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Olette päättäneet arvioida
klubinne toimintaa. Pienten
ongelmien löytäminen ja
niiden korjaaminen ennen
kuin niistä tulee suuria
säästää aikaa ja resursseja.
Tulokset voivat auttaa teitä
keskittämään työn niille
alueille, joilla jäsenet
haluavat muutoksia. 

Tämä prosessi antaa teidän
nähdä klubinne sen
jäsenten näkökulmasta –
mikä menee hyvin ja mikä
tarvitsee muutosta. Jotkut
tulokset saattavat yllättää
teidät, toiset tulokset 
ehkä eivät. 

On tärkeää pitää mieli 
avoinna jäsenten palautteen
suhteen, vaikka joukossa 
olisi tiukempaakin kritiikkiä.
Muista– jokainen kritiikki
avaa mahdollisuuden
parantaa klubin toimintaa.

KLUBIN ARVOSANAT
Oleellinen arviointityökalu klubeille - Hallinnointiopas

KYSELYN JÄRJESTÄMINEN

Milloin – 
  • Jaa kyselylomake klubikokouksessa ja pyydä jäseniä

täyttämään se kokouksen yhteydessä. Anna osallistujille
noin 30-45 minuuttia aikaa vastata kyselyyn.  

  • Poissa oleville jäsenille tulee antaa mahdollisuus
suorittaa kysely. Selvitä mikä on helpoin tapa jakaa
kyselyt heille ja kerätä ne heiltä. Kerro heille eräpäivä
mihin mennessä kyselyt pitää palauttaa.

  • Kun annat lomakkeen jäsenille, kerro heille
numerointisysteemistä. Tässä kyselyssä: 1 on huonoin
numero ja 6 on paras, paitsi kysymyksessä 7. Noudata
kysymyksessä 7 annettuja ohjeita.

Mitä – 
  • Kysely jokaiselle jäsenelle
  • Lyijy- tai mustekyniä
  • Tyhjää paperia ylimääräisiä kommentteja varten

Kuka – 
  • Ota mukaan kaikki klubin jäsenet, ei vain

klubivirkailijoita. Kun vastaukset saadaan kaikilta
jäseniltä, saatte parhaan käsityksen klubin toiminnasta
ja samalla jäsenet tietävät, että heidän mielipiteillään
on merkitystä.

  • Rohkaise jäseniä antamaan rehellistä palautetta. Anna
jäsenten vastata nimettöminä.

LASKE TULOKSET

Tiedon kerääminen
  • Seuraa Kyselyn vastaukset -lomaketta vastausten

organisoimiseksi.
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Kaksi korkeinta 
vastausta Kaksi alhaisintaKaksi alhaisinta

Kaksi 
alhaisinta vastausta 

KYSELYN PISTELOMAKE

Käytä tätä lomaketta pisteiden laskemiseksi kunkin väittämän
kohdalla, jotta pystyt määrittelemään kaksi eniten ja kaksi
vähiten vastauksia saanutta kohtaa. 

Tässä esimerkissä väittämä sai kolme kertaa 1, kolme kertaa 2,
ei yhtään 3, kahdeksan kertaa 4, kaksitoista kertaa 5 ja kolme
kertaa 6.

Aloita laskemalla miten monta numeroa kukin väittämä sai.
Tämä kertoo väittämien jakauman: onko vastaaja ollut samaa
mieltä, eri mieltä tai neutraali kyseisen väittämän kohdalla. 

Merkitse myös ylös kokonaismäärä vastauksia per väittämä.
(Huomaa että jäsenet eivät ehkä ole vastanneet jokaiseen
väittämään.)

Lisää nyt yhteen montako vastausta oli 5 ja 6 väittämän
kohdalla. Tämä yhteissumma on “Kaksi korkeinta vastausta”
saanutta väittämää ja se on vastausten lukumäärä, joissa
jäsenet olivat samaa mieltä väittämän kanssa. Tässä
esimerkissä tuo yhteissumma on 15. 

Jaa kaksi korkeinta vastausta -lukumäärä vastausten
kokonaislukumäärällä (29). Tulos on prosenttiosuus
vastauksista, jotka saivat korkeimmat arvosanat. Tässä
esimerkissä tulos on 52%.

Tee samoin vastauksille, jotka saivat 1 ja 2, jotka ovat
Alhaisimmat vastaukset -kategoriassa. Tässä esimerkissä 6
vastausta oli “kaksi alhaisinta vastausta” -kategoriassa ja se
tarkoittaa 21% kaikista annetuista vastauksista.

