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Opas palvelutapahtumiin ja klubeihin, 
jotka kiinnostavat nuoria lioneita.

Yhteyden muodostaminen 
nuoriin lioneihin
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Varmistakaa positiivinen 
jäsenyyskokemus 

Alkuun pääseminen
Kun mietitte klubissa, miten saada ”nuorempia” jäseniä klubiinne, 
esittäkää itsellenne ensin seuraavat kysymykset. 

Miten määrittelen ”nuorempia?” 
Jos klubinne jäsenten keski-ikä on 60 vuotta, ehkä voitte kutsua 
enemmän jäseniä, jotka ovat noin 50-vuotiaita. Aloittakaa 
lisäämällä klubin jäsenten keski-ikää hieman nuorempien jäsenten 
määrää - tämä on hyvä tapa aloittaa vahvojen, monen sukupolven 
klubien rakentaminen! Jos klubinne on kiinnostunut kutsumaan 
noin 40-vuotiaita ja sitä nuorempia jäseniä, miettikää miten hyvin 
klubinne soveltuu nuorille lioneille.

Onko klubimme kiinnostava nuorille lioneille? 
Kun klubinne haluaa saada nuorempia jäseniä mukaan, noin 
40-vuotiaita ja sitä nuorempia, on hyvä aloittaa ymmärtämällä 
heille tärkeitä palvelukohteita ja tunnistamalla, että heillä on 
kiireinen aikataulu ja erilaiset viestintätarpeet. Muutos ei ole aina 
helppoa, mutta muista, jos ette muutu, ette kasva!

• Klubinne tarjoaa tärkeää palvelua paikkakunnalla, mutta 
nuoret uudet jäsenet tarjoavat näkökulmia, jotka auttavat 
tunnistamaan muita palvelutarpeita sekä paikallisesti että 
maailmanlaajuisesti. 

• Lionjäsenen elämänvaihe määrittää usein ajan, jonka he voivat 
käyttää harrastuksiin ja sosiaalisiin tapahtumiin. Ottakaa nämä 
asiat huomioon ja ymmärtäkää, että heidän ajankäyttönsä 
saattaa sisältää paljon enemmän rajoituksia kuin teidän, 
erityisesti jos he opiskelevat vielä tai heillä on nuoria lapsia. 

• Olkaa avoimia kutsumaan nuorempia jäseniä muodostamaan 
liitännäisklubin. Tämä antaa nuorille lioneille hienon 
mahdollisuuden tuntea olevansa osa klubianne, mutta he 
voivat kokoontua itsenäisesti ja keskittyä heitä kiinnostaviin 
palvelukohteisiin. Lue lisätietoja liitännäisklubeista sivulla 
lionsclubs.org/fi/club-branch.

• Jokaisella sukupolvella on heille sopivat tavat kommunikoida 
ja luoda verkostoja riippuen heidän omasta ympäristöstään 
ja elämänvaiheestaan. Nuoret lionit esimerkiksi pitävät 
digitaalisesta yhteydenpidosta tekstiviestien kautta ja he ovat 
aktiivisia sosiaalisessa mediassa. On hyvä idea, että pidätte 
nämä mieltymykset mielessä, kun klubinne pyrkii löytämään 
uusia, nuorempia jäseniä.

Tarjoaako klubimme nuorille lioneille 
mahdollisuuden toimia johtamistehtävissä?
Ennen kuin päätätte kutsua mukaan nuoria jäseniä, varmistakaa, 
että klubinne on valmis tukemaan ja kehittämään heidän 
johtamispotentiaaliaan. 

• Olkaa avoimia uusille ideoilla ja antakaa nuorten lionien johtaa 
palvelutapahtumia ja kokouksia heidän omalla tavallaan. 
Mitä enemmän ihmisille annetaan mahdollisuuksia ilmaista 
aktiivisesti heidän ajatuksiaan, sen enemmän innostusta heillä 
on pysyä klubissanne.

http://lionsclubs.org/fi/club-branch
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Rekrytoikaa nuoria lioneita palvelun 
kautta 
Lions Clubs Internationalin motto on ”Me palvelemme” - eikä 
ole parempaa tapaa houkutella jäseniä kuin näyttää lionit 
toiminnassa! Seuraavien vinkkien avulla voitte suunnitella seuraavan 
palvelutapahtumanne tavalla, joka kiinnostaa mahdollisia uusia nuoria 
lionjäseniä. 

Tapahtuman suunnittelu
• Aloittakaa rekrytointi palvelutapahtuman kautta, ei kokouksella. 

• Ota selville, mikä on tärkeää yhteisönne nuorille.  

 X Suorittakaa Klubin ja paikkakunnan tarpeiden arviointi, jotta 
ymmärrätte mikä on heille tärkeää. Voit ladata tämän arvioinnin 
täältä: lionsclubs.org/fi/service-toolkit.

 X Keskustelkaa suoraan paikkakunnalla asuvien nuorten kanssa - 
tämä osoittaa heille, että välitätte yhtä paljon kuin he. 

• Suunnitelkaa käytännönläheinen, perheille sopiva tapahtuma, 
joka vastaa johonkin yhteisönne nuorille tärkeään tarpeeseen. 
Tutustu lionsclubs.org/fi/family-membership, josta löytyy 
ideoita miten suunnitella perheille sopiva palveluaktiviteetti 
Perhejäsenyysohjelmassa. 

