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Visio

Toimia maailmanlaajuisena johtajana 

yhteisö- ja humanitaarisessa palvelussa.

Tehtävä

Mahdollistaa vapaaehtoisten palvelutyö 

paikkakunnillaan, vastata humanitaarisiin 

tarpeisiin, rohkaista rauhaan ja edistää 

kansainvälistä yhteisymmärrystä 

lionsklubien välityksellä.

Miksi me olemme lioneita?
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Miksi sinusta 

tuli lion?
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A. Halusin auttaa

B. Halusin verkostoitua

C. Halusin oppia uusia taitoja

D. Pyydettiin mukaan

?
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Miksi meistä tulee lioneita?
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Mitä sitten tapahtuu?

Vetovoima vs. pitovoima
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Jäsenkehitys 2020-2021
-819

-11 726

-3 123

-7 557

2 126

32 944

-2292

-90

Uudet/eronneet jäsenet vaalipiireittäin 2020-2021
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Jäsenaloite on ollut
maailmanlaajuisesti
menestyksellinen! 

FY 20-

21

FY 21-22 % 

change

Net Gain Pilot 1,914 4,263 123%

Net Gain Non-Pilot -9,639 -16,098 -67%

Data as of 6/30/2022
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Jatkamme menestyksen rakentamista:

• Lisää uusia klubeja

• Enemmän perustajajäseniä

• Enemmän jäseniä

• Vähemmän pois jääviä jäseniä

• Suurempi kokonaisjäsenmäärä

Juhlimme
menestystä

FY 20-21 FY 21-22 % 

change

New Club Pilot 715 721 1%

New Club Non-Pilot 2,382 1,931 -19%

Charter Member Pilot 17,678 20,265 15%

Charter Member Non-

Pilot

62,111 55,819 -10%

New Member Pilot 42,633 494,833 17%

New Member Non-Pilot 172,556 181,499 5%

Drops Pilot 40,719 45,570 12%

Drops Non-Pilot 182,195 197,597 8%

Total Members Pilot 235,460 243,586 3%

Total Members Non-Pilot 1,127,64

5

1,130,72

4

0%
*Data as of 06/30/2022.



Jäsenhankinta 

on
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A Helppoa

B Vaikeaa

C En osaa sanoa

?



Miten klubisi 

hankkii uusia 

jäseniä?
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A Kutsumme uusia jäseniä 

henkilökohtaisesti

B Lehti/SOME/nettisivu-

ilmoituksella

C Tapahtumissamme

?



Onko klubillasi 

jäsen-

suunnitelma?
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A Kyllä

B Ei

?



Jäsenyysaloite
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Työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen klubeissa ja piireissä
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Maailman-
laajuisen 
jäsenyys-
aloitteen  
tavoitteet

Uudistaa

piirejä 

uusilla klubeilla 

Aktivoida klubeja

uusilla jäsenillä

Uutta motivaatiota

jäsenille

ystävyyssuhteiden ja

mielekkään palvelun

kautta

1

2

3

Jäsenkasvu kaikissa 

vaalipiireissä



Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite - prosessi
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Rakenna

Menestys

Rakenna 

suunnitelma

Rakenna

visio

Rakenna

tiimi

Viemme prosessin 

klubitasolle



Jäsenaloite kiteytettynä

• Mitä meille kuuluu nyt? Yhteinen keskustelu, yhteinen ymmärrys. Muutos on 

kulttuurinen kysymys, tarvitaan vuorovaikutusta ja aikaa

• SWOT-analyysi klubista, jäsenkyselyt…

• Mitä me itse haluamme? Mikä on meille tärkeää? Miksi olemme olemassa?

Huom. Hyödynnä LIONS2030 strategia-työn arvokeskustelua

• Missä olemme 5v/10v kuluttua? Millaisia tavoitteita itsellemme asetamme? Valitaan 

vain pari asiaa kerrallaan toteutukseen. Pidä yksinkertaisena!

• Suunnitelma, seuranta, reagointi… Jäsenaloite on monivuotinen jatkuva prosessi

• Jakakaa onnistumisianne ja kokemuksianne 15



ss
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Resursseja
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Innosta klubeja uusilla jäsenillä

