubia, joka on lakkautettu, asetettu status quo -tilaan tai jossa on alle 15 jäsentä. Palkinto 
mittaa neljää osa-aluetta, jotka ovat välttämättömiä klubin elinvoimaisuuden ja vahvuuden kannalta. 
Nämä alueet ovat:  

 Jäsenyyden vahvuus – On tärkeää, että klubilla on ryhmä jäseniä, jotka johtavat klubia ja 
järjestävät projekteja.  

 Merkitykselliset palveluprojektit – Merkitykselliset palveluprojektit ovat avain jäsenten 
säilyttämiseen, PR-toimintaan ja jäsenten rekrytointiin.  

 Klubin hallinto – Samalla kun palvelutyö on keskeistä, jokaisen klubin on säännöllisesti 
raportoitava ja pidettävä jäsenrekisteri ajan tasalla osallistumisen takaamiseksi.  

 Taloudellinen kannattavuus – Jokaisen klubin on pidettävä klubin tilit ajan tasalla, jotta järjestö voi 
antaa jatkuvaa tukea klubille.  

 
Palkinto annetaan piirikuvernöörin tai piirikuvernööritiimin jäsenen suosituksesta, piirikuvernöörin 
hyväksynnällä, kun seuraavat vaatimukset on saavutettu. Palkintoa ei voida myöntää piirikuvernöörille. 
Kustakin uudelleenrakennetusta klubista voidaan myöntää erillinen palkinto.  
 
Kriteerit:  

 Ehdolleasettaminen tapahtuu kuvernöörin tai piirikuvernööritiimin jäsenen toimesta ja täytetty 
Klubin uudelleenrakentamispalkinnon hakulomake tulee olla piirikuvernöörin hyväksymä. 
Palkintoa ei voida myöntää piirikuvernöörille. Kustakin uudelleenrakennetusta klubista voidaan 
myöntää erillinen palkinto.  

 Palkittavaksi ehdotetun lionin tulee olla toiminut keskeisessä roolissa uusien jäsenten 
hankinnassa klubin virvoittamiseksi, auttanut uusien aktiviteettien suunnittelussa ja varmistanut, 
että klubi saa tarvitsemaansa opastusta ja kannustusta kehittyessään.  

 Jos kyseessä on alle 15 jäsenen heikko klubi jota ei kuitenkaan ole lakkautettu, eikä vielä laitettu 
status quoon, tulee palkittavaksi ehdotetun lionin olla kasvattanut klubia vähintään 20 jäseneen 
saman toimivuoden aikana. Klubin tulee olla hyvässä asemassa 12 kuukauden ajan, olla 
aloittanut uusi palveluprojekti, toimittanut kuukausittaisen jäsenraportin 12 peräkkäisenä 
kuukautena ja maksanut kaikki jäsenmaksut. 

 Kun kyseessä on klubi joka on jo lakkautettu, tilapäisesti lopetettu tai status quo -tilassa, tullaan 
palkinto antamaan vasta kun klubi on uudelleen toiminnassa ja sillä on vähintään 20 jäsentä. 
Klubin tulee olla hyvässä asemassa 12 kuukauden ajan, olla aloittanut uusi palveluprojekti, 
toimittanut kuukausittaisen jäsenraportin 12 peräkkäisenä kuukautena ja maksanut kaikki 
jäsenmaksut. 

 

Saatavat materiaalit: 
 Klubin uudelleenrakentamispalkinnon hakemus (DA-972) 

 

LCI:n yhteystiedot:  
Piiri- ja klubihallintojaosto  
Puhelin: +1-630-468-6828 
Sähköposti: districtadministration@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/da972.pdf
mailto:districtadministration@lionsclubs.org

