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DG EXTRA 2 

 
Jokaisen Lionsin ajankohtaisia tapahtumia käsittelevän PK-kirjeen jälkeen, tulen, kuten aikaisemmin 
kerroin, lähettämään PK:n lisäkirjeen, joka liittyy yhteiseen hauskanpitoon. Jäsenen viihtymiseen 
vaikuttaa niin monta tekijää ja sen takia olen jakanut ne seuraavien otsikkojen alle: 

 
1. MIKSI LION LOPETTAA? 

2. REKRYTOINTI & JATKUVUUS 

3. MITEN KLUBI VOI?  

4. MIKÄ ON LIONS? 

5. LCI WEB-MAHDOLLISUUDET LIONSISSA 

6. OPPIKAA TUNTEMAAN TOISIANNE 

7. LAAJENNA NÄKYMIÄ 

8. LUOVUUS & MONINAISUUS 

9. TUNNUSTUS 

 
2 REKRYTOINTI & JATKUVUUS 

Kuten aikaisemmin on kuultu, Lionsin jäsenmäärä on laskenut monta vuotta sekä koko maassa että 
piirissämme. Sen johdosta meillä on piiriteemana ”Hauskaa yhdessä” sekä kansallisella tasolla 
jäsenhankintakampanja ”Haku päällä”, josta kohta saatte enemmän tietoa. Myös LCI:n taholla on 
jäsenpaketteja uusittu sponsorointitodisteella ja sponsoripinsillä korostaen niiden henkilöjen työtä, jotka 
auttavat ja hankkivat lisää lionia järjestöön. Rekrytointi on äärimmäisen tärkeä ja että se tehdään oikealla 
tavalla. Kuten aikaisemmin olen maininnut ei ole väliä montako uutta jäsentä otamme jäseniksi, ellei ne 
pysy jäseninä. Korostan tämän kuukauden DG-Extrassa sitä, että on tärkeätä, että rekrytoinnin 
yhteydessä klubilla on sekä kummi mutta myöskin jäsenhankintatoimikunta GMT puheenjohtajana sekä 
muutama kokenut lion jäsenenä. Sinulla voi olla kummi, joka tuntee isommankin määrän potentiaalia 
jäseniä, mutta välttävät joutumasta itse kummiksi, jos henkilön tieto Lionsista on rajoitettu. Silloin etuna 
on kummeja jotka ottavat yhteyttä ystäville ja tutuille, mutta paikallaan on myös 
jäsenhankintatoimikunta, joka valvoo että uusi jäsen todella saa tietoja edellytyksistä ja velvollisuuksista 
Lions jäsenenä. Osa viihtyy klubin toiminnasta ja saa uusia ystäviä, kun taas osa ehkä haluaa tehdä työtä 
piirissä, kansalliselle tai kansainvälisellä tasolla. Monesti olen sanonut, että Lions on kuin laaja pitopöytä, 
jossa on niin monta valintoja, kun ollaan osa maailman isointa palvelujärjestöä. Toivon myös, että kaikki 
miettisivät Lionsia kauttaaltaan. On laskettu, että jokainen lion vuosi tasolla auttaa 60 kanssaihmistä 
tavalla tai toisella. Joten kehotan myös teitä harkitsemaan mahdollisuutta uuden klubin perustamiseksi ja 
miten paljon hyötyä sellainen tekisi vuodessa. Totta kai piiri avustaa. Perinteisen klubin lisäksi voidaan 
perustaa teemaklubi, jossa esimerkiksi ympäristö voisi olla yhdistävänä tekijänä tai muuttaa 
ompeluseuraa Lions-klubiksi, klubina voisi olla kirjakerho tai urheilukerho jne. Ehkä uusi Leo-klubi? 
Mahdollisuuksia on monta. Ajattele minkä palveluksen tekisitte yhteiskunnalle ja ympäristöllenne, jos 
olisitte uuden klubin luojana ja miten paljon hyvää se tekisi vuodessa!  
Myös jatkuvuus on hyvin tärkeä. Tavoitteena pitäisi olla muutaman uuden jäsenen saaminen joka vuosi. 
Jos muutamaan vuoteen tulee tauko, voi helposti syntyä hankala sukupolvien välinen kuilu. Meillähän on 
meneillään liitossa ”haku päällä”, jossa klubeja kehotetaan ottamaan vähintään kaksi henkilöä vuodessa. 
Emme saa hellitä! Oli meillä miten hauskaa tahansa, eteemme tulee kuitenkin valitettavasti, että osa lion 
poistuu luonnollisen poistuman kautta. 
 
Muista pitää hauskaa yhdessä! 
 
Piirikuvernööri , Björn Hägerstrand 
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