
Lions Internationalin strateginen 
suunnitelma 
2022-2023 keskusteluaiheita 
Menestyksen varmistaminen maailmanlaajuisella strategialla 

 Käynnistimme Lions Internationalin strategisen suunnitelman vuonna 2020 LCI 
Forwardin menestyksen pohjalle varmistaaksemme, että olemme aina valmiita palvelemaan 
yhteisöjämme ja maailmaa.  

 Strateginen suunnitelmamme yhdistää meitä maailmanlaajuisessa 
palvelutehtävässämme. Tämä tarkoittaa jokaista lionia ja jokaista klubia. Siihen kuuluvat 
Lions Clubs International ja Lions Clubs International Foundation (LCIF) - olemme kaikki 
yhtä.  

 Visiomme on toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitaarisessa 
palvelussa. 

 
Strategiamme 

 Olemme kehittäneet strategisen suunnitelman, jossa on kolme tavoitetta. 

• Vahvistaa järjestöä ja säätiötä pitääksemme klubit vahvoina ja lionit valmiina 
palvelemaan.   

• Rakentaa uusia kasvumalleja, koska palvelun tarve kasvaa ympäri maailmaa, joten 
meidän on myös jatkettava kasvamista.  

• Yhdenmukaistaa tavoitteet, hallinto & organisaation tuki lionien kaikilla tasoilla, jotta 
pystymme saavuttaa tavoitteemme. 

 
Saavutuksemme 

 Ensimmäisen vuoden aikana keskityimme suunnitelman laatimiseen ja joidenkin 
keskeisten alustavien strategioiden edistämiseen. 

 Saavutimme joitakin suuria asioita suunnitelman ensimmäisen vuoden aikana.  
 Olemme valinneet uuden brändinimen järjestöllemme ja säätiöllemme: ”Lions International” 

ja olemme toteuttaneet jäsenten tyytyväisyyskyselyn, jotta tiedämme mitä jäsenemme 
haluavat. Lisäksi olemme muokanneet uudelleen jäsenapurahat. 

 Olemme löytäneet uusia yrityskumppaneita, harkinneet ajoittaisia tai ”satunnaisia” 
vapaaehtoistyön mahdollisuuksia nähdäksemme miten ne sopivat klubimalliimme ja 
järjestimme LCI:n ja LCIF:n hallitusten ensimmäisen yhteisen virtuaalisen kokouksen.  

 
Mihin keskitymme tänä vuonna 

 Toinen vuosi on nyt alkanut ja jatkamme suunnitelman edistämistä ja toteuttamista. 

 Vahvistaa järjestöä ja säätiötä: 
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• Aloitamme uuden ”Lions International” -brändin ja siihen liittyvien ohjeiden 
käyttöönottamisen vuonna 2023.  

• Klubien uudelleenrakentamisen helpottamiseksi tarkistamme klubien arviointityökaluja, 
jaamme menestyneiden klubien parhaita käytäntöjä ja parannamme Opaslionohjelmaa. 

• Jatkaaksemme Kampanja 100 -keräyksen menestystä, keskitymme klubien ja 
yksittäisten jäsenten lahjoituksiin.  

• Kehitämme myös kattavaa tukiohjelmaa uusille klubeille ja kyselymateriaaleja, jotta 
voimme arvioida jäsenten tyytyväisyyttä.  

 Rakentaa uusia kasvumalleja 

• Jatkamme yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan ohjelman (Corporate Social 
Responsibility, CSR) rakentamista, mukaan lukien varainkeruustrategioiden 
toteuttaminen vaalipiireissä I ja II sekä Intiassa, ja laajennamme työntekijöiden 
vapaaehtoistyötä yhteistyökumppaneidemme keskuudessa. 

• Käynnistämme myös ”CSR Think Tank” -aloitteen tutkiaksemme uusia mahdollisuuksia.  

• Jotta innostamme vapaaehtoisia osallistumaan uusilla tavoilla, olemme aloittamassa 
pilottiprojekteja ajoittaisesta vapaaehtoistyöstä ja kehitämme resursseja, jotta klubit 
voivat tukea näitä ”satunnaisia” vapaaehtoisia. 

• Määrittelemme myös tapoja arvioida uusia kumppaneita, jotta voimme maksimoida 
resurssimme ja tuottomme. 

 Yhdenmukaistaa tavoitteet, hallinto & organisaation tuki 

• LCI:n ja LCIF:n hallitusten seuraavassa virtuaalisessa kokouksessa 2023 tulemme 
keskittymään toiminnan yhdenmukaistamiseen ja yhdessä menestymiseen. 

 
Uusi brändimme ja kuvauksemme 

 Esittelemme "Lions Internationalin" yhtenäiseksi brändiksi sekä järjestölle että 
säätiölle. Kun sanomme "Lions International", puhumme molemmista organisaatioista. 
Koska maailma näkee meidät yhtenä. Järjestön ja säätiön varsinaiset nimet eivät muutu. 
Lions International -brändi tuo molemmat järjestöt yhden tuotemerkin alle, jotta voimme 
kertoa maailmalle yhteisestä palvelustamme ja vaikutuksestamme.  

 “Palvelemme avun tarpeessa olevaa maailmaa” on Lions Internationalin uusi kuvaus, 
joka kertoo maailmalle, keitä me olemme ja mitä me teemme lioneina. 

 
Miten sinä voit auttaa  

 Jaa tietoa suunnitelmasta klubeissa ja piireissä. 
 Keskity jäsenten tyytyväisyyteen klubissa. 
 Lahjoita säätiöllemme, LCIF:lle, sekä lionina että klubina. 

 
Kysymyksiä suunnitelmasta 
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 Lähetä kysymyksiä ja kommentteja osoitteeseen strategicplan@lionsclubs.org.  

 

mailto:strategicplan@lionsclubs.org

