
 

Piirin tavoitteet 

Esimerkki 
toimintasuunnitelmista 

                Kirjanen 



Toimintasuunnitelman opas 
Hyvin laadittu tavoite on tarkka, mitattavissa oleva, toteutettavissa, realistinen ja aikaan sidottu. Käytä alla olevaa 
opasta ymmärtääksesi eri osatekijät, jotka kehitetään toimintasuunnitelmaa varten jokaiselle luodulle SMART-
tavoitteelle. 

Keskittymisalue 
☐ Palveluaktiviteetit
☐ Jäsenkehitys

☐ Johtajakoulutuksen kehittäminen
☐ LCIF

☐ Oma tavoite

Tavoitelausunto 

Toimintavaihe Vastuullinen 
osapuoli 

Vaadittavat resurssit 
(tiimin jäsenet, teknologia, 
rahoitus, jne.) 

Aloituspä
ivämäärä 

Eräpäivä 

  

   

  

 

 

 

 

Arviointi Muutokset 

Mihin LCI-tavoitteeseen toimintasuunnitelma liittyy? 

Ilmoita, mitä piirin on tarkoitus saavuttaa. 

Kerro kuinka tiimisi saavuttaa 
tavoitteen. Toimintavaiheen tulisi 
olla tarkka ja mitattavissa. Sisällytä 
yksityiskohtia, kuten lionien 
lukumäärä, erityiset aktiviteetit, 
viestintä jne. 

Ilmoita henkilöt, jotka 
tekevät työn kunkin 
toimintavaiheen 
suorittamiseksi. 

Ilmoita kunkin 
toimintavaiheen 
suorittamiseen 
tarvittavat 
avainresurssit tai 
rahoitus. 

Ilmoita, milloin 
suunnittelu on 
aloitettava 
jokaisen 
toimintavaiheen 
suorittamiseksi. 
Muista varata 
ylimääräistä 
aikaa, jotta voit 
ottaa yhteyttä 
vastuuhenkilöön 
eräpäivää 
valittaessa. 

Valmistuu pitkin vuotta; kaikki saadut 
toimet/palaute, jotka saattavat vaikuttaa yleiseen 
aikatauluun ja yllä luetellun tavoitelausunnon 
saavuttamiseen tarvittaviin toimiin. 

Valmistuu pitkin vuotta; arvioinnin perusteella, mitä 
muutoksia lueteltuun aikajanaan/toimintavaiheisiin 
on tehtävä edellä mainitun tavoitelausunnon 
saavuttamiseksi. 
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Palveluaktiviteetit 
Seuraava on esimerkki piirikohtaisesta tavoitteesta, joka tukee Lions Clubs Internationalin palveluaktiviteetteihin 
liittyvää tavoitetta lisätä palvelun raportoimista. 

Tavoite liittyen prosenttimäärään klubeja, jotka raportoivat palvelusta 

Keskittymisalue 
☒ Palveluaktiviteetit
☐ Jäsenkehitys

☐ Johtajakoulutuksen kehittäminen
☐ LCIF

☐ Oma tavoite

Tavoitelausunto 
Tulevan toimivuoden loppuun mennessä piirissämme 80% klubeista raportoi palvelusta, mikä on 15% enemmän kuin 
viime vuonna. 
Toimintavaihe Vastuullinen 

osapuoli 
Vaadittavat resurssit 
(tiimin jäsenet, teknologia, 
rahoitus, jne.) 

Aloitus-
päivä 

Määrä-
aika 

Selvitä, mitkä lions- ja leoklubit eivät 
raportoineet palvelusta edellisen 
toimivuoden aikana. 

DG, piirin GST-
koordinaattori 

Palveluaktiviteettien 
reaaliaikainen raportti 

15/6 1/7 

Tapaa edustaja kustakin lion- ja 
leoklubista, joka ei ole raportoinut 
palvelusta: 

• Tunnista kunkin klubin koulutus-,
resurssi- ja tukitarpeet.

