
Tässä Perhe- ja naisjäsenten
uutislehden numerossa alan
asiantuntija Karen Sell kertoo
50 eri tavasta saada naisia
mukaan lionsklubeihin.

50 tapaa houkutella naisia mukaan – Siis
jäseniksi Vinkkejä, joilla voitte tuplata
naispuolisten jäsenten määrän klubissa
tänä vuonna.

Laatinut ensimmäinen varapiirikuvernööri Karen Sell 
Piiri 21 B, Tucson, Arizona, USA

Puhu omien naisjäsenten kanssa.  
1.  Pyydä jokaista naista tuomaan mukaan yhden

uuden naisjäsenen. He tuntevat jo muita naisia -
siskoja, ystäviä, naapureita, työkavereita, tyttäriä -
jotka voisivat olla hyviä lioneita.

2.  Varmista, että jäsenillä on heidän
tarvitsemansa tiedot. Heillä tulisi olla esite
kuten esimerkiksi Olen Lion, joka
keskittyy erityisesti naisiin.

3.  Muodostakaa klubissa naisten ryhmä,
joka miettii uutta palveluideaa, joka
toimii paikkakunnalla ja pyrkikää
toteuttamaan se tänä vuonna. Jos hanke
vetoaa omiin naispuolisiin jäseniin, se
vetoaa varmasti myös muihin naisiin.

4.  Varmistakaa, että naisjäsenet tuntevat
olonsa hyväksi klubissa. He ovat
parhaita markkinoimaan klubia.
Tuntevatko he itsensä tarpeellisiksi?
Hyödyllisiksi? Onko heille annettu
mahdollisuuksia parantaa
johtamistaitoja? 
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Menkää sinne missä naiset ovat.
5.  Adoptoikaa koulu ja varmistakaa, että olette siellä usein.

Oppikaa tuntemaan opettajat ja kertokaa heille, että olette
auttamassa aina tarpeen mukaan. Olkaa paikalla ojentamassa
uusia reppuja, lippuja ja sanakirjoja.   

6.  Antakaa lionien stipendi lukion juhlatilaisuudessa.
Vanhemmat ovat vaikuttuneita, kun he näkevät teidän
ojentavan stipe ndin sen sijaan että he vain lukevat jostain,
että lionit ovat antaneet rahaa. Ottakaa valokuvia, joita voitte
käyttää piirin seuraavassa uutiskirjeessä.

7.  Tehkää yhteistyötä järjestöjen kanssa, joissa on paljon naisia
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi kuten esimerkiksi
kauppakamarit tai kirkko.

8.  Olkaa aktiivisesti mukana Rauhanjulistekilpailussa ja
hankkikaa runsaasti julkisuutta valitsemalla ja esittelemällä
työt paikallisella tasolla. Näillä nuorilla taiteilijoilla on äidit,
tätejä ja isoäitejä, jotka voivat tulla taidenäyttelyyn.

9.  Valitkaa joku interaktiivinen koulutushanke, jonka toteutatte
piirin jokaisessa koulussa. Lähettäkää tilaisuudesta lionien
materiaalia kotiin jokaisen osallistujan mukana.

10.  Perustakaa liitännäisklubi alueelle, jossa on paljon naisia -
sairaalassa, terveyskeskuksessa, suuryrityksessä,
hallituksen toimipisteessä, yliopistossa tai koulussa.
Pyrkikää tavoittamaan sellaiset naiset, jotka eivät
pääse kokouksiin ja joilla ei ole aikaa liittyä klubiin,
joka tapaa iltaisin.

11.  Rakentakaa puisto tai leikkikenttä, ehkä yhdessä
jonkin naapuruston ryhmän kanssa.

12.  Osallistukaa naisten terveysmessuille. 

13.  Sponsoroikaa lasten urheilujoukkuetta tai -
tapahtumaa ja antakaa muutakin kuin rahaa.
Varmistakaa, että kaikki tietävät teidän
sponsoroivan lapsia. Puhukaa paikan päälle
vanhempien kanssa ja sponsoroikaa yhteinen
tilaisuus kun kausi on loppunut. Antakaa
vanhemmille mahdollisuus tutustua klubiinne.
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14.  Sponsoroikaa partiolaisten ryhmää tai tapahtumaa.
Toimikaa mentoreina ja yhteistyökumppaneina ja
oppikaa tuntemaan perheet. Lapset kasvavat nopeasti
ja heistä tulee ehkä jonain päivänä hyviä lioneita.

