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Klubi aktiviteettina, Leo/Lions
Pop-up
Netti- ja etäaktiviteetit



Palvelun matka

• Opi
• Löydä
• Toimi
• Juhli

”Kuinka voin auttaa?”

Näy!
Tilastoi!
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Klubi aktiviteettina ryhmätyö / Leot

Mistä Leot? (12-35 vuotiaat)
Leoklubin perustamiseen liittyvät ideat:
- Yhteistyö koulu(je)n kanssa. Opettajat, alumnit, hallitus, oppilaat. 

Voi lähteä olemassa olevista suhteista kouluihin.
- Harrastepäiväesittely (”kurssi”)

- Nuorisovaihdossa olleet ja menevät
- Vastaanottava perhe, lähettävä perhe

- Leijonat puhtaiden vesien puolesta –toiminnassa mukana olevat
- Leot ja Lionit
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Klubi aktiviteettina ryhmätyö / Leot
Muut Leoklubin perustamiseen liittyvät ideat:
- Muista harrastuksista / toimista lähteneet nuoret

- Seurakuntanuoret
- Musiikkiopistolaiset 
- Sivarikoulutus 
- Armeija
- Lions- tai Leo-klubin tekemisen kautta tutuksi tulleet tahot

- Monenlaiset kaveriporukat tarjoavat lisää mahdollisuuksia

Leojen osalta tavoitteena virallisen Leo-piirin aseman 
saavuttaminen 3 vuodessa eli 6 Leo-klubia
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Klubi aktiviteettina ryhmätyö / Lionit
Mistä Lionit?
• Kaupunginosayhdistykset

– Uudet kaupunginosat (avustuskohteet vahvasti alueellisia)
• Mummon kammari / Pappa Dagis (aktiviteetti)
• Eläköityvät henkilöt
• Martat & Martit (vai mieluummin mukaan yhteistyössä)
• Metsästysseurat
• Venekerhot
• Hyvinvoinnin osa-alueet
• Nuorkauppakamarin toiminnasta 40-vuotiaina pois jäävät
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Klubi aktiviteettina ryhmätyö / Lionit
Mistä Lionit?
• Paikkakunnalle tai sen osaan / kaupunginosaan muuttavat uudet 

asukkaat
• Perheklubit 
• Raviharrastajien klubi (Vermo-yhteistyö?)
• Vaellusklubi
• Baristaklubi
• Teatteriklubi
• Lukuklubi (teemana lukeminen tarjoaa aktiviteettimahdollisuuksia)
• Sukkaklubi
• Saunaklubi
• Avantouimarit
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Klubi aktiviteettina ryhmätyö / Lionit
Mistä Lionit?
Mistä Lionit / teema? Teemaklubi toimisi myös 
liitännäisklubina, jolloin jäsentarve olisi alussa vain 5
• Luonto
• Kansainvälisyys
• Hyvinvointi
• Kulinaariklubi (aktiviteetteja tapahtumissa)
• Viiniklubi (ystävyysklubi Piemontesta?)
• Opiskelijaklubi
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Klubi aktiviteettina ryhmätyö / Lionit

Uuden klubin aktiviteetit:
• Kopioidaan olemassa olevan aktiviteetin konsepti, 

esim. Olarin klubin ”Lystit” on hyvä malli
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POP UP -AKTIVITEETIT
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Pop up -aktiviteetit
• Pop up tarkoittaa tilapäistä, väliaikaista
• Hetkellistä paikalliseen tarpeeseen vastaamista
• Toteutus yksittäisenä tapahtumana… jos toimii, 

voidaan toki toistaa
• Ilman valtavia etukäteisvalmisteluja ja suurta 

rahallista panosta
• Satunnaisetkin toimijat tekemään ja samalla 

tutustumaan toimintaan
• Sitoutumattomien reservijärjestö
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Ajatuksia
• Huumorin kautta lähestyminen, houkuttelevuus,

hauskuus, osallistavuus - ”Siivous on siistii!”
• Ihmisyyden kautta; sitouttamiskeinot
• Merkityksellinen tekeminen luo merkityksiä –

uskalias kokeilu, ilo, keveys, kohtaamisen
mahdollisuus, yhdessä olo

• Vapauta leijona itsessäsi!
• Uskaliasta tekemistä, heti ei ensimmäistä
• Analysointi + ilmoittelu + raportointi
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Palvelu: Ihmiset + ympäristö

• Lionien omat pop up –tapahtumat ja toisten 
tapahtumiin osallistuminen

• Yhteistyökumppanit, kaupunki, srk:t, kirjastot, 
koulut, partiot, lastentarhat…

• Yritykset
• Vapaaehtoistyö.fi (markkinointi + etsivä työ)
• Kohtaamiset, uudet ideat
• Kansainvälinen tiedostavuus / tapahtumat
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Kuinka voimme auttaa?