• Keskustele mahdollisuuksista
parantaa prosessia, kuten kuinka
klubi kerää ja välittää
palvelutietoja.

DG, piirin GST-
koordinaattori 

Virtuaalinen kokousalusta, 
sähköposti ja/tai puhelin, 
jokaisen klubin jäsenet, jotka 
vastaavat palvelun 
raportoimisesta, menetelmä 
vastausten, seurannan ja 
tulosten seuraamiseksi 

1/7 1/9 

Käsittele kunkin lions- ja leoklubin 
kohtaamat ongelmat tarjoamalla 
asiaankuuluvaa koulutusta, tukea ja 
resursseja. 

DG, piirin GST-
koordinaattori 

Virtuaalinen kokousalusta, 
sähköposti, 
palveluraportoinnin 
koulutusmateriaali, 
menetelmä seurannan 
toteuttamiseksi 

1/9 1/2 
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Ota yhteyttä tarkistaaksesi, onko 
koulutus, resurssit ja tuki lisännyt 
palveluraportointia klubissa. 

DG, piirin GST-
koordinaattori 

Palveluaktiviteettien 
reaaliaikainen raportti, 
virtuaalinen kokousalusta, 
sähköposti ja/tai puhelin, 
palveluraportoinnin 
koulutusmateriaali, 
menetelmä tulosten 
seuraamiseksi 

1/2 1/5 

Juhli palvelusta raportoivien piirin lions- 
ja leoklubien menestystä.  
• Ota piirin ja klubin

markkinointijohtajat mukaan
rakentamaan
markkinointisuunnitelma, joka
viestii ja juhlii menestystä.

• Työskentele piirin ja klubin
markkinointijohtajien kanssa
lisätäksesi bränditietoisuutta ja
kiinnittääksesi huomiota
palveluaktiviteeteista kertomiseksi
ei-lioneille.

DG, piirin GST-
koordinaattori, 
piirin ja klubin 
markkinointijoht
ajat 

Virtuaalinen kokousalusta, 
sähköposti, puhelin ja/tai 
sosiaalinen media, piirin 
kokoukset, piirin 
vuosikokoukset, piirin uutiskirje, 
Kindness Matters -
palvelupalkinnon hakemus   

1/5 30/6 

Arviointi Muutokset 
Helmikuussa raportointi osoitti, että 70% klubeista ilmoitti 
palvelusta. Lisätutkimuksissa todettiin, että jotkut klubit 
hyötyisivät lisäkoulutuksesta erityisesti leoklubeissa, joissa 
palveluraportointi on vähäistä. 

Piirin GST-koordinaattori tarjoaa lisäkoulutusta ja 
kohdennettuja kontakteja leoklubeihin 
palvelutoiminnan raportoinnin edistämiseksi.   

3

E
S

IM
E

R
K

K
E

JÄ
 T

O
IM

IN
T

A
S

U
U

N
N

IT
E

LM
IS

T
A



Jäsenkehitys 
Seuraavassa on esimerkkejä piirikohtaisista tavoitteista, jotka tukevat Lions Clubs Internationalin jäsenkehitystavoitteita 
uusille klubeille, uusien jäsenten rekrytoinnille ja jäsenten säilyttämiselle. 

Tavoite uusien klubien perustamisesta 

Keskittymisalue 
☐ Palveluaktiviteetit
☒ Jäsenkehitys

☐ Johtajakoulutuksen kehittäminen
☐ LCIF

☐ Oma tavoite

Tavoitelausunto 
Tulevan toimivuoden loppuun mennessä piirimme perustaa yhden uuden klubin, jossa on 25 perustajajäsentä. Tämä 
on ensimmäinen uusi klubi kolmeen vuoteen. 
Toimintavaihe Vastuullinen 

osapuoli 
Vaadittavat resurssit 
(tiimin jäsenet, teknologia, 
rahoitus, jne.) 

