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MyLion raportointi  Palvelun raportointi ja siitä hyötyneet ihmiset 

Leijonat palvelevat monin tutuin tavoin  
 palveluaktiviteetein 
 varainkeruun ja lahjoitusten kautta 

mutta myös 
 vaikuttamalla yhteisön ja yhteiskuntamme eri portailla 
 sisäisesti järjestön toiminnassa vahvistaen kykyämme auttaa 

Kaikista näistä tavoista ja niiden vaikutuksista kertominen on tärkeä osa lions-toiminnan tunnettuuden 
lisäämistä ja vaikuttavan brändin luomista. Tunnettuuden lisääminen tuo mukaamme uusia jäseniä ja 
varmistaa toimintamme jatkuvuutta. Klubit voivat kertoa paikallisesti viestien omista aktiviteeteistaan, 
Lions-liitto ja koko järjestö MyLion-raportointijärjestelmän kautta saadun faktatiedon avulla (kts. lisäksi 
’Miksi palvelun raportointi on tärkeää’). 
 
Palvelun vaikutuksen raportointi 

 
Yleiset raportointiohjeet löydät oheisesta ’Lionien palveluvaikutuksen mittaaminen’ – dokumentista. 
 
Jos tarkka avunsaajien määrä ei ole tiedossa, arvioidaan palvelusta tai lahjoituksesta hyötyneiden 
ihmisten määrä mm. seuraavien esimerkkien mukaan: 
 
Ruokakeräykset (esim. Auta Lasta, Auta perhettä tai Tee Hyvä Teko) 

Arvioikaa kerättyjen tuotteiden arvo ja jokaiselle perheelle annettavan ruokakassin arvo (se voi olla 
esim. 60 €). Yhden perheen km. koko on 4 henkilöä. Näin palvelusta hyötyneiden määrä on  
keräyksen kokonaisarvo : kassin arvo  x 4 

 
Vaate- tai lelukeräykset/kierrätys 

1 tuote = 1 henkilö 
 
Puiden istutus 

1 puu = 1 henkilö 
 
Lions Quest -koulutus 

Opettajilla on joko uransa tai vuoden aikana opetettavanaan monta luokkaa, ja tarkka arvioiminen 
on siten vaikeaa. Quest-menetelmässä vaikutus ulottuu lisäksi myös oppilaan vanhempiin. 
Yhden koulutuksen vaikutukseksi voitaisiin siten laskea aina yhden luokan tai harrasteryhmän 
oppilasmäärästä jopa satoihin henkilöihin. Käytämme raportoinnissa samaa kerrointa kuin sisäisessä 
kansainvälisessä raportoinnissa 
1 opettaja/nuorisokasvattaja = 25 henkilöä 
 

MyLion-järjestelmään raportoidaan palvelu, jota teemme sovitusti klubin, piirin tai Liiton palveluna. 
Jos klubi tekee yhteistyötä jonkin toisen järjestön kanssa tai heidän aktiviteetissaan, on tärkeää, että 
voimme niissä aktiviteeteissa näkyä Leijonina omin tunnuksimme. 

Yksityishenkilöinä tai esim. muun harrastuksen yhteydessä palvellessamme emme tee lion-
palvelutyötä, eikä sitä raportoida MyLioniin. 
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KiTeNet/Vastuu on meidän tms. vihkot 

jaettujen vihkojen määrä x 3 (oppilas + 2 vanhempaa)  
 
Piirin nuorisoleirin tukimaksu (esim. Piirin lehden tukimaksu tms. piirin käytännön mukaan) 

10 € = 1 henkilö 
 
Nuorisoarvat 

1 arpa = 1 henkilö 
 
Joulukortit 

1 paketti = 1 henkilö 
 
Järjestetyt kilpailut 

osallistujien lukumäärä 
 
Rahalahjoitus 

10 € = 1 henkilö  

 

Maksimimäärät/aktiviteetti 
Järjestö on asettanut maksimimäärät palvelun raportoinnille – niin tilastollisten poikkeamien kuin 
yhtenäisen raportointikäytännön vuoksi: 

• 3 000 ihmistä palveltu 
• 1 200 vapaaehtoistyötuntia 
• 250 000 € kerätty 
• 200 000 € lahjoitettu 

 
 
 

Huom! LCIF- tai Arne Ritari -säätiön lahjoituksista ei raportoida palveltuja henkilöitä, koska ne 
raportoidaan joko LCIF:n tai ARS-aktiviteettituen saaneen klubin toimesta. 