15.  Vierailkaa uudessa senioriyhteisössä ja harkitkaa
mahdollisuuksia saada uusia jäseniä. Tarvitsevatko he
ehkä puhujaa kuukauden kokoukseen? Haluavatko he
ehkä perustaa liitännäisklubin ja lisätä mahdollisuuksia
toimia vapaaehtoistyössä?

Tuokaa naiset luoksenne.
16.  Suunnitelkaa kokouksia, jotka kiinnostavat naisia ja

varmistakaa, että teillä on runsaasti tietoa lioneista
(esim. kutsuja ja mainosmateriaalia tilaisuuden aikana
ja sen jälkeen jaettavaksi). Ideoita voivat olla
esimerkiksi naisten henkilökohtaisen kasvun seminaari,
naisten terveysmessut, naisten yritysmessut tai
perhepalveluiden seminaari. Entä ilta vanhemmille,
jolloin he voivat katsoa elokuvan ja lapset hoidetaan
viereisessä huoneessa?

17.  Miettikää kokousten aiheita, jotka kiinnostavat naisia.
Useimmat niistä tulevat kiiinnostamaan myös miehiä!
Varmistakaa, että naiset tietävät näistä aiheista ja
pitäkää kokoukset avoinna vieraille ja/tai yleisölle.
Varmistakaa, että paikalla on runsaasti tietoa klubinne
hankkeista jokaisen osallistujan edessä. Pyytäkää
kaikkien nimet ja osoitteet. Ottakaa uudelleen yhteyttä
kaikkiin, monta kertaa. Joitakin ideoita:

•  Naisten terveysaiheet
•  Lasten terveysaiheet
•  Eturauhassyöpä: Mitä jokaisen miehen tulisi
tietää

•  Piirin uudet aloitteet (esitelmän pitää koulupiirin
johtaja)

•  Paikallinen kokki kertoo ruokasalaisuuksia
•  Miten hoidan ikääntyviä vanhempiani 
•  Naisten yritysmahdollisuudet
•  Oma apu: Miten muokkaat oman elämäsi juuri
sellaiseksi kuin haluat

Olkaa mukana kaikessa.
18.  Myöntäkää palkinto. Pyytäkää julkisia ehdotuksia

palkinnon saajaksi ja ojentakaa palkinto julkisesti ja
markkinoikaa tilaisuutta. Ideoita: vuoden
sairaanhoitaja, vuoden opettaja, vuoden naisyrittäjä,
vuoden äiti tai isoäiti, jne.

19.  Ilmaiskaa kiitollisuutenne. Ilmaiskaa kiitollisuutta esim.
sihteereille, opettajille, tutkijoille, yrittäjille, ensiavun
antajille, palomiehille, poliiseille tai mille muulle
tahansa ryhmälle. Joskus niinkin yksinkertainen asia
kuin postikortin lähettäminen ja asianomaisen
kiittäminen lionsklubin puolesta on suuri asia.
Käyttäkää tätä tilaisuutta hyväksenne ja kertokaa mitä
lionsklubinne tekee.

20.  Asettakaa tietoa esille paikoissa, joissa naiset käyvät -
ravintoloiden vessojen oviin, koulujen uutiskirjeisiin,
lääkäreiden odotushuoneisiin ja muihin sopiviin
paikkoihin.  

21.  Asettakaa silmälasien keräyslaatikot paikkoihin, joissa
naiset käyvät usein - terveyskeskuksiin, kuntosaleihin,
kampaamoihin, ruokakauppoihin - ja liittäkää mukaan
teline klubin esitteitä varten. 

22.  Pyytäkää paikallista yritystä asettamaan esille esitteitä
tiedotuskampanjoista. Aiheita voivat olla esimerkiksi
diabetes, flunssan estäminen tai lasten näkökyvyn
suojeleminen.  

