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Uudet jäsenet
klubi, uudelleen perustettu klubi, 

liitännäisklubi, Leo-klubi, teemaklubi
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Vapaaehtoistyö: mahdollisuuksia ja haasteita
Mahdollisuuksia Haasteita taklattavaksi
• Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä on 

kasvanut 

• Järjestöt voivat tarjota yhä enemmän 

mahdollisuuksia 

• Suomalaisten kiinnostus 

vapaaehtoistyön tekemiseen on suuri

• Nuoret kantavat huolta 

tulevaisuudesta

• Työelämälle kaivataan vastapainoa ja 

hengähdystä 

• Kasvavat vapaa-ajan viettämisen 

mahdollisuudet

• Työelämän muuttumisen seurauksena 

näkyvä epävarmuus

• Ihmisten nopea liikkuvuus

• Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on 

kasvanut

• Toiminnan pinttyneet ja 

työelämälähtöiset käytänteet

Mukaillen, Niina Sauvola et al.

Mitä muita mahdollisuuksia ja haasteita tunnistat?



Haku päällä / Lions-liitto

• Liiton sivuilla jäsenille osiossa:
https://www.lions.fi/jasenille/haku_paalla_-tyokalupakki/
• Sekä liitosta että piiriltä voi lainata tilaisuuksiin

– Roll-up, Winder, Banderolli – Monta tapaa tehdä hyvää –teksteillä

• Erilaisia tulostettavia malleja (esim. arvontalippu)
• Erilaisia maksullisia tarvikkeita saa nettiverkkokaupasta

Lisäksi:
• Piirihallituksen palveluksia voi pyytää ja niitä myös saa
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https://www.lions.fi/jasenille/haku_paalla_-tyokalupakki/


Kylpyamme-malli / B-piiri
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Uudet
jäsenet

Uudet
klubit +20

+1

Uudet
liitännäisklubit

Uudelleen perustetut klubit

+5

+10HANAT

VUOTO
Lakkautetut
klubit

Vanhuus /
Kuolema

Pinnan taso
31.7.2019
Klubit       47
Jäsenet 1008

Jäsenmäärä
5.5.2020
994 / 48 klubia
Arvio kauden
lopussa
970 / 45 klubia

Poistuvat
jäsenet

Muuttaja /
Klubin vaihto

Lopettajat
= voi vaikuttaa

Myös klubi voi
perustaa
uuden klubin! 

Uudet Leo-klubit

+?
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Uudet
jäsenet

+1

Uudet
Liitännäisklubit
(nuoret aikuiset?)

+5HANAT

VUOTO

Poistuvat
jäsenet

Pinnan taso =
Jäsenet +
Liitännäisklubi(t)

Klubin kylpyamme

Klubin jäsenmäärään voi vaikuttaa
- Lisäämällä täyttövirtaa
- Vähentämällä vuotoa

On superjuttu, jos klubi 
voi panoksellaan vaikuttaa
uuden klubin 
käynnistämiseen! à
kummiklubi



Klubimalleista
UUSI KLUBI

• Uuden yksikön perustamien lähtökohta on klubi. Klubi vaatii 
käynnistyäkseen vähintään 20 jäsentä. Jossain erityistapauksissa voidaan 
(ehkä) perustaa joko naisklubi tai miesklubi. 

TEEMAKLUBI
• Teemaklubin perustaminen vaatii myös 20 jäsentä eli se on normaali klubi.

• Suositeltavaa on uuden klubin aloitus jonkin teeman pohjalta.
– Mitä teemoja sinulle tulee mieleen?

LOPETETUN KLUBIN HYÖDYNTÄMINEN

• Jos piirissä on edellisen kauden aikana lopetettuja klubeja, on 
mahdollistaa käynnistää klubi uudelleen. Tällöin jäseniä tarvitaan 
vähintään 10. Jäsenet voivat olla lopetettuun klubiin kuuluneita, mutta on 
myös mahdollista, että yksikään klubin jäsenistä ei ole kuulunut 
lopetettuun klubiin. 
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Klubimalleista
LIITÄNNÄISKLUBI
• Liitännäisklubi toimii klubin yhteydessä. Liitännäisklubilla on kuitenkin osin 

oma hallinto ja oma toiminta. Liitännäisklubin voi muodostaa esimerkiksi 
silloin, kun uusien jäsenten ikäero klubiin on suuri tai kun uudet jäsenet 
ovat erityisesti kiinnostuneet jostain teemasta (esim. ympäristö). 
Liitännäisklubi voi syntyä hitaasti evoluution kautta.
– Missä tapauksessa sinusta liitännäisklubi on toimiva malli? 

LEO-KLUBI
• Leojen ikäraja on 12-35 vuotta. Luomalla yhteyksiä kouluihin, 

nuorisojärjestöihin, partioon tai muuhun vastaavaan nuorisotoimintaan 
klubille syntyy mahdollisuus käynnistää Leo-klubi. Leo-klubin toiminta on 
paljon vapaampaa ja kaikenlaista byrokratiaa välttävää. Suomen Leot ovat 
järjestäytymässä niin, että Suomen Leot moninkertaispiiri tullaan 
rekisteröimään yhdistyksenä. Leo-klubi on Lions-klubin aktiviteetti.
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Liitännäisklubi virallisesti
Liitännäisklubilla on:
- Oma nimi.
- Oma presidentti ja sihteeri. Rahastonhoitajana voi toimia 

klubin rahuri tai liitännäisklubin oma rahuri. Muita virkailijoita 
ei tarvitse olla.

