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Jäsenhuolto !

Laitteiden toiminta edellyttää jossain vaiheessa huoltoa ja 
korjausta.

Sama pätee myös ihmisten väliseen toimintaan.

Klubien toimintaa pitää myös huoltaa ja tarvittaessa korjata.

Laitteiden hyvä huolto antaa tuen myös laitteiden myynnille 
jatkossa eli tuotemerkki tunnetaan myös sitä kautta.

Sama pätee myös klubien toiminnalle. Hyvin toimivaa klubia on 
helppo markkinoida uusille jäsenehdokkaille.

Myös piiri tarvitsee jäsenhuoltoa eli uusia klubeja.



Klubeihin liittyneet uudet lionit !
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Klubien uudet jäsenet kausittain

1392
1454

1310
1271

1345

1432

1159 1161

938 909

732

6/2010 6/2011 6/2012 6/2013 6/2014 6/2015 6/2016 6/2017 6/2018 6/2019 6/2020

Klubien uudet jäsenet kausittain



Klubien jäsenien kokemia ongelmia !

Muutamia klubivierailujen aikana saatuja kommentteja !

- byrokratia

- raportointi

- jäykät kokoukset

- ikääntyminen

- ”mahdottomuus” saada uusia jäseniä

- jne.



Huomioita klubien uusista säännöistä !
Hallituksen muodostaminen

12. § HALLITUS JA VIRKAILIJAT

Klubin asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen toimintaa ohjaa toimintavuodeksi 
kerrallaan valittu hallitus.

Klubin hallitukseen kuuluu minimissään klubin presidentti, varapresidentti (-
presidentit), sihteeri ja rahastonhoitaja sekä lisäksi 1-2 muuta jäsentä. 
Hallituksen vähimmäiskoko on viisi henkilöä. Hallitukseen voidaan valita 
lisäksi toimikuntien puheenjohtajia. Klubin hallituksen enimmäiskoko on 12 
jäsentä.

Presidentti toimii hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen toimikausi on 
yhdistyksen toimikausi.



Huomioita klubien uusista säännöistä !
Kokouksien ja tapaamisten järjestäminen

19. § KUUKAUSITAPAAMISET/-KOKOUKSET 

Klubi kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa, ei kuitenkaan kesä-
ja heinäkuussa. Kokoontumiskutsu on lähetettävä jäsenille kirjallisesti 
vähintään seitsemän (7) päivää ennen tapaamista. Kutsun saa toimittaa 
postitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai 
todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisena. Kutsussa on kerrottava, 
onko kyseessä kuukausitapaaminen vai kuukausikokous. 

Kuukausikokouksen etäkokoontumisessa noudatetaan sitä tapaa, mitä 
klubin etäkokouksista on jäljempänä ohjeistettu.



Huomioita klubien uusista säännöistä !
Etäkokoukset

Klubin sääntömääräisiin kokouksiin voidaan hallituksen niin päättäessä 
osallistua myös sähköpostitse tai muun dokumentoitavan 
tietoliikenneyhteyden avulla. Tällöin kokouskutsussa mainitaan 
kokousmenettely. 

Jäsen voi ilmoittaa kantansa asioihin kutsussa mainitulla 
yhteysvälineellä esimerkiksi sähköpostilla kokouksen aikana. 
Kokouksessa pitäydytään ennen kokousta ilmoitettuun asialistaan ja 
päätösehdotuksiin. Äänestykset tehdään sähköisellä järjestelmällä.



Klubivierailut !

- Aikaa vähän asioita paljon

- Jäsenhankinta on tärkeä asia tuoda esille. Liitto voi hoitaa 
yleisen tunnettuuden, mutta klubeihin on jäseniä kysyttävä.

- Positiivinen asenne .l. järjestöömme liittyy nykysinkin n. 700 
uutta jäsentä vuosittain

- Ottakaa joihinkin vierailuihin mukaan piirinne jäsenjohtaja.

- ruokailun hän tai piiri voi joutua maksamaan itse

- Yhteisklubit

- Klubien yhdistäminen lopettamisen sijaan.



Raportoinnin seuranta !

- Tehkää vastuualueet selväksi

- Jäsenjohtajan on seurattava MyLci:n jäsenilmoituksia

- ilmoittaako hän itse klubeille vai meneekö se jotain muuta

kautta ( piirikohtaisia päätöksiä )

( Jäsenjohtajan valinta tärkeää. Ei perintövirka, kuten ei                   
muutkaan. Kannattaa keskustella 2. VDG: kanssa jatkuvuuden 
varmistamiseksi )

- Uusien jäsenien maininta esim. joka toinen kuukausi PK kirjeessä 
tai muussa vastaavassa.

- kertoo kaikille klubeille, että jäseniä on tullut ja mahdollista

hankkia lisää



Erilaisia raportteja

MyLci, piiri, raportteja. Uudet jäsenet.

Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän työkalupakki

Jäsenraportti-työkalupakki

Kumulatiivinen raportti: Kumulatiivinen jäsen- ja klubiraportti 

tiettyyn päivämäärään mennessä kuluvalta toimivuodelta.

Huom! Lisätyt jäsenet eivät ole kaikki uusia klubeihin tulleita 

lioneita vaan myös muualta siirtyneitä.

http://www8.lionsclubs.org/reports/cumulative/


Kiitos