• Mennään klubikokouksen yhteydessä 
vierailulle/tekemään jotain/kokataan…

• Iskevä markkinointi
– Löydä auttamisen ilo esim. kirjoita viesti vanhukselle
– Liity ryhmään jossa tiedotetaan  tavoista tehdä hyvää 

= luo ryhmiä joissa infoat kuka leijona on ja mitä 
tekee, käsitysten muuttaminen

– Toimi alueella, jossa ei ole klubeja. Mennään
näkymään → Täky!
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Esimerkkejä
• Keräys + jako
• Kerätään DVD:tä 

vanhustentaloon
• Tehdään yhdessä

joulukortteja, lähetetään 
yksinäisille

• Ranteenlämmittimet, 
sukat

• Heijastinpuut
• Siivoustalkoot (rannat, 

radat)

• Omat työsuoritteet
– Tanssipariksi 

päivä/senioritansseihin
– Arkunkanto
– Leijonaemojen kautta
– Kaverikammari
– Läksyapu
– Ulkoilutus
– Niskahieronta
– Esiintymiset, palvelutalon

pihakuoro

GLT, GMT, GST



Miten herättää/löytää yhteistyö?

• Usein hoivakodissa niin huonokuntoisia 
vanhuksia, etteivät jaksa ulkoilla. Kotona yksin 
asuvilla tarve avulle, mutta tietosuojasyistä 
vaikea löytää tarvitsijat

• Avoin haku, olemme käytettävissä, omaiset 
voisivat bongata meidät ja ottaa yhteyttä

• Kortti postilaatikkoon tai ovelta ovelle: jos 
tarvitset, voimme auttaa, ota yhteyttä
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• Epävarmuus / säännöt ja niiden pelko →
• Manuaali pop up – tapahtuman järjestämisestä, 

säädöspankki?
• Selvitä

– tapahtumat, joihin mennä mukaan
– Olosuhteet: opiskelijat, työllisyys – pop up –

ruoka/kioski
– Pop up –tuikkaus – houkuttele pysähtymään ja 

osallista
GLT, GMT, GST
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NETTI- JA ETÄAKTIVITEETIT
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Miten voin olla avuksi?

• Miten muistutamme olemassaolostamme 
pandemia aikana?
– Klubilaiset: nykyiset ja entiset
– Yhteistyökumppanit

• Tervehdykset sähköpostilla, postikortilla, 
puhelimitse, kysytään kuulumisia
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Toimintaehdotuksia

• Erilaiset striimaukset ja tallenteet
– Lauluilta netissä tai tallenteena monen kerran 

käyttöön… tai laulamaan ikkunan taa
– Lehtien tai kirjojen lukeminen
– Jumppatuokiot vanhuksille/lapsille

• Etäiltis skype/teams kautta: chat ja kuvien 
lähettely

• Ammattiinperehdytyksen tuokiot kouluille
• Työperäinen maahanmuutto, kotouttaminen
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Etämahdollisuuksia

• Virtuaalinen yhdessä tekeminen ja liikkuminen 
ulkona
– Nojatuolimatka vanhoilla reissukuvilla (jokainen 

nauttiin teemaan sopivaa ruokaa tykönään)
– Virtuaalitaidenäyttely museon kanssa yhteistyössä
– Viini-ilta
– Virtuaaliompeluseura, lukupiiri
– Virtuaalinen kaupunginosakahvila

• Hybridivaihtoehdot: osa paikalla, osa etänä
GLT, GMT, GST



Etämahdollisuuksia
• Nettihuutokauppa tai –kirppari:

– Tavara kiertämään toisen hyödyksi
– Tuotto hyvään tarkoitukseen
– Logistiikka?

• Nettihaasteet: nenäpäiväkeräys, Kampanja 100
• ”Tuu juttelemaan” –huone yksinäisyyttä vastaan 

virtuaalipalveluna
• Virtuaalikoulutukset: esim duolingo + kieltä 

puhuva yhdessä
• Lahjoita puhetta GLT, GMT, GST



Ajatuksia

• Vapaaehtoistyö on meriitti, voi käydä opiskelijalle 
kurssisuoritteena, CV:ssa eduksi

• Kansainväliset mahdollisuudet
– Klubitreffit
– Ystävyysklubit

• Palvelupyyntöalusta/vapaaehtoisareena
• Monessa palvelussa piirin pitäisi toimia

organisaattorina ja sen tarjoajana
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