- Omat tapaamiset.
- Rahankäyttö voidaan hoitaa joko itsenäisesti liitännäisklubin 

omalla tilillä tai klubin tilillä (sama yhdistys!)
- Klubissa on nimetty yhteyshenkilö ja ainakin aluksi apuna 

klubin rahuri. He auttavat liitännäisklubia Lions-asioissa ja 
pitävät yhteyttä klubin ja liitännäisklubin välillä, esim. 
aktiviteettiasioissa.
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• Liitännäisklubi on klubin oma yksikkö. 
• Se, kuinka itsenäinen liitännäisklubi on, 

päätetään yhdessä. Esimerkiksi aluksi 
liitännäisklubin tilinpäätös tehdään osana 
klubin tilinpäätöstä ja käytetään samoja 
tilejä. 

• Liitännäisklubin kasvaessa voidaan 
itsenäisyyttä lisätä omalla 
rahastonhoitajalla ja itsenäisellä talouden 
pidolla. Rekisteröidyn yhdistyksen 
laskelmat ovat silloin yhdistelmä 
molemmista. 
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Lions-klubi
- pressa, 1VP, 2VP, sihteeri, 
rahastonhoitaja, GAT(3), LCIF

Liitännäisklubi
- pressa, sihteeri 
(rahastonhoitaja)

Rekisteröity yhdistys

Liitännäisklubi virallisesti



Jäsenhankintakeinojen tehokkuus
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ß Milloin puhelin voisi tulla
kyseeseen?

ß Klubilla voi olla tapahtumalehti(nen).

Sähköiset kanavat, erityisesti Facebook à

ß Juttu / mainonta -> edes paikallislehteen on vaikeaa tai kallista saada.
ß Klubi voi tilanteen tullessa olla mukana isommassa kokonaisuudessa. 

Jokaisen aktiviteetin yhteydessä
pitää yrittää saada uusi jäseniä. 

Kutsutaan isompi ryhmä henkilöitä klubin 
tilaisuuteen (kokous, aktiviteetti, etäesitelmä à

ß Lions-lehden painettu versio / nettiversio, näitä on hyvä
jakaa eri yhteyksissä. Liitolta saatava Lions-haitariesite.

Henkilökohtainen E-mail, 
WhatsApp, muu sähköinen à

Silakkamarkkinat à

Omat aktiviteetit, yhteistyö, vieraat à

- Onko sinulla antaa esimerkkiä näiden lisäksi?



Kiitos
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Aarne Ervi, Töölön kirjasto,
Kuva Heikki Lindbohm
Muokkaus Mika, hatsa
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Lions Clubs International
MD 107 Finland

RYHMÄTYÖKOOSTE
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Käsiteltyjä asioita

Klubien
– Jäsenmäärät
– Aktiviteetit
– Vahvuudet (hyvät aktiviteetit, hyvä henki)
– Heikkoudet (erityisesti ikääntyminen ja käsiparien 

puute sekä tehtäväkierron vaikeus. Lisäksi historia voi 
olla taakka, vaikeus uusiutua)
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Paljon aktiviteetteja, joita voidaan 
tehdä yhdessä

• Tapahtumat (Lystit, talvipäivät, kesäpäivät, 
konsertit, puistosuunnistus…)

• Lauluryhmä/lukemisvierailut
• Piirustus- ym. kilpailut
• Yhteistyökumppaneiden kanssa: Kaverikammari, 

IceHearts, diakoniatyö, Hyvä arki…
• Auta lasta, auta perhettä
Kun meitä on enemmän näymme paremmin!
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Klubiyhteistyötä
• Yhteiset klubikokoukset
• Klubitreffit

– Arvotaan syksyllä kauden alkaessa
– Saa jatkaa toisenkin vuoden saman klubin kanssa
– Ideoidenvaihtoa ja hauskanpitoa

• Leijonanryöstö
– LC Helsinki/Sata on leijonan kotipesä ja siellä 

tiedetään missä leijona luuhaa
– Ryöstöretki tehtävineen on hauska tapa lähteä

vieraaseen klubiin
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Klubisuunnitelmia
• Klubi alueelle, josta se puuttuu esim. Jätkäsaari
• Nais/yhteisklubeja alueille, joilla miesklubeja
• Liitännäisklubeja ikääntyvien klubien rinnalle 

kasvamaan
• Teemaklubeja (golf, veneily, ympäristö, kulttuuri…)
• Virtuaaliklubi… ”Pelillistäminen” 
• 1v sisällä lopettaneiden klubien raunioille klubi 10 

jäsenellä helpompi kuin 20 hlön uusi klubi
• Leo-klubeja kasvatusalustoiksi/aktiviteeteiksi
• Entisten jäsenten hyödyntäminen ”pop up” -tyyliin
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Uusi jäsen

Värväystempaukset (yritys, harrastusyhteisö, rannan 
siivous, tumpit pois kotikadulta…)

Klubi voi päättää
• Liittymismaksun maksamisesta jäsenen puolesta
• Alennetusta jäsenmaksusta alussa (hallintovaroista)

Miten kiinnittää uusi jäsen klubiin?
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Lohkofoorumit

• Mitä lohkofoorumi tarjoaa? Etukäteen mietittävä
tapaamisten hyöty + klubien tarpeet

• Tapaamiset livenä / sähköisesti
• Suunnittelua ja synergiaa
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Muuta keskustelusta

• Klubin elinvoimaisuuden säilyttämiseksi tarvitaan
julkisuutta ja yhteistyökumppaneita → ratkaisua 
pitääkin hakea klubin ulkopuolelta, ei niinkään 
sisältä (Kuitenkin klubin arvot ja merkitys)

• Jellona-infoon klubitapahtumien kalenteri
• MyLCI-tehtävänimikkeet välillä ristiriidassa klubin 

tehtävien kanssa
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