Noudata näitä ohjeita kunkin väittämän kohdalla kysymyksissä
2, 3, 4, 10 ja 11. Kirjoita tiedot allaolevaan taulukkoon.

1 2 3 4 5 6

3 3 0 8 12 3

Yhteensä 
vastaukset

Kaksi alhaisinta
vastausta

Kaksi korkeinta
vastausta

% kaksi alhaisinta
vastausta

% kaksi korkeinta
vastausta

29 6 15 21% 52%

LCI on laatinut Excel-
taulukon, jota voit käyttää
tämän oppaan kanssa.
Löydät Klubin arvosanat -
kyselyn Excel-taulukon
kirjoittamalla “ME-15C”
hakulaatikkoon LCI:n
verkkosivulla.



KYSYMYS 2: VAPAAEHTOISAKTIVITEETIN TÄRKEYS

KYSYMYS 3: TYYTYVÄISYYS LIONSKLUBIIN
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KYSYMYS 4: TYYTYVÄISYYS KOKOUKSIIN 

KYSYMYS 10: OMAN LIONSKLUBISI ARVIOINTI 

Kaksi korkeinta 
vastausta 

Kaksi 
alhaisinta vastausta 
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KYSYMYS 11: LIONIEN TOIVEET/TURHAUTUMISET KLUBISSA 

Kaksi korkeinta 
vastausta 

Kaksi 
alhaisinta vastausta 
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KYSYMYS 10: Jatkuu
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% kaksi alhaisinta 
vastausta

% kaksi korkeinta 
vastausta
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2A

2B

2G

2H

2I

3C

3D

10A

10B

10G

10H

10I

% kaksi alhaisinta 
vastausta

% kaksi korkeinta 
vastausta

2D

2E

4D

4I

10D

10E

11G

11I

11J

Täytä seuraavaksi taulukot kunkin väittämän saamalla prosenttiosuudella. 

Taulukko 1 – Palveluhenkisyys Taulukko 2 – Hyvä viestintä

% kaksi alhaisinta 
vastausta

% kaksi korkeinta 
vastausta

2L

3E

10L

11B

11B

Taulukko 3 – Vahva jäsenyys
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% kaksi alhaisinta 
vastausta

% kaksi korkeinta 
vastausta
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2K

3A

3B

3F

3G

3H

3I

3J

4A

4B

4F

10F

% kaksi alhaisinta 
vastausta

% kaksi korkeinta 
vastausta

2C

2M

4C

4E

4G

4H

4J

4K

4L

10C

10M

11A

11B

11D

11E

11F

Taulukko 4 – Jäsenten säilyttäminen Taulukko 5 – Klubin tehokas johtaminen
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Loput kysymykset liittyvät kokousten tietoihin– missä, milloin ja miten klubi hoitaa kokoukset.

Laske vastaukset yhteen kunkin kysymyksen kohdalla.

Kysymyksessä 7, laske yhteen jäsenten
haluamat päivät. Keskustele parhaasta
mahdollisesta kokouspäivästä kun esittelet
tulokset klubille.

Lopuksi voit käyttää Kommentit -lomaketta vastausten organisoimiseksi
kysymyksessä 12. Jaottele kommentit aiheiden perusteella ja sen mukaan onko
palaute positiivista tai negatiivista. Täytä erillinen lomake jokaisen aiheen kohdalla.

Noudata seuraavan vaiheen ohjeita, jotta saat mahdollisimman paljon tietoa tuloksista.   

Kysymys 5: 
Miten usein haluat käydä kokouksissa?

Useammin

Juuri sopiva

Harvemmin

Aamulla

Lounasaikaan

Illalla

Kysymys 9: 
Haluatko aterian 
klubikokouksissa?

Kyllä

Ei

Sunnuntai

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Kysymys 6: 
Miten usein haluat käydä kokouksissa?
(Eivät ole osa kyselyä, jossa 
on monivalintoja.)

Useammin kuin 
kerran viikossa

Kerran viikossa

Kolme kertaa
kuukaudessa

Kaksi kertaa
kuukaudessa

Kerran kuussa

Harvemmin kuin 
kerran kuukaudessa

Ei koskaan

Kysymys 7: 
Minä päivänä haluat kokouksen 
pidettävän? Merkitse päivät haluamassasi
järjestyksessä.

Kysymys 8: 
Mihin aikaan päivästä haluat 
kokouksen pidettävän?



ARVIOI TIEDOT 

     Kun kaikki laskut on tehty:
     1.   Katso vastausten jakaantumista kunkin väittämän kohdalla. Tässä näkyvät

jäsenten yleiset mielipiteet. Ovatko jäsenten vastaukset väittämiin samanlaisia
vai onko niissä suuria eroja?

