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Lionina oleminen 

voimaannuttaa

Uusia ääniä -aloite edistää sukupuolten 

välistä tasa-arvoa ja moninaisuutta ja sen 

tavoitteena on lisätä järjestössä 

naispuolisten jäsenten, nuorten aikuisten ja 

muiden aliedustettujen väestönosien 

määrää. 



Uudet äänet 

auttavat meitä kasvamaan

Uusia ääniä on ruohonjuuritason aloite, jonka tavoite on jakaa tarinoita paikallisella 

tasolla pyrkien siten inspiroimaan muita ja mainostamaan organisaatiota ja sen 

ponnisteluja ei-lionien puolesta paikkakunnillamme.

Inspiroituneet lionit todennäköisesti palvelevat ja rekrytoivat enemmän, heistä tulee 

parempia johtajia ja he levittävät Lions Internationalin viestiä. 



• uusien ideoiden jakamista ja toisiltamme oppimista varten. Se pyrkii 

kannustamaan klubeja dynaamisuuteen ja innovatiivisuuteen kokeilemalla 

jotain uutta ja antamaan kaikille mahdollisuuden kasvaa henkilökohtaisesti 

ja ammatillisesti.   

• tunnustuksen antamiseksi erinomaisten lionien ja leojen ahkerasta työstä 

markkinoinnin, jäsenyyden, johtajuuden ja palvelun osa-alueilla

• syrjimättömyyttä varten sekä aliedustettujen väestönosien äänten 

kuulemista varten 

• rajojen rikkomista varten sekä lionien ja leojen kannustamista varten, jotta 

he ottaisivat vastaan johtorooleja.

UUSIA ÄÄNIÄ ON ALUSTA 



KETKÄ OVAT

UUSIA ÄÄNIÄ?

PALVELU

JÄSENYYS

JOHTAMINEN

MARKKINOINTI

Uudet äänet ovat lioneita ja leoja, jotka 

osoittavat poikkeuksellista vaikutuskykyä 

jollakin neljästä osa-alueesta:



Maailman kaikkien piirien moninaiset ja innovatiiviset lionit ja 

leot, jotka uskovat, että lionina toimiminen voimaannuttaa 

heitä!

• kuka tahansa, jolla on inspiroiva tarina tai kokemus kerrottavanaan

• kuka tahansa, jolla on uusi tai innovatiivinen idea kerrottavanaan

• kuka tahansa, jolla ei ole vielä ollut mahdollisuutta johtaa  

• kuka tahansa, joka uskoo tehtäväämme ja haluaa saada muutkin 

mukaan. 

KUKA VOI OLLA UUSI ÄÄNI? 



Rakenne ja tuki



Piirikuvernööri

• etsii uusia ääniä paikallisesti – huomioi moninaisuuden ja lionit/leot, jotka 

loistavat näillä neljällä osa-alueella

• antaa Uusia ääniä -todistukset

• esittelee paikalliset Uudet äänet piirin tapahtumissa ja viestinnässä

• lähettää Uusia ääniä -tarinat LCI:lle Uusia ääniä -tarinakokoelman lomakkeen 

kautta

PIIRIEN ROOLI 

Uudet äänet -esittely piirin paikallisilla sivustoilla ja sosiaalisessa mediassa tai klubien ja piirien 

uutiskirjeissä. Tarinoiden jakaminen lohkon, alueen, piirin ja klubien kokouksissa, 

palveluprojekteissa ja varainkeruutapahtumissa.



Uusia ääniä 

-menettely

Piirikuvernöörit 

antavat 

todistukset 

piiriensä Uusille 

äänille.

Piiri kertoo 

Uusista äänistä 

mainonnassaan 

ja tarjoaa heille 

mahdollisuuksia 

jakaa tarinansa.

Uudet äänet 

puhuvat 

asioiden 

puolesta ja 

kannustavat 

muita lioneita ja 

leoja johtamaan 

ja olemaan 

innovatiivisia. 

Piirikuvernöörit 

lähettävät Uusia 

ääniä -tarina-

kokoelman 

lomakkeet 

LCI:lle, joka 

mahdollisesti 

jakaa ne 

kansainvälisellä 

tasolla.



Uusia ääniä -ehdokkaat

• kertovat tarinansa ja etsivät tapoja jakaa viestejään

• ottavat vastaan puhujatilaisuuksia ja toimivat roolimalleina 

• kannustavat ja mentoroivat muita ottamaan vastaan johtorooleja

• työskentelevät klubien ja piirien kanssa tehdäkseen jäsenkunnasta 

vahvemman ja syrjimättömämmän. 

