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DG EXTRA 3 
 
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 

 
MITEN KLUBI VOI? 

Vaikka me vuosittain vaihdamme presidenttiä ja toimihenkilöitä, jotka toivottavasti tuovat uusia 
raikkaita ideoita toimintakaudelleen, saattaa klubitoiminnasta puuttua osia tai siinä olla osia, jotka eivät 
toimi niin hyvin. Kuten ensimmäisessä DG Extrassa ”Miksi Lion lopettaa” totesin, on tärkeä silloin tällöin 
tunnustella klubin tunnelmaa. Kun joku lopettaa, se on jo tragedia ja liian myöhään pelastaa jäsenen. 
LCI:n kotisivuilla on suomeksi ja ruotsiksi runsaasti tätä koskevia resursseja tutkittavaksi. Siinä on 
yksinkertaisia ohjelmia kuten esimerkiksi ”Lions club erinomaisuusohjelma” josta voidaan katsoa mitä 
LCI:n mielestä olisi hyvä ottaa mukaan toimintaansa, jotta klubi joka vuosi saisi erinomaisuuspalkinnon. 
Presidenteille olisi hyvä työrukkanen tarkistaa, että kaikki osat hyvälle toiminnalle ovat mukana. Lisäksi 
siinä on monimutkaisempia ohjelmia, joissa ensin selvitetään klubin jäsenten meilipidettä toiminnasta. 
Tämän jälkeen on olemassa selvitys, jossa nähdään klubin vahvat ja heikot osat, jotta voidaan heikkoihin 
puuttua. Sellainen on ”Ohjelma klubin laatualoite”, joka voidaan toteuttaa eri tavalla, joko niin että jäsenet 
täyttävät kyselyt kotona, ne yhteensovitetaan ja sen mukaan toimitaan. Vaihtoehtoisesti voidaan jakaa 
kaikki osiot 30 minuutin istuntoihin, joita vuorotellen otetaan klubi-illassa käsittelyyn ja keskustellaan 
tuloksista. Vaihtoehtona on myös koko ohjelman ottaminen kerrallaan käsittelyyn yhden osapäivän 
aikana, jolloin selvitetään jokainen osio, keskustellaan vastauksista ja suunnitellaan mahdollisia 
muutoksia toiminnassa. 
 
Tässä tulee vielä kaksi vielä yksinkertaisempaa tiedostoa, joihin kannatta tutustua: 
 
TEIDÄN KLUBINNE, TEIDÄN TAPANNE 
Käsikirja ”Teidän klubinne, Teidän tapanne!” Voisi auttaa klubiasi sovittamaan kokouksianne paremmin 
jäsenten tarpeisiin ja elämänrytmiin. 
 
SUUNNIELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE  
Käsikirja ”Suunnitelma vahvemmalle klubille” keskittyy klubin toimintaan, johtajavalmennukseen ja 
jäseniin, ja se antaa asteittain opastuksen klubin arvioinnille, tavoitteiden asettelulle ja suunnitelmanne 
kehittämiselle.   
Toivottavasti jokin resurssi auttaa teitä ja klubianne ja muistakaa pitää hauskaa yhdessä! 
 
Piirikuvernööri  Björn Hägerstrand  
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