     2.   Katso kunkin väittämän kohdalla kaksi korkeinta ja kaksi alhaisinta kategoriaa.
Tämä näyttää miten monella klubin jäsenellä on voimakkaat käsitykset klubin
toiminnasta. Käytä Kaksi korkeinta vastausta/Kaksi alhaisinta vastausta -loma-
ketta, jossa voit listata viisi eniten ja viisi vähiten pisteitä saaneet vastaukset. 

                a. “Toimii hyvin” -listalla, aloita kohdasta, joka sai korkeimman prosentti-
osuuden “Kaksi korkeinta vastausta”. Jos kaksi kohtaa saa saman määrän
“Kaksi korkeinta vastausta.” 

                b. “Voitaisiin parantaa” -listalla, aloita kohdasta, joka sai korkeimman
prosenttiosuuden “Kaksi alhaisinta vastausta”. Jos kaksi kohtaa saa
saman prosenttiosuuden, aloita kohdasta, joka
sai eniten alhaisia vastauksia.

     3.   Katso seuraavaksi “Kahta korkeinta vastausta”
-prosentteja väittämissä 2A-2M ja 10A-10M.
Vastaus 2 kertoo mikä on tärkeää klubisi jäse-
nille ja kysymys 10 näyttää millä alueilla jäsenet
kokevat klubin toimivan hyvin. Koska väittämät
ovat samoja, erot annettujen pisteiden
kohdalla kertovat missä klubin aktiviteetit
ja jäsenten odotukset eivät kohtaa. 

          Täytä Pisteiden ero -taulukko alla. 
Voit laskea pisteiden eron kunkin
väittämän kohdalla vähentämällä Kaksi
korkeinta vastausta saaneen prosent-
tiosuuden kysymyksessä 2 sen vastaa-
vasta kysymyksestä 10 (tai K10 - K2).  

          Jos esimerkiksi väittämä kysymyksessä
10 sai 60% korkeimman vastauksen
kategoriassa, mutta vastauksessa
2 sama väittämä sai 90% määrän
korkeimman vastauksen kategoriassa,
erotus on 30 pistettä. 
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          Jos pisteiden erotus on negatiivinen, se tarkoittaa että klubin jäsenten mielestä
asia on tärkeä, mutta klubin aktiviteetit eivät vastaa heidän odotuksiaan. Jos
pisteiden erotus on positiivinen, klubin aktiviteetit ylittävät jäsenten odotukset
kyseisellä alueella. Miten suurempi tämä pisteiden ero on, sen suurempi on ero
jäsenten odotusten ja oman klubin aktiviteettien välillä.

     4.   Katso seuraavaksi kysymyksen 3 lukuja. Tämä ilmoittaa miten tyytyväisiä klubin
jäsenet ovat klubin toimintaan. Mikä tahansa väittämä, joka sai korkean
prosentin “kaksi alhaisinta vastausta” on huolestuttava. Sinun tulisi tutkia näitä
asioita klubin kanssa, jotta voidaan määritellä mitä pitää tehdä. Tämä pitäisi
aloittaa, jossa jonkin väittämän kohdalla “kaksi alhaisinta vastausta” prosentti on
yli 50%. 

     5.   Katso seuraavaksi kysymystä 11, jossa käsitellään jäsenten toiveita ja
turhautumista klubin suhteen. Myös tässä kohdassa saatu korkea
prosenttiosuus “kaksi alhaisinta vastausta” kohtaan tulisi olla syy keskusteluun
jäsenten välillä. 
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esimerkki
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% kaksi 
korkeinta 
vastausta 
Kysymys 10

% kaksi 
korkeinta 
vastausta 
Kysymys 2

Pisteiden ero



     6.   Katso vielä lopuksi taulukoita 1-5. Kukin näistä edustaa erinomaisen klubin
viittä ominaisuutta. 

                a. Taulukko 1 näyttää miten palveluhenkinen klubi on.
                b. Taulukko 2 näyttää toimiiko viestintä klubissa.
                c. Taulukko 3 näyttää onko klubilla vahva jäsenyysohjelma.
                d. Taulukko 4 näyttää toimiiko jäsenten säilyttäminen klubissa.
                e. Taulukko 5 näyttää miten tehokas johto ja klubin toiminnot ovat.
     
          Keskity kunkin väittämän kohdalla ensin niihin aiheisiin, joissa prosenttiosuus

“kaksi alhaisinta vastausta” on korkeampi kuin 50%. Mieti sitten muutoksia
alueilla, joissa “kaksi korkeinta vastausta” prosenttiosuus on alle 50%.  

