
  
 
 
 
Ehdotukset toimenpiteiksi strategian toimeenpanossa 
Strategiatyöryhmä esittää työn aikana nousseita operatiivisia toimenpide-ehdotuksia ja niiden mahdollisia toteuttajia 

huomioitaviksi liiton, toimialojen, ja piirien vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Toimenpiteet ja toteuttajat tarkentuvat tai 

tarvittaessa muuttuvat strategian toteutuksen edetessä. 

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Ehdotus toteuttajista 

Piirin ja liiton organisoitumisen selkeyttäminen 
 

KV-palvelu palvelutoimialalle Liiton puheenjohtaja 

Kumppanuuksien ja varainkeruun yhdistäminen palvelutoimialaan Liiton puheenjohtaja 

Liiton toimialatyöryhmät koostuvat piirien GAT-vastaavista Liiton toimialat 

Jatkuvien prosessien ja määräaikaisten projektien selkeä erottelu ja tavoitteellistaminen Liiton laaj. toimialat 

Piirien toimintaedellytysten varmistaminen Liiton laaj. toimialat 

Piirin ja liiton toimintatapojen kehittäminen 
 

Piirien toimintatapojen yhtenäistäminen Kuvernöörit, piirin toimialat 

Liiton ja piirien toimintasuunnitelmien aikataulutus Liiton varapj, varakuvernöörit 

KVN-viikonvaihteiden funktio ja toteutustapa Toiminnanjohtaja, kuvernöörit 

Vuosikokoustapahtuman funktio ja toteutustapa – vuorovaikutteisuuden lisääminen Kuvernöörit, liiton laaj. toimialat 

Piirien foorumien tavoitteellisuus ja toteutustavat Kuvernöörit, liiton laaj. toimialat 

Oppivan organisaation kehittäminen Liiton koulutustoimiala 

Jatkuvuuden vahvistaminen Liiton koulutustoimiala, kuvernöörit 

Sääntöjen ja menettelytapaohjeiden keventäminen Toiminnanjohtaja 

Klubien toiminnan tukeminen ja kehittäminen 
 

Piirin tuki klubien toiminnan kehittämiseen Kuvernöörit, piirin toimialat 

Liiton ja piirin tuki jäsenhankintaan Kuvernöörit, piirien jäsenjohtajat 

Jäsentyytyväisyyden kehittyminen Kuvernöörit, piirien jäsenjohtajat 

Liiton ja piirin tuki markkinointiin ja viestintään Kuvernöörit, piirin toimialat 

Tavoitteellinen palvelutarjonnan kehittäminen Palvelujohtajat, koulutusjohtajat 

Koulutusjärjestelmän kehittäminen 
 

Koulutustoimialan kokonaisvastuu osaamisen lisäämisestä järjestössä Liiton koulutustoimiala 

Aktiivinen koulutustarpeiden seuranta Piirien koulutusjohtajat 

Koulutuskäytäntöjen yhtenäistäminen Piirien koulutusjohtajat 

Kouluttajien kouluttaminen Liiton koulutustoimiala 

LEOjen järjestötoimintakoulutus Liiton koulutustoimiala 

Johtamisosaamisen kehittäminen Liiton koulutustoimiala 

Viestinnän uudistaminen ja vahvistaminen 
 

Viestinnän pääpaino ulkoisiin kohderyhmiin Liiton ja piirien viestintä ja markkinointi 

Klubeille työkalut ja pohjamateriaalit viestimiseen Liiton ja piirien viestintä ja markkinointi 

Vaikuttavuus eri kanavissa ja kohderyhmien tavoittaminen – esim. Instagram, LinkedIn, TikTok Liiton ja piirien viestintä ja markkinointi 

Piirilehtien funktio – kohti ajantasaista viestintää Piirien viestintäjohtajat 

Tiedottamisen ajoitus ja koordinointi Liiton ja piirien viestintäjohtajat 

Jäsenistön aktivointi kampanjaviestimiseen Piirien viestintäjohtajat ja toimialat 

LIONS-infon kehittäminen Liiton viestintäjohtaja 

LION-lehden lukijakartoitus, profilointi ja kustannusanalyysi Liiton viestintäjohtaja 

Palvelun vaikuttavuuden lisääminen 
 

Liiton aktiviteettien rytmitys ja konseptointi klubeille Piirien palvelujohtajat 

Vapaaehtoispaketit yrityksille Piirien palvelu- ja jäsenjohtajat 

Aktiviteettipankin kehittäminen ja hyvät käytänteet Piirien palvelujohtajat 

Palvelutarvekartoitukset ja tavoitteelliset valinnat Piirien toimialat ja klubit 

Vaikuttavan ja näkyvän nimikkoaktiviteetin kehittäminen Liiton palvelujohtaja 

Verkostoitumisen ja kumppanuuksien vahvistaminen 
 

Kriteerit kumppanuuksille – strateginen ja operatiivinen Kumppanuusjohtaja 

Liiton strategisten kumppanuusehdokkaiden avoin käsittely Kumppanuusjohtaja 

Kansalliset palvelukumppanuudet Liiton ja piirien palvelujohtajat 

Lionstoiminnalle tärkeiden järjestöjen ja 3. sektorin toimijoiden kanssa verkostoituminen Liiton ja piirien palvelujohtajat 

Toimintaympäristön kehittämiseen liittyviin foorumeihin osallistuminen (edunvalvonta, 
vaikuttaminen) 

Liiton laaj. toimialat, toiminnanjohtaja, 
kuvernöörit 

Vaikuttavuuden lisääminen KV-järjestössä Liiton pj, varapj, kv-johtaja, edellinen pj, 
NSR-komitean jäsen 

 


