
Liian pieni aktiivien määrä voi johtaa toimijoiden vä-

symiseen ja klubin toiminnan hiipumiseen. Siksi uu-

sien jäsenten hankinta on todella tärkeää, mutta 

unohtaa ei sovi jäsenten viihtyvyyttä klubissa. 

Jäsenhankinta ja jäsentyytyväi-

syys eivät ole klubin toiminnasta 

irrallisia saarekkeita, vaan osia 

kaikkea klubin toimintaa. 

Klubi voi valita jäsenjohtajan ja 

perustaa kehitystyöryhmän ide-

oimaan ja pohtimaan klubin tule-

vaisuutta.  

Ryhmä voi koostua esimerkiksi 

presidentistä, 1 varapresidentistä, 

sihteeristä, jäsenjohtajasta ja klu-

bin rivijäsenestä. 

 

 

 

 

 

       Uskalla kysyä! Kysy pois!  

Naapurisi, työkaverisi, paikkakunnalle muuttanut 

uusi henkilö, yrittäjä tai ystäväsi voisi olla kiinnostu-

nut tulemaan lionstoimintaan, mutta et ole rohjen-

nut kysyä. Ota rohkeasti häneen yhteyttä henkilö-

kohtaisesti. 

Mitä kertoisin? 

Kerro lyhyesti omat hyvät koke-

muksesi klubisi toiminnasta. Posi-

tiivinen mielikuva on paras myyn-

tivaltti!  

Kerro toiminnasta selvästi, älä 

käytä liikaa lions-sanastoa! 

Ideoita saat myös oppaasta: 

”Kysy pois! Uuden jäsenen 

rekrytointiopas klubeille” 

Tutustu klubisi toimintakertomuk-

seen, kerro mitä olette paikkakun-

tanne ihmisten hyväksi tehneet.  

Klubin toimintasuunnitelmasta 

löydät mitä on tulossa.  

Pyydä tutustumaan klubiisi tulemalla johonkin  

vapaamuotoiseen tapahtumaanne. Tarjotkaa  

suuhunpantavaa ja toiminnan esitteitä.  

Klubissa on hyvä olla Jäsenten tyytyväisyyden 

parantamissuunnitelma, osana klubin toiminta-

suunnitelmaa.  

Pohjaksi suunnitelmaan on uu-

dessa julkaisussa 

”Opas jäsenten tyytyväisyy-

den varmistamiseksi” 

sivuilla 10–11 valmis klubikysely 

jäsenten viihtyvyydestä ja kehitys-

ehdotuksista. Näin keräämme jä-

senten toiveet ja otamme ne huo-

mioon klubin toiminnassa. 

Kaikki uudet ideat toiminnan vir-

kistämiseksi ovat tervetulleita. 

Huomioimme niin uusien jäsenten 

kuin vanhojen jäsenten tuomat 

ideat. 

 

 

 

 

 

Kerro myös mihin olette lahjoittaneet keräämiänne 

varoja paikkakunnallanne, kansallisesti sekä kan-

sainvälisesti  

Ollaan ylpeitä siitä, että olemme voineet palvella 

paikkakuntamme asukkaita monella eri tavalla.  

Mitä uusi jäsen saa liittyessään klubiin? 

Lionstoiminnassa saa uusia ystä-

viä, iloista ja monipuolista teke-

mistä, vaihtelua sekä sisältöä elä-

mään.  

Jokaiseen tapaamiseen tai talkoo-

seen ei ole pakko osallistua. Oma 

työ- ja elämäntilanne otetaan aina 

huomioon. 

Voi myös kehittää itseään erilai-

silla kursseilla ja halutessaan 

edetä jopa kansallisiin ja kansain-

välisiin lionstehtäviin. 

Klubeissa on aina eri ammattikun-

tien edustajia ja heihin tutustu-

malla voi verkostoitua ja saada 

                           myös hyviä kontakteja. 
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