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DG EXTRA 6 
 
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 

 
OPPIKAA TUNTEMAAN TOISIANNE 

 

Lions toiminnassa on hyvin tärkeää oppia tuntemaan ystäviään klubissa. Todennäköisesti toimitaan 
yhdessä toistensa kanssa koko elämän. Mitä paremmin tuntee toisiaan, sitä paremmin ymmärretään 
toisen henkilön eroavaisuuksia ja tarpeita. Syy miksi ollaan Lions jäsenenä, on niin erilainen ja varmasti 
on yhtä monta muuttujaa sille, mitä halutaan tehdä Lionsissa. 
 
HYÖDYNNÄ KLUBIN TIETO-TAITOA 
Jos tuntee toisiaan hyvin, voidaan toisaalta hyödyntää jäsenten eri alojen tietoja ja pätevyyttä ja toisaalta 
välttää ikävyyksiä. Ero jäsenen, joka tekee jotain minkä osaa ja jonka eteen palaa ja jäsenen, joka joutuu 
pakosta hoitamaan tehtävä välillä, voi samalla olla ero menestyksen ja epäonnistumisen välillä. 
 
JÄSENESITTELYT 
Yksi vihje sille, miten paremmin voi oppia tuntemaan toisiaan on jäsenesittelyjen kautta. Voidaan silloin 
tällöin järjestää 15 minuutin esittely, muotoa ”tää on elämäni” jolloin jäsenet kertovat itsestään 
perheestä, työstä, mitä vapaa-ajalla kiehtoo. Kun klubi on iso, voidaan ottaa muutama kokousta kohti. 
Tärkeää on muista toistaa näitä vuosien varrella, kun klubiin tulee uusia jäseniä, jotka eivät ole kuulleet 
näitä aikaisemmin. 
 
PLASEERAUSKORTIT 
Viimeinen vihje oppimaan paremmin tuntea toisensa ja ryhmittelyjen välttäminen, on plaseerauskorttien 
hankkiminen. Klubimestari jakaa plaseerauskortit, kun tulet klubi-iltaan siten, että aina istut uudessa 
paikassa eri jäsenten kanssa. Voisit esimerkiksi kaksi pelikorttipakkaa ja samat kortit voidaan käyttää 
mahdollisessa klubiarpajaisissa. Toivottavasti saitte jonkun uuden inspiraation! 
 
Muista pitää hauskaa yhdessä! 
 
Piirikuvernööri   
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