• Alkuun pääseminen

• Jäsenten kutsuminen verkkosivu, ml. Kysy 

pois! -opas ja Jäsenhakemus

• Mentoriohjelma verkkosivu

• Lionjäsenyyden edut

• Kysy pois! Uuden jäsenen rekrytointiopas

• Jäsenhakemus lentolehtinen

• Jäsenrekrytointi-ilta esitelmä

• Uuden jäsenen jäseneksiottoseremonia

• Uuden jäsenen perehdytys

• Klubien uudelleenaktivoiminen

Potentiaaliset jäsenet

• Nuoret aikuiset verkkosivu ja 

rekrytointityökalut

• Paikallisten vaikuttajien 

pyytäminen jäseniksi ideoita

• Uusia ääniä -aloite verkkosivu ja

Olen lion -esite

• Leo-Lion verkkosivu

www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-

center/club-membership-chairperson

https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/invite-members
https://cdn2.webdamdb.com/md_qNUfSeoriX61.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/resources/79866604
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/mentoring-program
https://cdn2.webdamdb.com/md_ELIo9bFrulb6.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_qNUfSeoriX61.jpg.pdf?v=2
https://www.lionsclubs.org/resources/112187395
https://www.lionsclubs.org/resources/88355608
https://cdn2.webdamdb.com/md_oIhC1j0Tcy81.jpg.pdf?v=3
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/member-orientation
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/member-orientation
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/young-adults
https://www.lionsclubs.org/resources/102880917
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/womens-initiative
https://cdn2.webdamdb.com/md_oiSTieF1lBX5.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program
http://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/club-membership-chairperson


Resursseja
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Motivoi jäseniä uusilla tilaisuuksilla ja ystävyyssuhteilla

Palvelu

• Klubin aktiviteettikalenteri, Vaikutustarinoita 

palvelusta ja Maailmanlaajuiset palvelualueet juliste

• 100 palveluideaa lista palveluprojekti-ideoista - Lapsuusiän 

syöpä, Diabetes, Ympäristö, Nälän helpottaminen ja Näkökyky

• Palvele turvallisesti -verkkosivu ja webinaaritallenne 

aiheesta Virtuaaliset palveluaktiviteetit

• Palveluprojektien suunnittelupohjat, vaiheittain etenevä opas 

auttaa klubiasi palvelemaan uusilla tavoilla

• Palveluun liittyvät työkalut verkkosivu sis. Paikkakunnan 

tarpeiden 

kartoituksen, Yhteistyökumppanuusoppaan ja Varainkeruuop

paan

• Lionien tukeminen verkkosivu

• lionsclubs.org/service-reporting verkkosivulta löytyvät kaikki 

tiedot koskien palveluaktiviteettien raportointia. 

Klubin ilmapiiri

• Klubin toiminnan parantaminen verkkosivu, 

jolla linkkejä työkaluihin, kt. Klubin 

laatualoite ja Teidän klubinne, teidän 

tapanne -opas

• Jäsenten tyytyväisyys opas

• Tunnustuksen antamisen käsikirja

• Klubin terveystarkastus -raportit ja niihin 

liittyvät Toimintastrategiat

• Klubin arviointi tarkastuslista

• Ongelmaratkaisuopas klubeille ja piireille

https://www.lionsclubs.org/resources/102880951
https://www.lionsclubs.org/fi/explore-our-clubs/service-stories
https://cdn2.webdamdb.com/md_UTbf57fpJhN5.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_6OxLXbV3o91.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/resources/79863498
https://www.lionsclubs.org/resources/79864023
https://www.lionsclubs.org/resources/79863351
https://www.lionsclubs.org/v2/resource/download/79863450
https://lionsclubs.org/fi/serving-safely
https://vimeo.com/425605156
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/service-journey/service-project-planners
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/service-journey/service-toolkit
https://cdn2.webdamdb.com/md_ceNibl9qEs02.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_c9cx1hZOWIV4.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_6DewAHSOzMO8.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/lions-advocacy-toolkit
https://www.lionsclubs.org/fi/service-reporting
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/improving-club-quality
https://cdn2.webdamdb.com/md_gCdPTwkGuM06.jpg.pdf?v=2
https://cdn2.webdamdb.com/md_Y73RiM7UI4U6.jpg.pdf?v=2
https://www.lionsclubs.org/resources/79863991
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
https://www.lionsclubs.org/resources/79862964
https://www.lionsclubs.org/resources/102881141
https://cdn2.webdamdb.com/md_IWyky0TGx5T9.jpg.pdf?v=1


Markkinointiresursseja
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Lions Clubs International