Aloitus-
päivä 

Määrä-
aika 

• Pyydä piirin GET-koordinaattoria
toimimaan klubin laajennustiimin
puheenjohtajana.

• Lähetä henkilökohtainen kutsu muille
virkailijoille osallistumaan klubin
laajennustiimiin.

DG, piirin GET-
koordinaattori 

Virkailijoiden yhteystiedot ja 
kutsu mahdollisen uuden 
klubin opaslionille  

1/6 15/6 

Klubin laajennustiimi tarkastelee 
mahdollisuuksia saada mukaan nuoria 
ammattilaisia uuden lionsklubin 
perustamiseksi kaupungin keskustaan. 

Piirin GET-
koordinaattori 

Internet, tapa seurata 
mahdollisia alueita uuden 
klubin perustamiseksi  

15/6 15/7 

Järjestä virtuaalikokouksia yhteisö- ja 
yritysjohtajien kanssa arvioidaksesi 
kiinnostusta uuden lionsklubin 
perustamiseen kaupungin keskustaan. 

Piirin GET-
koordinaattori 

Virtuaalinen kokousalusta, 
osallistujien yhteystiedot, 
esitelmä uudesta klubista, 
esitelmän pitäjä 

15/6 30/8 

Kehitä strateginen 
markkinointisuunnitelma tietoisuuden 
lisäämiseksi tapahtuma(t) kiinnostavissa 
yhteisöissä ja kutsu mahdollisia jäseniä. 

Piirin 
markkinointi-
johtaja 

Sähköposti, virtuaalinen 
kokousalusta 

15/6 30/8 
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• Hae jäsenapurahaa pop-up -
tapahtuman mainosmateriaalin
maksamiseksi nuorten ammattilaisten
houkuttelemiseksi.

• Suunnittele ja isännöi pop-up -
tilaisuutta (kahvia ja pipareita)
kiireisen keskustan puistossa
lounasaikaan yhteistyössä yhteisön
johtajien kanssa.

Piirin GET-
koordinaattori 

‘Vapaaehtoistyö=Verkostoi-
tuminen‘ -esite, esittelypiste, 
kahvia, pipareita, 
apurahahakemus 

15/6 1/9 

Kehitä strateginen 
markkinointisuunnitelma 
bränditietoisuuden lisäämiseksi ja 
mahdollisten uusien jäsenten 
kiinnostuksen tukemiseksi. 

Piirin GET-
koordinaattori, 
piirin 
markkinointijoht
aja 

Sähköposti, virtuaalinen 
kokousalusta 

1/9 1/11 

Ota yhteyttä mahdollisiin uusiin jäseniin 
ja kutsu heidät osallistumaan 
piirinlaajuiseen palveluprojektiin, jossa 
he voivat luoda verkostoja ja saada 
lisätietoja lionien vaikutuksesta. 

Piirin GET-
koordinaattori, 
piirin GST-
koordinaattori, 
klubin 
laajennustiimi 

Sähköposti, puhelin, luettelo 
mahdollisista jäsenistä ja 
yhteystiedot, tapa seurata 
vastauksia, sähköinen versio 
kutsusta 

1/11 1/12 

Päättäkää piirin tiloissa järjestettävän 
järjestäytymiskokouksen aika ja 
päivämäärä.  

Klubin 
laajennustiimi 

Kalenteri, puhelin, sähköposti 25/11 1/12 

Ota yhteyttä kaikkiin uusiin ja 
mahdollisiin jäseniin kiittämällä heitä 
osallistumisesta ja kiinnostuksesta liittyä 
mukaan ja kutsu heidät 
järjestäytymiskokoukseen. 