23.  Tehkää jotain, millä saatte julkisuutta klubillenne.
Järjestäkää leivontakilpailu yleisölle, mutta erikoisin
säännöin. Miehet leipovat piirakat ja naiset toimivat
tuomareina. Voitte myös kerätä ja lahjoittaa
koulutarvikkeita tai suorittaa näöntarkastuksia lapsille.
Mitä tahansa teettekin, muistakaa kertoa
sanomalehdille siitä.

24.  Julkistakaa kaikki varainkeruutilaisuudet ja projektit.
Jos rahoitatte jonkun lapsen leikkauksen, varmistakaa
että ihmiset tietävät siitä. Monet vanhemmat ovat niin
kiitollisia avusta, että he ovat valmiita kertomaan
tiedotusvälineille miten teidän apunne on auttanut.
Muistakaa kertoa tarinanne intohimoisesti.

Toimikaa sellaisten asioiden puolesta, jotka ovat
tärkeitä naisille.
25.  Auttakaa eläinsuojelun toimipisteessä. Koirien vieminen

ulos kävelylle antaa hienon mahdollisuuden puhua
ihmisten kanssa.

26.  Kertokaa paikkakunnalla, että olette etsimässä hyviä
naisia mukaan toimintaan. Lähettäkää ilmoituksia
sanomalehtiin, radioon ja kouluihin. Keskittykää siihen
vaikutukseen, joka klubilla on sekä erityistarpeisiin,
joita tarvitaan tulevissa palveluprojekteissa. Älkää
pyytäkö lisää jäseniä, pyytäkää apua.

27.  Tehkää yhteistyötä paikallisen vapaaehtoistyön
keskuksen kanssa, josta naiset löytävät tietoa
vapaaehtoistoiminnasta. Päivittäkää yhteystietonne ja
tiedot tulevista projekteista säännöllisesti.

28.  Kiinnittäkää lions-logo autoon. Käyttäkää lion-pinssiä
joka päivä. Ihmiset huomaavat sen.  

29.  Kantakaa mukana ja antakaa muille käyntikortteja,
jossa on lionstiedot.  

30.  Olkaa valmiita kertomaan muille mitä lionit tekevät,
muutamalla lauseella.

31.  Varmistakaa, että naisten on helppo löytää teidät.
Verkkosivut. Artikkelit sanomalehdissä. Esite
kirjastossa. Liittymistiedot vapaaehtoiskeskuksessa. He
eivät voi liittyä mukaan elleivät he löydä teitä.



32.  Puhukaa suuryrityksen tai hallituksen osaston
henkilöstöosaston kanssa. Pian eläkkeelle jäävät
työntekijät saattavat etsiä tekemistä. Varmistakaa, että
nämä henkilöstöosastot tietävät teidän yhteystietonne. 

33.  Varmistakaa, että paikkakunnalle muuttavat tietävät
klubistanne. Harkitkaa esitelmän pitämistä jossain
uusien asukkaiden tilaisuudessa.

Älkää koskaan jättäkö tilaisuutta käyttämättä.
34.  Puhukaa kaikille ihmisille! Ruokakaupan jonossa,

pesulan jonossa tai työpaikan taukotilassa. Jotkut hyvin
menestyneet rekrytoijat pitävät mukanaan muistikirjaa,
johon he merkitsevät kenen kanssa he ovat puhuneet ja
joihin he voivat ottaa yhteyttä myöhemmin.

35.  Tunnistakaa ryhmät, jotka voivat olla kiinnostuneita
kuulemaan enemmän lioneista ja ehdottakaa että voitte
tulla pitämään esitelmän. Ryhmiä voivat olla
esimerkiksi vanhempain tai opettajien ryhmät, koulujen
hallitukset, senioriryhmät, naisten klubit, kirkkojen
ryhmät tai kauppakamari.

36.  Myykää viestiänne aterioiden aikana. Spaghetti-illalliset
tai aamiaiset ovat hyvä mahdollisuus esitellä klubianne.
Antakaa jokaiselle osallistujalle jotain kotiin vietäväksi
kuten esimerkiksi kirjanmerkki tai käyntikortti ja
kutsukaa heidät seuraavaan kokoukseen.

