
Miksi raportoida 
palvelu 

Miten yksittäiset klubit ja piirit hyötyvät palvelujen 
raportoimisesta? 

 » Palvelun raportoiminen auttaa siirtämään 
tietoa ja parhaita käytäntöjä klubinne tuleville 
johtajille. Klubivirkailijat voivat tutustua 
aikaisempiin palveluaktiviteettiraportteihin, he 
voivat oppia klubin aikaisemman toiminnan 
menestyksistä ja suunnitella paremmin tulevia 
aktiviteetteja.

 » Palvelun raportoiminen on paikallisen ylpeyden 
aihe. Raportoiminen tarkoittaa, että teidät 
tunnetaan johtajina paikkakunnalla ja se on 
tärkeä tapa jakaa menestystarinat muiden 
piirin ja koko maailman klubien kanssa.   

 » Kun suuri osa klubeista suorittaa raportoinnin, 
se on merkki hyvinvoivasta piiristä.

 » Raportoimalla palvelusta voitte saada 
palvelupalkintoja.  

Miten kaikki klubit ja piirit hyötyvät palvelujen 
raportoimisesta? 

 » Raportoinnin kautta näytetään miten ja 
missä paikalliset klubit toimivat. Tämä 
nostaa Lions Clubs Internationalin profiilia 
maailmanlaajuisena palveluklubijärjestönä.

 » Palveluraportit tarjoavat mahdollisille Lions 
Clubs Internationalin yhteistyökumppaneille 
konkreettisia todisteita maailmanlaajuisesta 
työstämme ja vaikutuksestamme. Nämä 
suhteet vahvistavat järjestöä ja etuja saadaan 
paikallisella tasolla.

 » Ihmiset haluavat osallistua aitoon ja näkyvään 
muutokseen. Palvelusta raportoiminen 
antaa klubeille mahdollisuuden saada 
paikkakuntalaisia mukaan, kertoa tarinoita 
tehokkaammin ja sitä kautta kasvattaa 
jäsenmäärää.

Miten palvelun raportoiminen auttaa ihmisiä, joita 
palvelemme?

 » Palvelun raportoimisesta saadut tiedot auttavat 
meitä ymmärtämään paikkakuntiemme tarpeita eri 
puolilla maailmaa ja miten lionit ja leot vastaavat 
näihin tarpeisiin. 

 » Koska palveluaktiviteetteja voidaan laajentaa, 
yhdestä pienestä palveluprojektista voi tulla 
seuraava nimikkoaloite. Mutta Lions Clubs 
International ei ole tietoinen tällaisista projekteista 
ellei niitä raportoida. 

 » Palvelun raportoiminen antaa Lions Clubs 
Internationalille mahdollisuuden huomata 
parhaat toimintatavat, joita voidaan toteuttaa 
maailmanlaajuisesti.

 » Mittaaminen johtaa oivallukseen. Kun asetamme 
korkeampia tavoitteita joka vuosi, varmistamme että 
järjestö kasvaa.

 » Palveluraportit näyttävät miten lionit ja leot kaikkialla 
maailmassa käyttävät Lions Clubs Internationalin 
säätiön myöntämiä apurahoja ja sitä kautta he 
pystyvät palvelemaan paikkakuntien asukkaita. 
Tämä näkyvyys kannustaa lioneita ja leoja 
miettimään luovia tapoja toteuttaa heidän omia 
projektejaan ja miten he itse voivat hakea LCIF:n 
apurahoja.

Lisäedut

 » Raportointi on viimeinen vaihe palveluprojektin 
toteuttamisessa. Jos siitä ei ole raportoitu, sitä ei 
ole tehty!

 » Raportoiminen on kuin äänestäminen. Voit ehkä 
ajatella, että oma raportoimisesi ei ole kovin tärkeä, 
mutta tulemme onnistumaan vain jos kaikki tekevät 
oman pienen osansa. 

 » Raportoiminen on jo itsessään palvelua. Se aika, 
jonka klubit ja piirit käyttävät raporttien tekemiseen, 
lasketaan vapaaehtoisajaksi ja se voidaan ottaa 
mukaan raportointiin MyLionissa.
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Lisätietoja löytyy täältä.  