Piirin GET-
koordinaattori 

Puhelin, sähköposti, 
päivämäärä, 
järjestäytymiskokouksen aika 
ja sijainti, kaikkien 
mahdollisten jäsenten 
yhteystiedot 

1/12 1/12 

Toteuttakaa järjestäytymiskokous, jossa 
valitaan virkailijat ja aloitetaan 
suunnittelmaan uuden klubin 
ensimmäistä palveluprojektia. 

Piirin GET-
koordinaattori 

Piirin toimistotilat, klubin 
perustamishakemus, 
esitelmä, ruokaa, tuolit 

4/12 10/12 

Klubin laajennustiimi toimii uuden klubin 
kanssa hakemuksen viimeistelemiseksi ja 
klubin lopullisen hyväksymisen 
varmistamiseksi. 

Piirin GET-
koordinaattori 

Uuden klubin kehitysopas, 
tietokone, Internet, jokaisen 
uuden jäsenen nimi ja 
yhteystiedot  

10/12 10/1 
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Opaslion järjestää kokouksen uusien 
klubivirkailijoiden kanssa aloittaakseen 
uusien klubivirkailijoiden koulutuksen. 

Opaslion Kurssin käyneen opaslionin 
koulutuskurssin  työkirja, 
kohtaamispaikka tai alusta, 
uusien klubijäsenten 
yhteystiedot, 
klubivirkailijoiden 
koulutusmateriaalit, uusien 
jäsenten 
perehdyttämismateriaalit 

10/12 10/1 

Arviointi Muutokset 
9/15: Hyväksytty jäsenyysapuraha, $500. Loput 140 
dollaria on kerättävä muilla tavoilla.  

Lokakuu: Järjestää leivonnaisten myyntiä yhteisön 
Halloween-juhlissa (GST järjestää) jäljellä olevan 140 
dollarin varojen kattamiseksi.  

Tavoite uusien jäsenten rekrytoimiseksi 

Keskittymisalue 
☐ Palveluaktiviteetit
☒ Jäsenkehitys

☐ Johtajakoulutuksen kehittäminen
☐ LCIF

☐ Oma tavoite

Tavoitelausunto 
Huhtikuun viimeisenä lauantaina pidetään piirikokouksen yhteydessä piirinlaajuinen Maailmanlaajuinen 
jäseneksiottopäivä (WWID) -seremonia, joka auttaa klubeja uudistumaan uusien jäsenten kautta. 
Toimintavaihe Vastuullinen 

osapuoli 
Vaadittavat resurssit 
(tiimin jäsenet, teknologia, 
rahoitus, jne.) 

Aloitus-
päivä 

Määrä-
aika 

Pyydä piirin GMT-koordinaattoria 
valvomaan tämän tavoitteen 
saavuttamista. 

DG Sähköposti, puhelin 1/6 15/6 

• Tee yhteistyötä piirin
vuosikokoustiimin kanssa
varmistaaksenne, että seremonia
lisätään asialistalle

• Sopikaa lopullisesti ajasta ja
paikasta vuosikokoustiimin kanssa.

Piirin GMT-
koordinaattori 

Sähköposti, puhelin, piirin 
vuosikokoustiimin 
yhteystiedot, tapa seurata 
keskusteluja ja tehtäviä 

15/6 15/7 
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Pyydä lohkon puheenjohtajia 
kannustamaan klubeja harkitsemaan 
osallistumista WWID-päivää, 
keräämään jäsenjohtajia koskevia 
tietoja kaikille osallistuville klubeille ja 
luomaan yhteystietoluettelon. 

DG ja piirin GMT-
koordinaattori 

Lohkon puheenjohtajien ja 
klubien jäsenjohtajien 
sähköpostiosoitteet. 
Menetelmä vastausten 
keräämiseksi ja järjestämiseksi 

15/7 15/9 

Määritä kuka valvoo seremoniaa piirin 
vuosikokouksessa ja heidän 
vastuunsa. 

