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Mikä on maailmanlaajuinen jäsenyysaloite?
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Termi jäsenyys tarkoittaa jäsenhankinnan ja  jäsenviihtyvyyden lisäksi 
palvelua, koulutusta ja viestintää  -> kaikki GAT -osa-alueet ovat 
merkityksellisiä, kun tavoitteena on hyvä jäsenkokemus

Jäsenyysaloite on toiminnan kehittämistyökalu piirille ja klubeille. 

Jäsenyysaloitteen neljää vaiheita seuraamalla toiminnan kehittäminen 
tapahtuu suunnitelmallisesti ja tehokkaasti.  
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Jäsenyysaloite piirissä
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1. Piirissä jäsenyysaloite on GAT-tiimin työkalu. Jäsenyysaloitteen vaiheita seuraamalla 
GAT-tiimin tavoitteena on  löytää hyviä ja tehokkaita tapoja ja käytänteitä klubien 
toiminnan tukemiseen. 

2. Piirissä jäsenyysaloite on työkalu uusien klubien perustamiseksi. Pelkosenniemi? 
Taivalkoski? Leo-klubi? Otetaanko jäsenyysaloite  -malli käyttöön näissä hankkeissa? 

1. Piirissä jäsenyysaloite –mallia voidaan käyttää myös piirin muiden toimintojen 
suunnitelmallisessa kehittämisessä (esim.  piirihallituksen työskentelyn kehittäminen)
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Jäsenyysaloite klubissa
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Klubissa jäsenyysaloite on työkalu klubitoiminnan 
kaikkien osa-alueiden suunnitelmalliseen 
kehittämiseen.
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Onko klubeissa tarvetta ja halua toiminnan suunnitelmalliseen 
kehittämiseen?
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1. Tarve

- Jäsenmäärä on alentunut toimintasuunnitelmien tavoitteista ja piirihallituksen ja jäsenistön ponnisteluista huolimatta (kuluvan 
kauden nettoalenema 9 jäsentä / 2 kk) 

- 34 % jäsenistä ei ole sitoutuneita jatkamaan jäsenenä *)
- 27 % jäsenistä ei ole valmis suosittelemaan jäsenyyttä perheenjäsenilleen ja ystävilleen *)

-> Tarve toiminnan kehittämiselle ja uusien suunnitelmallisten työkalujen käyttöönottamiselle on todellinen.

2. Jäsenistön tahtotila

- 81 % jäsenistä toivoo, että oma klubi löytäisi uusia palveluaktiviteetteja *)
- 75 % jäsenistä toivoo, että oma klubi löytäisi uusia varainkeräysaktiviteetteja *)
- 70 % jäsenistä toivoo muutosta klubinsa jäsenmäärään *)

-> Jäsenistöllä on vahva tahtotila klubitoiminnan uudistamiseen. Onko tahtotila niin vahva, että klubit ovat valmiit ottamaan 
käyttöön uusia ja entuudestaan tuntemattomia työkaluja?

*) Lähde: Piirin jäsenkysely kaudella 2021-2022 (159  vastausta)
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Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite 
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Rakennamme menestyksen -> suunnitelman toteuttaminen GAT-tiimin osalta osaksi alkanut, 
toimintasuunnitelman mukainen tekeminen marraskuusta 2022 alkaen

Rakennamme tiimin -> piiritasolla tiimit on rakennettu (GAT ja jäsenasioiden 
sparrausryhmä)

Arvioimme nykytilan ja tarpeet, rakennamme vision sekä asetamme tavoitteet -> 
Sparraus- ja GAT-tiimin aikataulu syyskuu 2022

Rakennamme suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi -> Sparraus- ja GAT-tiimin 
aikataulu lokakuu 2022

1
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Rakennamme 
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Rakennamme 
vision

Rakennmme
suunnitelman

Rakennamme 
menestyksen
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MITÄ JÄSENYYSALOITE TARKOITTAA KLUBISSA?
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1. Kehittämistiimin kokoonpano ja toimikausi 
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Tiimi kootaan siten, että tiimin kokoonpano palvelee parhaiten klubin tulevaisuutta.

