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Lions-liiton kuulumisia

• Strategia 2030

• Uusia jäseniä

• Yhteistyötä

• Leot

• Katastrofirahasto



Uusia jäseniä

• Annetaan mahdollisimman monelle mahdollisuus osallistua 
lionsin hienoon auttamistoimintaan.
• Ihmiset haluavat tehdä hyvää omalle asuinalueelleen. Lions siihen 

hyvä kanava.

• Mahdollisuudet tarkoittavat kasvua; uusia jäseniä ja uusia 
klubeja, isompia klubeja, joustavia tapoja osallistua, mitä vaan 
mikä tarjoaa tekemisen paikkoja. Se lisää lions-toiminnan 
vaikuttavuutta.



Yhteistyötä

• Tehdään alueellisesti yhteistyötä.

• Lionsilla on hieno palvelun ja auttamisen tarjotin, jossa on 

valtavasti hienoja teemoja. 

• Yhden klubin ei tarvitse tehdä kaikkea, mutta olisi hienoa, että 

yhdellä seutukunnalla/ kaupunkiseudulla meillä olisi tarjolla kaikkea 

sitä, mitä lions tarjoaa. 

• Se lisää vaikuttavuutta.

• Jäsenet ovat niistä kiinnostuneita eri aktiviteeteista.



Leo-toiminta

• Leot on erinomainen aktiviteetti, jota on tarjolla liian vähän 

Suomessa. Yksi A-piirissä.

• Leot ovat hyvä polku kohti lion-toimintaa.

• Sponsoroidaan leo-toimintaa.

• Olisi hienoa, jos jokaiselle seutukunnalle ainakin yksi klubi 

ehkä juuri lapsille ja nuorille suunnattuna. Seutukuntia 68 + 

PKS 15 kpl = 83. A-piirissä 6 seutukuntaa.



Katastrofirahasto

• Katastrofirahaston vapaaehtoinen tukimaksu

• Vuosikokous hyväksyi vapaaehtoisen 5 euron/jäsen tukimaksun 

keräämisen katastrofirahastoon. 

• Tukimaksun maksamiseen jäseniä tullaan kannustamaan jäseniä 

uutiskirjeessä, Lion-lehdessä ja liiton sähköisissä kanavissa sekä 

piirien tiedotuskanavissa.



LIONS 2030 -strategia

• Tarve on kova (vuosikokousaineisto)

• Paikoillaan polkeva järjestö

• Vain vähän kiinnostaa uusia tekijöitä. 

• Emme ole järjestönä pystyneet vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin

• Jäsenmäärämme on vähentynyt vuosi vuodelta.

• Kehitys täytyy katkaista, jotta ihmiset kiinnostuvat Lions-toiminnasta ja kokevat 

toiminnan mielekkääksi ja palkitsevaksi.

• Lionsilla on potentiaalia

• Suuri joukko haluaa auttaa tai palvella muita

• Erityisesti omalla asuinalueellaan

• Tunnettavuus heikko; ei ennakkoluuloja



Klubi ja jäsen

• Klubien määrä ja jäsenmäärä laskenut pitkään

• Klubit ovat lions-toiminnan ydintä, mutta 
• Usein kynnys uudelle tulla mukaan korkea.

• Klubi on aika pieni toimintayksikkö toteuttamaan Lions-toiminnan laajaa 
kirjoa.

• Onko meillä keinoja uudistaa klubien toimintaa? Yhteistyö?

• Jäsenkokemuksen vahvistaminen
• Toiminnan täytyy olla mielekästä ja porukasta löytyä samanhenkisiä.

• Osallistumisen kustannukset.

• Uusi jäsen nopeasti mukaan toimimaan (Onboarding).

• Vähemmän byrokratiaa ja muotoja.

• Kunnioitetaan ihmisten aikaa.



LIONS 2030 -strategia

• Uusi strategia hyväksytään vuoden 2023 vuosikokouksessa Espoossa

• Lions-toiminnan visiona tulee olla mielikuva tunnetusta ja luotettavasta 

palvelujärjestöstä sekä hyvän tekemisestä.

• Aikaa noin 1,5 vuotta, jotta klubit ja jäsenet ehtivät kunnolla tutustua ennen 

vuosikokousta. Mahdollisimman avoin ja osallistava prosessi.

• Paketit:

• Leijonan jäsenkokemus ja –polku

• Liiton ja piirin tehtävät & toimintamalli : tulevaisuuden toiminnan rakenteet, piiriuudistus

• Nykytilan analyysi, visio & missio : Lions-toiminnan arvokeskustelu

• A-piiristä mukana työryhmässä Timo Tanskanen ja Eija Kesti



Kiitos