DG ja piirin GMT-
koordinaattori 

Piirikokoukseen osallistuvien 
piirivirkailijoiden yhteystiedot 

1/10 20/10 

Järjestä tapaaminen piirin 
markkinointijohtajan, klubin 
markkinointijohtajien, klubin 
jäsenjohtajien ja piirikuvernöörin 
kanssa. 

Piirin GMT-
koordinaattori 

Sähköposti, tietokone, 
Internet, virtuaalinen 
kokousalusta, osallistujien 
yhteystiedot, tapa seurata 
keskusteluja ja tehtäviä 

15/10 20/10 

Järjestä tapaaminen tiimin kanssa 
kehittääksenne suunnitelman 
perehdytysseremonian 
mainostamiseksi perheelle, ystäville ja 
suurelle yleisölle ottaen huomioon 
tapahtumaa edeltävät, tapahtuman 
aikana ja tapahtuman jälkeiset 
ilmoitukset. 

DG ja piirin GMT-
koordinaattori 

Virtuaalinen kokousalusta, 
osallistujien yhteystiedot, tapa 
seurata keskusteluja ja 
tehtäviä 

20/10 25/10 

Hae PR-apurahaa mainoskulujen 
kattamiseksi. 

DG Tarvittava rahoitus: 1000 
dollaria, apurahahakemus 

1/11 5/11 

• Kutsu mahdollisia jäseniä ja uusia
jäseniä WWID-seremoniaan piirin
vuosikokouksessa.

• Vahvista lohkon puheenjohtajan
kanssa odotettu jäsenmäärä, joka
tulee osallistumaan.

DG ja piirin GMT-
koordinaattori 

Sähköinen tai paperinen 
kutsu seremoniaan, 
sähköpostiosoitteet 
mahdollisille jäsenille ja uusille 
jäsenille sekä menetelmä 
vastausten keräämiseksi ja 
järjestämiseksi. 

15/1 31/3 

• Aloita markkinointisuunnitelman
toteuttaminen.

• Muokkaa lionien lehdistötiedotetta
tapahtumaa varten.

Piirin markkinointi-
johtaja 

Yhteystiedot paikalliseen 
lehdistöön, lataa kopio 
“Lehdistötiedotteen mallista”,  
sähköiset ja 
sanomalehtimainokset, 

1/2 15/4 
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• Ota yhteyttä paikalliseen
lehdistöön ja kerro tapahtumasta.

apuraha painotuotteille, 
pääsy markkinointiviestinnän 
oppaaseen osoitteessa 
lionsclubs.org 

• Ilmoita odotettu osallistujamäärä
piirisihteerille.

• Ilmoita osallistujien nimet ja oikea
ääntäminen piirisihteerille.

Piirin GMT-
koordinaattori 

Sähköposti, puhelin, luettelo 
osallistujien nimistä 

1/4 1/4 

• Tulosta todistukset läsnä oleville
jäsenille odotetun kokonaismäärän
perusteella.

• Hae piiritoimistosta tarvittava
määrä pinssejä.

• Täytä todistukset nimillä ja oikeilla
välimerkeillä.

Piirihallituksen 
sihteeri 

Tietokone, tulostin, 
mustekynät, pinssit, 
todistusten pidikkeet, 
todistukset 

1/4 15/4 

Kirjoita puhe. DG Tietokone, tulostin 3/4 7/4 

Vie materiaalit piirin vuosikokouksen 
pitopaikkaan päivää ennen 
tapahtumaa.  

Piirin GMT-
koordinaattori 

Uusien jäsenten todistukset, 
pinssit, luettelo jäsenistä 

28/4 28/4 

Vahvista paikan päällä oleva A/V-
varustus ja seremoniassa tarvittavat 
tarvikkeet. 

Piirin GMT-
koordinaattori 

29/4 29/4 

Järjestä seremonia ja ojenna 
todistukset ja pinssit uusille jäsenille. 

