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Klubin ja paikkakunnan 
tarpeiden arviointi  
Tervetuloa Lions- ja leoklubien & paikkakunnan tarpeiden arviointiin (LPTA)! Klubinne voi 
olla innostunut palvelusta, mutta epävarma siitä, miten päästä alkuun, tai ehkä klubinne 
etsii uusia palvelumahdollisuuksia. Molemmissa tapauksissa tämä työkalu auttaa 
klubijäseniä hahmottamaan mielenkiintonsa kohteet, sekä palvelutyön ja sen vaikutuksen 
mahdollisuudet paikkakunnalla.

Miten toimimme?
�1 ���Aktiviteetti 1: Mitkä ovat klubimme vahvuudet ja haasteet?

2 ����Aktiviteetti 2: Mikä tarve tai kohde motivoi klubiamme palvelemaan?

3��Aktiviteetti 3:  Mitkä paikkakunnan tarpeet motivoivat meitä erityisesti ja mitä mahdollisuuksia ja 
resursseja klubistamme löytyy palvelutyön kehittämiseksi?

Mitä tarvitsemme?
�1����Lion tai leo, joka toimii LPTA-aktiviteettien vetäjänä, ja joka on tutustunut aktiviteetteihin ennalta ja ohjaa 

klubijäsenet keskustelemaan.

2���8 – 10 klubijäsentä

3����Klubin laatualoite (CQI), joka on klubin toiminnan parantamiseen tarkoitettu tehtäväkirjanen (saatavilla 
resurssikeskuksesta verkkosivulla lionsclubs.org)

Miten paljon aikaa varaamme?
u  1-2 tuntia (kaikki aktiviteetit) u  30-60 minuuttia (aktiviteetti 1)

u   30-60 minuuttia (aktiviteetit 2-3, Projekti-ideoiden 
löytäminen)

PALVELUUN TARVITTAVAT 
TYÖKALUT

TAI
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KLUBIN VAHVUUDET JA HAASTEET
KLUBIN M

OTIVAATIOT
PAIKKAKUNNAN TARPEET

AKTIVITEETTI 1

Mitkä ovat klubimme vahvuudet ja haasteet?

VAIHE 1
Paras tapa päästä alkuun on aloittamalla Arviosta 2: Innostakaa klubianne uusilla 
palvelumahdollisuuksilla (sivut 4-5) Klubin laatualoite -työkirjassa. Tämä arvio keskittyy klubinne 
palvelukokemukseen. Jotkin tässä harjoituksessa olevat kysymykset eivät välttämättä sovellu klubinne 
tilanteeseen, varsinkin jos olettte uusi klubi. Mutta ei huolta, voitte hypätä näiden kysymysten ohi! Tätä 
harjoitusta tehdessänne, pysähtykää Arviointi 2 -taulukon lopussa.

VAIHE 2
Merkitkää alla olevaan tilaan Arviointi 2:n keskustelun tulokset, sekä muita klubin vahvuuksia ja 
haasteita.

Vahvuudet Klubimme vahvuuksia ovat:

Esimerkkejä:

 » Lionien ja leojen taidot

 » Olemassa olevat palveluprojektit

 » Suhteet muihin klubeihin

 » Suhteet paikallisiin järjestöihin

Haasteet Klubimme haasteita ovat:

Esimerkkejä:

 » Lionien ja leojen alhainen osallistumistaso

 » Teknisten taitojen puute

 » Pieni budjetti
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KLUBIN VAHVUUDET JA HAASTEET
KLUBIN M

OTIVAATIOT
PAIKKAKUNNAN TARPEET

AKTIVITEETTI 2

Mikä tarve tai kohde motivoi klubiamme  
palvelemaan?

VAIHE 1
Palaa Klubin laatualoite -tehtäväkirjaan ja käykää läpi Aktiviteetin arviointikysymykset (sivu 5), Arviointi 2 
-taulukon lopussa. Käytä näitä kysymyksiä pohtiessanne erilaisia palveluprojekteja, joista klubi nauttii tai 
harkitsee tulevaisuudelle.