          Näitä ominaisuuksia käsitellään perusteellisesti Klubin laatuprosessissa (KLP).
Lisätietoja KLP:stä löytyy LCI:n verkkosivuilla osoitteessa
www.lionsclubs.org/KLP.

TULOSTEN ESITTÄMINEN KLUBILLE

     •    Kerro tuloksista klubille klubikokouksessa
mahdollisimman pian. 

     •    Pyydä avointa keskustelua sekä positiivisista että
negatiivisista tuloksista. Lisätiedon saaminen auttaa
teitä päättämään mille alueille teidän tulisi keskittyä ja
samalla kehittää tehokkaat toimintasuunnitelmat. 

     •    Käyttäkää jäsenten mielipiteitä, kun mietitte missä
järjestyksessä asioihin tulee puuttua. Käyttäkää
Tärkeysjärjestys -lomaketta niiden asettamiseksi
tärkeysjärjestykseen.
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MIETTIKÄÄ KLUBINNE TOIMINTASUUNNITELMIA 

Jotkut asiat vaativat vain pientä korjausta. Toiset ongelmat saattavat vaatia enemmän
aikaa ja huomiota. 
     •    Laatikaa toimintasuunnitelmat kullekin alueella, joka vaatii huomiota.
     •    Käyttäkää Toimintasuunnitelma -lomaketta tehtävien organisoimiseksi. Kun

laaditte toimintasuunnitelman, arvioikaa miten paljon aikaa ja resursseja
tarvitaan ja ketkä lionit haluaisivat ehkä osallistua. 

     •    Moraalin kohentamiseksi ja tulosten näyttämiseksi on hyvä korjata heti jokin
helpompi ongelma, jotta jäsenet huomaavat, että toimiin on ryhdytty.

     •    Keskittykää alueisiin, jotka saivat eniten “kaksi alhaisinta vastausta” prosentit,
koska näillä alueilla suuri osa jäsenistä on tyytymättömiä. 

Muistakaa tutkia mitä resursseja on tarjolla LCI:n verkkosivuilla (www.lionsclubs.org).
Täältä löytyy ladattavia lomakkeita ja oppaita auttamaan klubia. 

Kun suunnitelma on valmis, esitä se klubin hallitukselle mahdollisesti tarvittavaa
hyväksyntää varten. 

Muutosten toteuttaminen on viimeinen vaihe – miten paljon aikaa siihen kuluu riippuu
ongelmien lukumäärästä ja vakavuudesta. 

TOTEUTTAKAA SUUNNITELMA

Aloittakaa muutokset niin pian kuin mahdollista. 
     •    Kerro suunnitelmasta klubilaisille ja raportoi edistyksestä säännöllisin väliajoin. 
     •    Suuren mittakaavan muutoksille sinun tulee pyytää jäsenten panosta, jotta

varmistetaan että muutokset tuovat parannusta toimintaan. 
     •    Juhlikaa menestystä, jotta jäsenet pysyvät motivoituneina ja innostuneina klubin

toiminnan saamiseksi parhaaksi mahdolliseksi.

Tulet kuitenkin huomaamaan, että aika ja vaiva jonka vuosittainen arviointi vaatii on
vaivan arvoista. Parannustoimiin ryhtyminen tuo tullessaan monia hyötyjä klubille.
Vahva, tehokkaasti toimiva klubi pitää jäsenet tyytyväisinä, houkuttelee uusia jäseniä ja
siten auttaa klubia paremmin palvelemaan paikkakuntaansa. 
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HUOMAUTUKSIA

Kysymys 12:

Aihe: _________________________________________________________________

Positiivinen Negatiivinen

Täytä erillinen lomake jokaisen aiheen kohdalla.
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YHTEENVETO KAKSI KORKEINTA/KAKSI ALHAISINTA VASTAUSTA 

Mitkä alueet klubi hoitaa hyvin?
(Suurimmat prosenttiluvut Kaksi korkeinta vastausta)

Mitä klubi voi parantaa?
(Suurimmat prosenttiluvut Kaksi alhaisinta vastausta)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
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PRIORITEETIT

1

2

3

4

5
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TOIMINTASUUNNITELMA

Aihe: _________________________________________________________________

Mitä? 
(Toimintavaiheet)

Kuka? 
(Vastuullinen lion)

Resurssit? 
(Mitä tarvitsemme)

Milloin? 
(Eräpäivät)

Tulos? 
(Mitä haluat 
tapahtuvan)

Laadi erillinen suunnitelma kullekin aiheelle.
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