37.  Nimittäkää jokaisessa varainkeruutilaisuudessa yksi
henkilö, joka on vastuussa tiedon jakamisesta lioneista
JA joka puhuu ihmisille siitä, mitä lionit tekevät.
Huomaatko tuon yksin istuvan rouvan aamiaisella?
Puhukaa hänen kanssaan. Tekevätkö vanhemmat töitä
kanssanne jossain koulun projektissa? Puhukaa heidän
kanssaan. 

38.  Pyytäkää kaikkien osallistujien nimet ja
sähköpostiosoitteet. Pitäkää aina
ilmoittautumislomaketta paikalla, jotta mahdolliset
uudet jäsenet voivat ilmoittaa haluavansa lisää tietoa.
Lähettäkää heille sitten uutiskirjeenne.  

39.  Pitäkää yhteyttä. Ihmiset, jotka tulevat tilaisuuksiinne
ovat mahdollisia uusia henkilöitä auttamaan
seuraavassa palveluprojektissa. Kaikkiin, jotka tulevat
kokoukseen tulee ottaa yhteyttä usemman kerrran
seuraavan puolen vuoden aikana. Tähän ryhmään
kuuluvat esitelmien pitäjät.

Tehkää jotain erilaista.
40.  Järjestäkää arpajaiset, joissa voittoina on hassuja

palkintoja naisille. Palkintoina tulee olla jotain niin
hienoa, että liput myyvät itse itsensä. Tämä antaa teille
mahdollisuuden puhua naisten kanssa.

41.  Järjestäkää yhteinen matka johonkin tilaisuuteen tai
urheilutapahtumaan, mutta tällä kertaa mieluummin
naisten urheilutapahtumaan.

42.  Järjestäkää keilailuturnaus vain naisille tai äiti/tytär -
turnaus.

43.  Tehkää seuraavasta golfturnauksesta tyttöjen tilaisuus
tai lisätkää hole-in-one -kilpailu osaksi turnausta.
Lahjoittakaa saadut varat hyväntekeväisyyteen, jota
naiset kannattavat.

44.  Varmistakaa, että lukiolle lahjoittamanne lahjoitukset
menevät sekä tyttöjen että poikien urheilujoukkueille.
Äidit tulevat arvostamaan, kun pyritte olemaan
oikeudenmukaisia.

45  Sponsoroikaa tyttöjen tiedemessuja koulussa. Oppikaa
tuntemaan vanhemmat ja pyrkikää saamaan julkisuutta.

46.  Sponsoroikaa paikkakunnalla neulontakilpailua.
Harkitkaa lions-teemaa kilpailuun. Saatatte yllättyä
miten monet miehetkin osallistuvat!

47.  Olkaa valppaina mielenkiintoisten ideoiden suhteen.
Kuka on sanonut, että ette voi perustaa liitännäisklubia
jonkin tietyn hankkeen ympärille, esimerkiksi ryhmän,
joka neuloo vaatteita huostaanotetuille lapsille tai
ryhmän, jonka naiset harrastavat patikointia tai
pyöräilyä. 

48.  Tehkää hankkeesta kilpailu. Jakakaa jäsenet ryhmiin
“jalkapallopeliin”, jossa pisteitä annetaan siitä, kuka
tuo uusia jäseniä mukaan. Kilpailun hävinneet
tarjoilevat illallisen voittaneelle ryhmälle.

49.  Järjestäkää kilpailu siitä tuovatko miehet vai naiset
klubissanne enemmän uusia naisjäseniä mukaan
klubiin.

50.  Järjestäkää erityistilaisuus. Järjestäkää erityistilaisuus
(illallinen, elokuvailta, teatterimatka, jne.), jossa
jokainen lion, joka tuo mukanaan vieraan, pääsee
sisään ilmaiseksi. On hyvä idea tuoda mukana useampi
naispuolinen vieras, jotta he kokevat olonsa mukavaksi.
(Seuraavassa kuussa voitte järjestää vastaavan
tilaisuuden niin, että lionit tuovat mukana miespuolisen
vieraan). Emme halua olla epäreiluja.)

HALUAMME KUULLA SINUSTA!
Ota yhteyttä Jäsen- ja uusien klubien ohjelma-oastoon,
jos sinulla on ideoita miten saada mukaan lisää
naisjäseniä tai jos haluat kertoa meille jostain
menestystarinasta, palveluprojekti-ideasta tai
viimeisimmät tiedot symposiumista.
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