VAIHE 2
Keskustelkaa Aktiviteetin arvioinnin tuloksista ja käyttäkää alla olevaa tilaa vastataksenne seuraaviin 
kysymyksiin. Vastaukset voivat olla laaja-alaisia (kt. terveys) tai tarkempia (kt. diabetes). Tässä vaiheessa 
ei tarvita vielä tarkkoja vastauksia, sillä siihen tullaan seuraavassa aktiviteetissa!

 » Mikä tarve tai kohde motivoi klubiamme palvelemaan:
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KLUBIN VAHVUUDET JA HAASTEET
KLUBIN M

OTIVAATIOT
PAIKKAKUNNAN TARPEET

AKTIVITEETTI 3

Mitä erityisiä tarpeita paikkakunnallamme esiin-
tyy, ja mitä mahdollisuuksia ja resursseja klu-
bistamme löytyy palvelutyön kehittämiseksi?

VAIHE 1
Valitse tarve tai kohde, joka motivoi klubiamme palvelemaan:

                                                                                                                                                                       

VAIHE 2
Käytä alla olevaa tilaa listataksenne paikkakuntanne erityiset tarpeet, joista klubilla on tietoa, ja jotka 
liittyvät klubinne valitsemaan tarpeeseen tai kohteeseen. Jos esimerkiksi ”Ympäristö” on valitsemanne 
tarvealue, paikkakunnan tarve voi olla tarkemmin määriteltynä ”paikkakunnan joki on täynnä roskia.”

Paikakkunnan tarpeet tarkemmin 
kuvailtuna

Paikkakuntamme tarpeet tarvealueen sisällä 
ovat:

Esimerkkejä:

 » Pääsy olemassa oleviin palveluihin

 » Järjestöt eivät tällä hetkellä toimi tähän 
tarpeeseen vastaamiseksi

 » Yhteistyökumppanit eivät ole sitoutuneet

 » Muutoksia paikallisissa olosuhteissa

 » Paikkakuntalaisten sitoutumisen puute

Mahdollisuuksia ja resursseja 
Mahdollisuuksia ja resursseja ovat 
esimerkiksi:

Esimerkkejä:

 » Paikkakunnalla järjestettävät kokoukset 
tai tapahtumat, joissa lionit ja leot voivat 
suorittaa palveluprojektin

 » Ulkopuolelta saatava rahoitus

 » Mahdolliset yhteistyökumppanit: järjestöt, 
jotka voivat auttaa esim. teknisten taitojen 
kanssa, myöntää rahoitusta, jne.
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KLUBIN VAHVUUDET JA HAASTEET
KLUBIN M

OTIVAATIOT
PAIKKAKUNNAN TARPEET

lionsclubs.org

AKTIVITEETTI 3 (JATKUU)

VAIHE 3
Olette melkein valmiita! Käyttäkää alla olevaa tilaa keskustellaksenne palveluprojekti-ideoista, joissa 
klubi pääsee hyödyntämään vahvuuksiaan, ja joissa vältetään klubin haasteet, sekä vastataan 
paikkakunnan erityisiin tarpeisiin ja palvelumahdollisuuksiin.

 » Palveluprojekti-ideoita

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

Onneksi olkoon!
Olette suorittaneet Lionien ja leojen klubien & paikkakunnan tarpeiden 
arvioinnin! Oletteko valmiina palvelumatkan seuraavaan vaiheeseen?

�1  Perustakaa työryhmä, joka tekee palveluideastanne todellisuutta.

�2  Harkitkaa mahdollisuutta tavata palvelun kohderyhmää tai muita alalla 
toimivia järjestöjä saadaksenne yhä paremman tuntuman paikallisista 
tarpeista.

3  Suorittakaa tämä arviointi uudelleen 6-12 kk päästä oppiaksenne 
uutta klubistanne ja palvelustanne. 
 
Esim: Onko tämä edelleen oikea tarve tai kohde klubinne 
palvelutyölle?