• LCI tietoisku ja Meidän tarinamme

• Videoita ladattavaksi lista

• Brandin käytön ohjeet opas

• Logot ja tunnukset verkkosivu

Näkyvyys

• PR-opas verkkosivu

• Sosiaalisen median 

tarkastuslista, Tilapäivitysten 

malleja ja Miten saan näkyvyyttä 

tapahtumille

• Sosiaalisen median 

tilapäivityspohjat Facebookiin ja Twitt

eriin

• Videoesittely, Kuvauslistat ja Käsiki

rjoitusmalli

• Valokuvan / videon lupalomake

Valmiita pohjia

• Esite - kolmitaite A4 | 8.5x11in

• Käyntikortti - Tiesitkö 90x50mm | 3.5x2in

• Käyntikortti – Visit Us 90x50mm | 3.5x2in

• Käyntikortti - Lisätietoja 90x50mm | 3.5x2in

• Käyntikortti – Ota yhteyttä 90x50mm | 3.5x2in

• Asiakirjapohja - yleinen A4 | 8.5x11in

• Lentolehtinen - tapahtuma A4 | 8.5x11in

• Lentolehtinen –Yleinen A4 | 8.5x11in

• Lentolehtinen – Puolikas sivu A4 | 8.5x11in

• Postikortti – Miss You A5 | 4x6in

• Postikortti – Tiesitkö A5 | 4x6in

• Postikortti – Visit Us A5 | 4x6in

• Postikortti – Osoite A5 | 4x6in

Mainostaminen

• Klubitapahtuman mainos 8x12cm

• Klubitapahtuman mainos kuvan kanssa 8x12cm

• Liity joukkoomme mainos 8x12cm | 24x13.5cm | 29x27cm

• Liity joukkoomme mainos kuvan kanssa 

8x12cm | 24x13.5cm | 29x27cm

• Uuden klubin mainos 8x12cm

• Uuden klubin mainos kuvallinen 8x12cm

Valokuvia lioneista työssä

• Rannan siivous

• Lapsuusiän syöpä

• Puutarhojen perustaminen

• Diabetes

• Hätäapu

https://cdn2.webdamdb.com/md_kRBsYguzhu12.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_cYUmeiIfDx52.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_Qyp18jKWcU46.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/resources/81104618
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/logos-and-emblems
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/public-relations-guide
https://www.lionsclubs.org/resources/102882195
https://cdn2.webdamdb.com/md_2fiY7FcNWMx9.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/resources/102924511
https://www.lionsclubs.org/resources/102882221
https://www.lionsclubs.org/resources/102882225
https://www.lionsclubs.org/resources/102882238
https://cdn2.webdamdb.com/md_IioRyTXWdjr3.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/resources/102882259
https://www.lionsclubs.org/resources/102882276
https://www.lionsclubs.org/resources/102882315
https://www.lionsclubs.org/resources/102882320
https://www.lionsclubs.org/resources/102887446
https://www.lionsclubs.org/resources/102887438
https://www.lionsclubs.org/resources/102883163
https://www.lionsclubs.org/resources/102883183
https://www.lionsclubs.org/resources/102883200
https://www.lionsclubs.org/resources/102883231
https://www.lionsclubs.org/resources/102882328
https://www.lionsclubs.org/resources/102882332
https://www.lionsclubs.org/resources/102883680
https://www.lionsclubs.org/resources/102883701
https://www.lionsclubs.org/resources/102883731
https://www.lionsclubs.org/resources/102883769
https://www.lionsclubs.org/resources/102883808
https://www.lionsclubs.org/resources/102883910
https://www.lionsclubs.org/resources/102883938
https://www.lionsclubs.org/resources/102884146
https://www.lionsclubs.org/resources/102884182
https://www.lionsclubs.org/resources/102884247
https://www.lionsclubs.org/resources/102884270
https://www.lionsclubs.org/resources/102884293
https://www.lionsclubs.org/resources/102884344
https://www.lionsclubs.org/resources/102884348
https://www.lionsclubs.org/resources/102884363
https://www.lionsclubs.org/resources/102884393
https://www.lionsclubs.org/resources/107789518
https://www.lionsclubs.org/resources/107789519
https://www.lionsclubs.org/resources/107789520
https://www.lionsclubs.org/resources/107789524
https://www.lionsclubs.org/resources/107789529
https://www.lionsclubs.org/resources/107789521
https://www.lionsclubs.org/resources/107789525
https://www.lionsclubs.org/resources/107789527
https://www.lionsclubs.org/resources/107789528
https://www.lionsclubs.org/resources/107789526
https://www.lionsclubs.org/resources/102884561
https://www.lionsclubs.org/resources/102884564
https://www.lionsclubs.org/resources/102884594
https://www.lionsclubs.org/resources/102884615
https://www.lionsclubs.org/resources/102884636


Tavoitteenamme 

Vahvat klubit
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https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-

members/resource-center

HAKUSANA: JÄSENYYSALOITE

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center


Tarjosiko tämä 

webinaari sinulle 

hyödyllistä tietoa? 
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A Kyllä

B Ei

?