• Kutsukaa erilaisia nuoria, kuten paikallisia korkeakouluopiskelijoita, 
paikallisia ryhmiä, vanhempien ryhmiä, nuoria ammattilaisia ja 
nuorempia kollegoja työpaikoiltanne. 

 X Käyttäkää sosiaalista mediaa, kun etsitte nuoria ihmisiä; tavatkaa 
heidät siellä, missä he ovat!  

• Varmistakaa, että järjestämänne tapahtumat ovat hauskoja, innostavia 
ja dynaamisia - nuoret pitävät aktiivisista palvelutapahtumista!    

• Varmistakaa, että on olemassa konkreettisia tuloksia, jotta kaikki 
tuntevat osallistuneensa myönteisten asioiden edistämiseen.  

Tapahtuman aikana
• Aloittakaa ajoissa, lyhyen esittelyn jälkeen.

• Hankkikaa tarpeeksi työkaluja ja materiaaleja, jotta kaikki pystyvät 
osallistumaan.

• Ottakaa nuoret mukaan itse palveluun, eikä vaan ”raskaampaan 
työhön” tai siivoamiseen.   

• Ottakaa kuva kaikista kutsutuista.

• Kiittäkää kaikkia ja kysykää, miltä tuntui olla ”lion yhden päivän ajan.”

Tapahtuman jälkeen
• Jakakaa kuvia tapahtumasta sosiaalisessa mediassa. 

 X Facebook on hyvä, mutta käyttäkää myös muita sosiaalisen 
median alustoja, joita nuoret lionit käyttävät, kuten Instagram 
ja Snapchat. Tapahtumaan osallistuneet nauttivat viestien 
jakamisesta ja tykkäyksistä ystäviltään, sekä maailmanlaajuiselta 
lionien verkostolta.

• Muistakaa seurata ja kutsua mahdolliset nuoret lionit liittymään 
kanssanne toiseen palvelutapahtumaan. Kannustakaa heitä tuomaan 
ystäviä ja perheenjäseniä; klubinne kyky palvella - ei vain tavata - 
houkuttelee enemmän ihmisiä.

http://lionsclubs.org/fi/service-toolkit
http://lionsclubs.org/fi/family-membership
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Parantakaa kokemusta 
kokouksissa 
Ihmiset liittyvät lionsklubeihin, koska he ovat intohimoisia 
palvelusta, joten on tärkeää varmistaa, että palvelu on klubinne 
keskipiste - jopa kokouksissa. Seuraavat vinkit voivat auttaa teitä 
järjestämään tehokkaita kokouksia, jotka pitävät nuoret lionit 
kiinnostuneina ja innoissaan klubista samalla kun pidätte silmällä 
klubinne päätavoitetta: palvella.

Yleisiä vinkkejä kokouksen järjestämisessä
• Aloita ja lopeta kokoukset ajoissa ja ole tietoinen pienten ja 

kouluikäisten lasten vanhempien rajoitetusta ajasta.

 X Jos kokous on suunniteltu tunnin ajaksi ja menee yli tämän 
ajan, ilmoita siitä ja anna jäsenten lähteä tarvittaessa. 

• Pidä kokoukset lyhyinä ja tehokkaina. 

 X Virkailijat ja toimikunnat voivat kokoontua erikseen ennen 
klubikokousta tai sen jälkeen. Menestyneimmät klubit 
pitävät kokouksensa enintään tunnissa.  

• Jokaisen kokouksen alkuun tulisi varata aikaa keskustella 
uusista ideoista.  

• Tee palvelusta osa jokaista kokousta.

 X Juhlikaa palvelunne tuloksia. Näyttäkää valokuvia ja jakakaa 
kiitoskortteja. Suunnitelkaa helppoja palvelutehtäviä, jotka 
voidaan suorittaa kokousten aikana. 

• Harkitkaa verkkokokouksia, kun mahdollista, tai antakaa 
jäsenten liittyä kokouksiin verkkoalustan avulla.   

• Älkää tarjoilko muodollisia aterioita. Välipalat ovat tervetulleita, 
mutta suunnitelkaa sosiaaliset tapahtumat, kuten muodolliset 
ateriat, erikseen kokouksista. 

• Miettikää, miten pidätte klubijäsenten lapset tyytyväisinä. 

 X Ehkä joku voi auttaa läksyjen kanssa, ohjata väritys-/
askarteluprojektia tai johtaa kouluikäisiä lapsia 
suunnittelemaan palvelutapahtumaa apua tarvitseville 
lapsille. Tutustu lisätietoihin sivulla lionsclubs.org/fi/family-
membership, jossa on hyödyllisiä vinkkejä opastamaan ja 
mentoroimaan lapsia klubissanne Perheen Cub-ohjelman 
kautta.

• Luokaa innostusta tulevista tapahtumista ja juhlikaa jokaisen 
jäsenen panosta.

Ottakaa nuoret lionit mukaan
• Antakaa nuorten lionien auttaa johtamaan ja järjestämään 

kokousta.  

• Käyttäkää klubinne nuorten lionien sosiaalisen median taitoja 
palvelutapahtumien mainostamiseen ja pyrkikää tavoittamaan 
mahdollisia nuoria lionjäseniä - heidän verkostoituminen ja 
sosiaalisen median tuntemus ovat suuri etu klubillenne! 

• Kysykää nuorilta lioneilta palvelualoitteista, jotka ovat heille 
tärkeitä.   

• Antakaa nuorten lionien suunnitella palveluprojekteja, joista he 
ovat kiinnostuneita.
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http://lionsclubs.org/fi/family-membership

