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DG EXTRA 8 
 
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 

 
LUOVUUS & MONINAISUUS 

 

Nämä molemmat sanat ovat keskeisiä klubin hyvinvoinnille ja menestykselle. Tärkeimpiä tekijöitä klubin 
hyvinvoinnissa on, että jäsenet tuntevat olevansa luovia ja saavat puuhata sellaisten asioiden kanssa, 
jotka heitä viehättävät sekä joista he saavat tuntea, että tekemänsä johtaa muutokseen. Jokainen 
yksittäinen jäsen on uniikki ja omaa erilaiset pyrkimykset ja syyt sille, miksi he ovat hakeutuneet Lioniksi. 
Klubin hallituksella ja viime kädessä Presidentillä on vastuu siitä, että jokainen tulee nähdyksi, kuulluksi 
ja saa tehdä työtä sen eteen, mitä eniten kiinnostaa. 
 

LUOVUUS 
Suurin osa Lionsin jäsenistä haluavat tuntea, että he tekevät hyvää ja heillä on usein eri ajatuksia siitä 
ketkä ja mikä eniten miellyttävät ja minkälaista hyväntekeväisyyttä he mieluiten haluavat tehdä. Täten 
olisi hyvin tärkeä silloin tällöin (ehkä joka toinen vuosi) peräänkuuluttaa uusia hankeideoita ja 
aktiviteettejä, joita voitaisiin käynnistää klubissa. Lionsin työkaluja kuten kyselyjä ja muita arviointeja 
olisivat tällöin käytettävissä. Suuri osa lopettaneista jäsenistä ei ole päässyt toteuttamaan odotuksiaan ja 
ideoitaan. Olen useasti kuullut, että yksi syy lopettamiselle on, että uusille jäsenille ei ole annettu 
vastuuta, vaan he joutuvat ensin oppimaan mitä Lions on. Olen kyllä itse kokenut päinvastaista. Jos 
aikaisessa vaiheessa saa hallituksen tehtävä, nopeammin oppii mitä Lions on ja mitkä mahdollisuudet 
jäsenellä on ja tuntee että ollaan hyödyksi. 
 

MONINAISUUS 
Jotta jäsenet saisivat mielihyvää luovuudelleen, olisi moninaisuus tärkeä. Mitä laajempi toiminta klubilla 
on, sitä suurempi on mahdollisuus, että kukin jäsen löytää oman suosionsa. Tärkeä olisi, että vaikka 
klubilla on monta pitkään toiminnassa ollutta perinteistä hanketta ja jotka yhä toimivat, vaihtaa joku ja 
antaa sijaa uusille vanhoja enemmän uusia jäseniä kannustaville aktiviteeteille. 
 
Muista pitää hauskaa yhdessä! 
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