DG, piirin GMT-
koordinaattori ja 
piirin 
vuosikokous-
toimikunta 

Uusien jäsenten todistukset, 
pinssit, luettelo jäsenistä ja 
heidän oikea ääntämisensä, 
luettelo lioneista, jotka ovat 
vaikuttaneet seremonian 
onnistumiseen, 
jäseneksiottamispuhe 

29/4 29/4 

Toteuta tapahtuman jälkeinen 
markkinointisuunnitelma kuvien 
jakamiseksi ja yhteydenpitoon uusien 
jäsenten kanssa kerätäksesi tietoja 
kokemuksen parantamisesta 
tulevaisuudessa.  

Piirin markkinointi-
johtaja, klubin 
markkinointi-
johtajat 

Tietokone 15/5 31/5 
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Arviointi Muutokset 
15/12: Hyväksytty jäsenyysapuraha, $500. Tavoitteena oli 
saada 1000 dollaria. 

Sähköisten ja painettujen mainosten määrä pienennetty 
budjettiin sopivaksi. 

Jäsenten säilyttämiseen liittyvä tavoite 

Keskittymisalue 
☐ Palveluaktiviteetit
☒ Jäsenkehitys

☐ Johtajakoulutuksen kehittäminen
☐ LCIF

☐ Oma tavoite

Tavoitelausunto 
Tulevan toimivuoden loppuun mennessä piiri on vähentänyt vuosittain eroavien jäsenten määrää viisi prosenttia. 

Toimintavaihe Vastuullinen 
osapuoli 

Vaadittavat resurssit 
(tiimin jäsenet, teknologia, 
rahoitus, jne.) 

Aloitus-
päivä 

Määrä-
aika 

Tarkasta Piirin jäsenyyteen liittyvä 
strategiasuunnitelma ja asiaankuuluvat 
raportit ja selvitä, mikä on viiden 
prosentin vähennys eronneiden 
jäsenten määrässä piirissä.  

DG, piirin GMT-
koordinaattori 

Piirin jäsenyysstrategia, 
kumulatiivinen raportti 

15/4 30/4 

Piirin GMT-koordinaattori ottaa yhteyttä 
lohkon puheenjohtajiin pyytääkseen 
heidän apuaan jäsenten 
tyytyväisyyskyselyn kanssa. Kaikkiin 
alueen klubeihin otetaan yhteyttä 
sähköpostitse. 

Piirin GMT-
koordinaattori 

Sähköposti, puhelin, 
sähköinen 
jäsentyytyväisyyskysely 

15/7 30/7 

Lohkon puheenjohtajat järjestävät 
kokouksia klubien jäsenjohtajien kanssa 
keskustellakseen jäsenten 
tyytyväisyyskyselyn suorittamisen 
hyödyistä ja keskustelevat sähköisen 
kopion lähettämisestä kaikille klubin 
jäsenille. 

Lohkojen 
puheenjohtajat 

Virtuaalinen tapaamisalusta, 
valmisteltu puhe kyselyn 
toteuttamisen eduista, 
sähköinen 
jäsentyytyväisyyskysely 

1/8 25/8 
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• Klubien jäsenjohtajat lähettävät
jäsenten tyytyväisyyskyselyn kaikille
klubien jäsenille.

• Klubin jäsenet vastaavat kyselyyn.

Lohkon 
puheen-
johtajat, 
klubien jäsenet 

Kaikkien klubin jäsenten 
sähköpostiosoitteet, 
sähköposti, sähköinen 
jäsentyytyväisyyskysely 

1/9 19/9 

Lohkon puheenjohtajat tarkastelevat 
jäsenten tyytyväisyyskyselyä piirin GMT-
koordinaattorin ja klubien jäsenjohtajien 
kanssa ongelmien tunnistamiseksi.  

