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Strategiatyö etenee kohti 
vuosikokousta

JÄSENKYSELY - TAMMIKUU
Toimenpide-ehdotuksia klubin, piirin ja liiton tasolla

STRATEGIATYÖPAJA - TAMMIKUU
Toimenpiteiden aikatauluttaminen, vastuuttaminen ja mittarit

TALOUDEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU - HELMIKUU
Teemojen huomioiminen liiton ja piirien toimintasuunnitelmissa

KUVERNÖÖRINEUVOSTO - MAALISKUU
Strategiakokonaisuuden hyväksyntä vuosikokoukselle esitettäväksi

WEBINAARIT JA VIESTINTÄ – HUHTI-TOUKOKUU
Strategiasta tiedottaminen ja kysymyksiin vastaaminen

VUOSIKOKOUS ESPOOSSA - KESÄKUU
Strategian ja toimenpideohjelmien hyväksyminen

STRATEGIAN TOIMEENPANO
Toimeenpanon tuki –ryhmä puheenjohtajien ja kuvernöörien apuna

KANTAVA IDEA
Miten piiri ja liitto toimivat, 
jotta toimintamme ydin eli  
klubit ja jäsenet pystyvät 

menestymään ja 
palvelemaan parhaalla 
mahdollisella tavalla



Jäsenkyselyn vastaajat piireittäin

Piiri Ruotsi Suomi YHT % vastaajista jäseniä % jäsenistä
A 10 227 237 9,5 % 1 932 12,3 %
B 23 96 119 4,8 % 823 14,5 %
C 1 279 280 11,2 % 1 859 15,1 %
D 0 127 127 5,1 % 1 306 9,7 %
E 0 246 246 9,9 % 1 429 17,2 %
F 13 103 116 4,7 % 1 371 8,5 %
G 0 124 124 5,0 % 1 036 12,0 %
H 0 191 191 7,7 % 1 025 18,6 %
I 0 114 114 4,6 % 916 12,4 %
K 0 112 112 4,5 % 955 11,7 %
L 0 97 97 3,9 % 831 11,7 %
M 0 138 138 5,5 % 1 395 9,9 %
N 5 298 303 12,2 % 1 470 20,6 %
O 42 57 99 4,0 % 986 10,0 %
Tyhjä 12 177 189 7,6 %
YHT 106 2 386 2 492 17 334 14,4 %



VALTAOSA…
• haluaa osallistua klubin toimintaan ja aktiviteetteihin
• on pystynyt hyödyntämään osaamistaan klubin 

toiminnassa
• kokee olevansa arvostettu klubissa
• kokee mielipiteensä tulevan huomioiduksi klubissa
• haluaa tulla huomatuksi ja huomioiduksi tapaamisissa
• haluaa kantaa vastuuta klubin virkailijatehtävissä ja 

hallituksessa
• on ylpeä klubistaan ja jäsenyydestään Lions-järjestössä
• on tyytyväinen klubinsa toimintaan

Huomioita jäsenkyselystä 
klubinäkökulmasta

VALTAOSA EI…
• pidä tärkeänä huomioimista palkitsemalla ja 

ansiomerkein
• halua kantaa vastuuta piirin ja liiton virkailija- ja 

luottamustehtävissä

KLUBIN…
• toiminnassa tulisi kiinnittää huomiota jäsenkokemukseen
• toiminta on avointa uusille ideoille ja kokeiluille
• toiminta on houkuttelevaa uusille jäsenille
• aktiviteetit ovat kiinnostavia ja tuloksekkaita
• aktiviteetteja tehdään yhteistyössä muiden kanssa

PIIRIN…
• tulisi tukea palveluaktiviteettien ja toiminnan 

kehittämisessä
• tulisi tukea jäsenkokemuksen ja –hankinnan 

kehittämisessä
• virkailijoiden vierailut klubeissa tulisi olla hyödyllisiä
• koulutustarjontaa tulee monipuolistaa
• tapahtumien ja foorumien tulisi olla tavoitteellisia

Tuloksia tarkemmin
LION-lehdessä ja liiton

nettisivuilla



MIKSI OLEMME?
• Lionstoiminnan tarkoitus on auttaa ja 

palvella lähimmäisiä. 
• Haluamme tarjota kaikille 

mahdollisuuden olla rakentamassa 
kestävää tulevaisuutta.

MISSÄ OLEMME?
• Toimintaympäristömme 

muuttuu jatkuvasti.
• Väestörakenteen muutos 

vaikuttaa jäsenistöömme.
• Odotukset hyväntekeväi-

syystoiminnalle ja yksilön 
ajankäytölle ovat 
muutoksessa.

MIHIN USKOMME?
• Auttaminen – Autamme yhdessä toimien ja tukien
• Luotettavuus – Toteutamme mitä lupaamme
• Paikallisuus – Paikallisesti kaikkialla maailmassa
• Yhteisöllisyys – Olemme yhdessä enemmän

MITÄ TAVOITTELEMME?
• Meillä on tarkoituksenmukaiset ja 

tehokkaat toimintatavat
• Olemme elinvoimainen

palvelujärjestö
• Meistä tulee vahva 

yhteiskunnallinen toimija

MITÄ TAHDOMME?
Olemme vuonna 2030 Suomen merkityksellisin auttaja

MITEN SEN TEEMME?
• Piirien ja liiton organisoitumisen selkeyttäminen
• Piirien ja liiton toimintatapojen kehittäminen
• Klubien toiminnan tukeminen ja kehittäminen
• Koulutusjärjestelmän kehittäminen
• Viestinnän uudistaminen ja vahvistaminen
• Palvelun vaikuttavuuden lisääminen
• Verkostoitumisen ja kumppanuuksien vahvistaminen

Lions - Suomen merkityksellisin auttaja



Suomen merkityksellisin auttaja

TAVOITTEET
Tarkoituksenmukaiset 
ja tehokkaat 
toimintatavat

Elinvoimainen 
palvelujärjestö

Vahva 
yhteiskunnallinen 

toimijaTOIMENPIDEOHJELMAT

Piirin ja liiton organisoitumisen selkeyttäminen

Piirin ja liiton toimintatapojen kehittäminen

Klubien toiminnan tukeminen ja kehittäminen

Koulutusjärjestelmän kehittäminen

Viestinnän uudistaminen ja vahvistaminen

Palvelun vaikuttavuuden lisääminen

Verkostoitumisen ja kumppanuuksien 
vahvistaminen
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Miten klubinne toiminnan tulisi muuttua, jotta se olisi 
tulevaisuudessa merkityksellisin auttaja

１．Klubin jäsenistön määrällinen ja laadullinen ylläpito ja    
kehittäminen

２．Palvelujen ja aktiviteettien ylläpito ja kehittäminen
３．Ulkoisen tiedottamisen ja markkinoinnin kehittämistä
４．Yhteistyön lisääminen
５．Klubin toiminta ja toimintamalli tukemaan lionspalvelua 

ja hyvää klubi-ilmapiiriä 



Kiitos


	Lions 2030 Strategia tehdään yhdessä�A-piiri - Piirihallitus, tilannekatsaus 18.2.2023
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Tammikuussa 2023 tehdystä Strategiatyöryhmän kyselystä muutamia poimintoja��eijakes@hotmail.com
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Miten klubinne toiminnan tulisi muuttua, jotta se olisi tulevaisuudessa merkityksellisin auttaja
	Slide Number 15