Tiimi voi koostua esim. klubin presidenteistä ja klubin GAT-porukasta.  Tai tiimin 
kokoonpano voi olla ihan jotakin muuta. 

Tiimille valitaan vetäjä ja päätetään tiimin toimikausi (voi olla myös yhtä toimintakautta 
pidempi -> tuo pitkäjänteisyyttä kehittämisprosessiin).

Tiimi ryhtyy muodostamaan järjestelmällisesti kuvaa jäsenistön ja klubin nykytilasta ja 
tarpeista klubi-illoissa tai muissa tapaamisissa käytävillä ohjatuilla keskustelulla. Myös 
jäsenkyselyt ovat mahdollisia. (Tässä ollaan jo jäsenyysaloitteen kohdassa 2)
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2. KLUBISSA ARVIOIDAAN KLUBIN NYKYTILAA JA 
TARPEITA, RAKENNETAAN VISIO JA ASETETAAN 

TAVOITTEET
- Klubissa arvioidaan jäsenistön kanssa suunnitelmallisesti 

keskustellen nykytilaa ja tarpeita, luodaan visio sekä 
asetetaan tavoitteet

- SWOT-analyysi ja smart-tavoitteet
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2. Nykytilan ja tarpeiden arvioiminen, vision rakentaminen ja tavoitteiden asettaminen / 
painopistealueiden valitseminen
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Jäsenyyden 
arvon 

kasvattaminen
Uudet jäsenet 
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ja klubi-iltojen 
uudistaminen

Viestintä1

2 3

4



11

Painopistealue 1
Klubin innostaminen uusilla jäsenillä

Kysymyksiä keskustelun / jäsenkyselyn aiheiksi

1. Mitä tilaisuuksia näemme klubimme jäsenmäärän kasvattamiseksi? 

2. Mitä meidän on tehtävä jäsenten rekrytoimiseksi paremmin?

3. Miksi ihmiset eivät liity klubiimme? 

4. Miksi ihmiset liittyvät klubiimme? 

11



1212

Painopistealue 2
Klubin innostaminen uusilla aktiviteeteilla

Kysymyksiä keskustelun / jäsenkyselyn aiheiksi

1. Vastaavatko klubin palveluprojektit paikkakunnan nykyisiä tarpeita?

2. Ottavatko jäsenet innostuneesti ja aktiivisesti osaa palveluprojekteihin? 

3. Onko klubin johto valmis kuuntelemaan jäsenten uusia palveluideoita? 

4. Houkuttelevatko palveluhankkeemme uusia jäseniä?
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Painopistealue 3
Klubin innostaminen kouluttautumisella ja uudenlaisilla klubi-
illoilla

Kysymyksiä keskustelun / jäsenkyselyn aiheiksi

1. Osallistuuko klubin johto heidän omia virkojaan koskevaan 
koulutukseen? 

2. Rohkaistaanko jäseniä johtorooleihin? 

3. Osallistuvatko jäsenet säännöllisesti klubin tilaisuuksiin? 

4. Haluammeko uudistaa klubi-iltoja?
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Painopistealue 4
Klubin innostaminen aktiivisella viestinnällä

Kysymyksiä jäsenkyselyn / keskustelun aiheiksi

1. Onko klubimme aktiivinen sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram, 
Twitter)?

2. Onko klubillamme käytössä verkkosivut? 

3. Miten pidämme paikkakuntalaiset tietoisina klubimme tapahtumista? 

4. Onko klubimme avoin uusille jäsenille? Miten klubimme ottaa vastaan 
uudet jäsenet?
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SWOT-analyysi (työkalu nykytilan ja tarpeiden arvioimiseen, vision rakentamiseen ja 
tavoitteiden asettamiseen)

 Kartoitetaan vahvuudet ja 
hyödynnetään niitä

 Kartoitetaan heikkoudet ja 
hallitaan niitä

 Kartoitetaan mahdollisuudet ja 
hyödynnetään niitä

 Kartoitetaan uhat ja 
minimoidaan niiden vaikutusta

 JOKAINEN KEHITTÄMISEN 
PAINOPISTEALUE KÄYDÄÄN 
KLUBISSA PERUSTEELLISESTI LÄPI 
KÄYTTÄEN SWOT-ANALYYSIA.
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Mistä tukea nykytilan ja tarpeiden arvioimiseen ja vision luomiseen? lionsclubs.org
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Mistä tukea?
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Mistä tukea?
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- TarkkaS
Varmista-
kaa, että 
tavoite on 
selkeä 

S

MitattavissaM

M

Edistyksen on 
oltava 
mitattavissa.