Lohkojen 
puheen-
johtajat, piirin 
GMT-
koordinaattori 

Virtuaalikokousalusta, kyselyn 
tulokset, menetelmä tulosten 
keräämiseksi, näiden tulosten 
analyysi, jotta voidaan 
määrittää tavallisimmat 
ongelmat 

20/9 25/9 

Lohkon puheenjohtajat pitävät 
virtuaalikokouksia klubin jäsenjohtajien 
kanssa kyselyn tulosten tarkistamiseksi. 

Lohkon 
puheen-
johtajat, 
klubien 
jäsenjohtajat 

Virtuaalinen kokousalusta, 
data-analyysi, suositukset 
klubille ja tapa seurata 
vastauksia, päätöksiä ja 
seurantaa kokouksesta 
jokaisen klubin kanssa 

25/9 30/9 

Lohkon puheenjohtajat ja klubien 
jäsenjohtajat määrittelevät, miten 
tulokset voidaan jakaa parhaiten klubin 
jäsenten kanssa, ja laaditaan 
toimintasuunnitelma, jolla pyritään 
varmistamaan, että kaikki klubin jäsenet 
ovat tyytyväisiä. 

Lohkon 
puheen-
johtajat, 
klubien 
jäsenjohtajat 

Virtuaalinen kokousalusta, 
menetelmä päätösten 
seuraamiseksi ja jakamiseksi, 
toimintasuunnitelmat ja 
seuranta 

1/10 31/10 

Lohkon puheenjohtajat työskentelevät 
klubin jäsenjohtajien kanssa 
toteuttaakseen toimintasuunnitelmat 
jäsenten tyytyväisyyden parantamiseksi 
klubitasolla. 

Lohkon 
puheen-
johtajat, 
klubien 
jäsenjohtajat 

Toimintasuunnitelmat, tapa 
dokumentoida kokoukset, 
päätökset, seuranta ja 
raportointi piiritason lioneille 

1/11 31/1 

Arviointi Muutokset 
20/9: Oxford -lionsklubin jäsenet eivät ole osallistuneet 
elektroniseen jäsentyytyväisyyskyselyyn. 

25/9: Klubivirkailijoiden kanssa käytyjen 
jatkokeskustelujen jälkeen todettiin, että Oxfordin 
lionsklubin jäsenet suosivat henkilökohtaisia kyselyjä ja 
kysely jaetaan seuraavassa kokouksessa 1/10. Tulokset 
toimitetaan lohkon  puheenjohtajalle viimeistään 10/10. 
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Johtajakoulutuksen kehittäminen 
Seuraava on esimerkki piirikohtaisesta tavoitteesta, joka tukee Lions Clubs Internationalin johtajakoulutuksen 
kehittämiseen liittyvää tavoitetta. 

Tavoite liittyen Klubivirkailijoiden koulutukseen 

Keskittymisalue 
☐ Palveluaktiviteetit
☐ Jäsenkehitys

☒ Johtajakoulutuksen kehittäminen
☐ LCIF

☐ Oma tavoite

Tavoitelausunto 
85% piirin klubivirkailijoista suorittaa klubivirkailijoiden koulutuskurssit Lionien oppimiskeskuksessa 1. syyskuuta 
mennessä, mikä on 10% kasvu viime vuoteen verrattuna. 
Toimintavaihe Vastuullinen 

osapuoli 
Vaadittavat resurssit 
(tiimin jäsenet, teknologia, 
rahoitus, jne.) 

Aloitus-
päivä 

Eräpäivä 

Laadi ja toteuta viestintään liittyvä 
suunnitelma, joka kannustaa 
klubivirkailijoita suorittamaan 
klubivirkailijoiden koulutus Lionien 
oppimiskeskuksessa. 

Piirin 
markkinointi-
johtaja, piirin 
GLT-
koordinaattori 

Ohjeet siitä, miten päästä 
Lionien oppimiskeskukseen 

1/6 1/7 ja 1/8 

Soita henkilökohtaisesti jokaiselle 
klubipresidentille ja pyydä heitä 
suorittamaan koulutus ja ottamaan 
yhteyttä klubivirkailijoihin tämän 
tavoitteen tiimoilta. 