UUSIA ÄÄNIÄ -EHDOKKAIDEN 

ROOLI 



Pyyntö jakaa Uusia ääniä -tarinoita 

LCI pyytää, että piirikuvernöörit pyrkivät lähettämään Uusia ääniä -tarinat 

1. marraskuuta mennessä. Tarinoiden kerääminen kuitenkin jatkuu koko 

vuoden ajan. Tarinoita pyydetään neljännesvuosittain. 

31. lokakuuta: Uusia ääniä -ehdokkaiden viimeinen nimityspäivä ensimmäisen 

vuosineljänneksen tunnustusta varten 

15. tammikuuta: Uusia ääniä -ehdokkaiden viimeinen nimityspäivä toisen 

vuosineljänneksen tunnustusta varten

15. maaliskuuta: Uusia ääniä -ehdokkaiden viimeinen nimityspäivä kolmannen 

vuosineljänneksen tunnustusta varten

15. toukokuuta: Uusia ääniä -ehdokkaiden viimeinen nimityspäivä neljännen 

vuosineljänneksen tunnustusta varten

LCI pyytää Uusia 

ääniä -tarinoita



Sosiaalinen

• Sosiaalinen media, jotta jäseniä saadaan mukaan kaikilta tasoilta, 

jotta valitut Uudet äänet saavat tunnustusta ja jotta ideoita voidaan 

jakaa. 

2 Verkkosivusto

• Toimii kampanjaa koskevan mainostuksen ja resurssien 

asiointipisteenä.
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Olen jäsenyyden ääni. Olen 
johtajuuden ääni. Olen 
palvelun ääni. Olen 
markkinoinnin ääni. Olen 
uusi ääni, mikä ääni sinä 
olet?
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LCI:N OHJELMATUKI

”
Webinaarit

• Jatkaa vapaaehtoisten vetämiä webinaareja, jotka ovat onnistuneet 

hyvin ideoiden jakamisessa ja tarkoituksenmukaisten 

johtamistaitojen kehittämisessä. 

4 Resurssit

• Uusia ääniä esittelevissä paikallisissa tapahtumissa tarvittava 

markkinointimateriaali



MUITA RESURSSEJA

Uusia ääniä 
-työpajan apuraha

Jokainen vaalipiiri voi saada 8 000 $ kunkin toimivuoden aikana Uusia 
ääniä -symposiumin tai -työpajan toteuttamista varten.

Kutakin tapahtumaa varten voidaan käyttää enintään 2 000 $.

Uusia ääniä 
-symposiumin apuraha

• Tutkitaan tekijöitä, jotka vaikuttavat 

naisten, nuorten lionien ja leojen sekä 

moninaisten väestönosien rekrytointiin 

ja säilyttämiseen

• Laaditaan strategioita, joiden kautta 

lisätään jäsenmäärää ja moninaisuutta 

lionsklubeissa ja johtotehtävissä.

• Luodaan toteutettavia toiminta-

suunnitelmia

•  Tunnistetaan uusia paikkakunnan 

projekteja, jotka kiinnostavat naisia, 

nuoria lioneita, leoja ja moninaisia 

väestönosia

• Mainostetaan uusia klubeja 

paikkakunnalla

• Etsitään mahdollisia uusia jäseniä

• Perustetaan uusi klubi/liitännäisklubi 

uuden projektin toteuttamiseksi 

paikkakunnalla
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NewVoices@lionsclubs.org

• Painopiste on laajentunut ja se kattaa naisten lisäksi 

myös nuoret ihmiset ja moninaisuuden.

• Apurahat myönnetään hakujärjestyksessä.

• Moninkertaispiirit tai piirit voivat hakea jokaisena 

toimivuotena. Jos moninkertaispiirille tai piirille 

myönnettiin apuraha edellisenä lionsvuotena, ne saavat 

hakea uudelleen vasta 1. marraskuuta jälkeen.

• Apurahahakemus on lähetettävä vähintään 30 päivää 

ennen tapahtumaa. Korvaus myönnetään vain, jos 

LCI:ltä on saatu hyväksyntä etukäteen.

• Hyvityspyynnöt ja raportit on lähetettävä 30 päivän 

kuluessa tapahtumasta, jotta apuraha voidaan saada.

Työpaja- ja symposium-ohjelmat  

mailto:NewVoices@lionsclubs.org


Lisätietoja: 

Piiri- ja klubihallinnon jaosto:  

newvoices@lionsclubs.org

Käy myös seuraavilla sivustoilla: 

https://www.lionsclubs.org/newvoices

Facebook: Lions New Voices

Liity keskusteluun!
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