- ToteutettavissaA

A

Jokaisen 
tavoitteen 
tulee olla 
saavutet-
tavissa.

RealistinenR

R

Haastava, 
muttei epä-
realistinen

- Aikaan 
sidottu

T

T

Aikarajat, 
johon 
edistyminen 
sidotaan

Tavoitteiden asettamisvaihe
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Tavoite-
lausunto

20
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3. KLUBISSA RAKENNETAAN SUUNNITELMA 
TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

21
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Jokaiselle painopistealueelle

 Mitä? (Tavoitelausunto)

 Miten? (toimintavaiheet)

 Milloin? (Määräaika 
valmistumiselle)

 Kuka? (Henkilö(t) vastuussa 
tehtävästä)

 Miten tiedätte? (Mistä päättelette, 
että vaihe on toteutunut) 

LAADITAAN TOIMINTASUUNNITELMA
vaiheista, joiden kautta tavoitteet 
saavutetaan.

Tämän avulla määritellään, miten tavoite 
yritetään saavuttaa (toimintavaihe), milloin
mikäkin vaihe suoritetaan, kuka on 
vastuussa vaiheen suorittamisesta ja miten 
voitte päätellä vaiheen tulleen valmiiksi. 
Toimintasuunnitelman lomake on työkalu, 
jota voitte käyttää laatiessanne 
suunnitelman kunkin tavoitteen 
saavuttamiseksi. Jokaisen tavoitteen 
suunnitelmista yhdessä muodostuu klubin 
visio.

Rakenna suunnitelma tavoitteiden saavuttamiselle
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Toiminta-
suunnitelman 
lomake

23Ota tästä lomakkeesta kopio ja täytä yksi kutakin tavoitetta varten
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4. RAKENNAMME MENESTYKSEN -> 
toimintasuunnitelma teoiksi
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Menestyäksenne: 

• JAA

• TUE

• ANNA 
TUNNUSTUSTA

• ARVIOI

• MUUTA

Rakenna menestys

Jaa

Tue

Anna 
tunnustusta

Arvioi

Muuta
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5. MUISTAMME JUHLIA TAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMISTA
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PowerPoint

Opas

Suunniteltu käytettäväksi klubissa
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Klubit tarvitsevat tukea ja opastusta maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen käyttöön ottamisessa.
Tukiorganisaatio on piirihallitus.

Liiton syyskuun teemawebinaari 22.9. klo 18 aineena Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite 
Onko tulossa muuta koulutusta piirille ja klubeille esim. liiton koulutustoimialalta? 

*************************

Miten jäsenyysaloite jalkautetaan klubeihin?
Pilottiklubit?
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Jäsenyysaloite ja liiton strategiatyö
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Jäsenyysaloitteella ja liiton strategiatyöllä on voimakkaat liitynnät toisiinsa sekä asiallisesti että 
rakenteellisesti. 

Sekä strategiatyössä että jäsenyysaloitteessa on kysymys lionstoiminnan järjestelmällisestä 
arvioimisesta ja kehittämisestä. Strategian valmistelussa yhdeksi strategiseksi 
painopistealueeksi on valittu jäsenyys.

Klubien ja jäsenistön rooli on vahva sekä strategian valmistelussa ja hyväksymisessä että 
jäsenyysaloitteen käyttöönottamisessa. 

Erona aikaikkuna: jäsenyysaloitteen on ajateltu kehittävän klubitoimintaa jo tällä kaudella, 
strategian valmistelussa ja hyväksymisessä aikaikkuna pidempi. 

Miten me piirinä viestimme klubeille ja jäsenistölle kaksi vahvoja liityntäpintoja omaavaa 
tärkeää asiaa järkevällä ja klubien toimintaa palvelevalla tavalla?
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KIITOS!
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