DG Klubipresidenttien 
puhelinnumerot, ohjeet siitä, 
miten pääset Lionien 
oppimiskeskukseen 

1/7 20/7 

Avaa Learn-sovellus ja lataa nykyinen 
koulutusraportti, joka näyttää 
klubivirkailijat, jotka ovat suorittaneet 
kurssin Lionien oppimiskeskuksessa. Jaa 
tämä luettelo piirin tiimille säännöllisesti.

Piirin GLT-
koordinaattori 

Lion Account -tili, ohjeet 
raporttien käyttämiseen ja 
lataamiseen 

31/7 1/9 
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Soita henkilökohtaisesti jokaisen lohkon 
ja alueen puheenjohtajille ja pyydä 
heitä ottamaan yhteyttä 
klubivirkailijoihin tämän aiheen tiimoilta. 

1. VDG Lohkon ja alueen 
puheenjohtajien 
puhelinnumerot, ohjeet siitä, 
miten pääset Lionien 
oppimiskeskukseen 

1/8 15/8 

Ota yhteyttä klubivirkailijoihin, jotka 
eivät ole vielä suorittaneet kurssia, ja 
kannusta heitä suorittamaan se. 

2. VDG Klubivirkailijoiden 
puhelinnumerot, ohjeet siitä, 
miten pääset Lionien 
oppimiskeskukseen 

15/8 30/8 

Arviointi Muutokset 
Ota yhteyttä klubivirkailijoihin, jotka ovat ilmaisseet 
tarvitsevansa apua Lionien oppimiskeskuksen 
käyttämisessä. 

Piirikuvernööri ottaa yhteyttä kunkin klubin 
tietotekniikkajohtajaan ja pyytää, että hän näyttää 
klubivirkailijoille, miten suorittaa kurssi.  
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LCIF 
Seuraava on esimerkki piirikohtaisesta tavoitteesta, joka tukee Lions Clubs Internationalin varainkeruutavoitetta. 

Klubin osallistumistavoite 

Keskittymisalue 
☐ Palveluaktiviteetit
☐ Jäsenkehitys

☐ Johtajakoulutuksen kehittäminen
☒ LCIF

☐ Oma tavoite

Tavoitelausunto 
Tulevan toimivuoden loppuun mennessä piirimme varmistaa, että viisi klubia saavuttaa 100% jäsenten osallistumisen, 
mikä on kaksi enemmän kuin viime vuonna. 
Toimintavaihe Vastuullinen 

osapuoli 
Vaadittavat resurssit 
(tiimin jäsenet, teknologia, 
rahoitus, jne.) 

Aloitus-
päivä 

Määrä-
aika 

• Laadi lista klubeista, jotka voivat
saavuttaa 100%:n osallistumisen.

• DG tarkistaa ja yhdistää kaikkien
tiimin jäsenten toimittamat listat.

• DG lähettää listan kaikille piirin tiimin
jäsenille tarkistettavaksi.

DG, piirin tiimi, 
piirin LCIF-
koordinaattori 

Tapa luoda luettelo (esim. 
Microsoft Word), sähköposti 

7/7 17/7 

Tarkista piirin mahdollisuudet ja 
yhdistetty lista mahdollisista klubeista, 
joissa 100% jäsenistä osallistuu. 

DG, piirin LCIF-
koordinaattori 

Yhdistetty lista mahdollisista 
klubeista 

17/7 20/7 

Sovi virtuaalikokouksesta 
piirikuvernöörin, piirin LCIF-
koordinaattorin ja piirin tiimin kanssa 
keskustellaksesi yhdistetystä listasta, 
tavoitteesta klubeille, joissa 100% 
jäsenistä osallistuu ja suunnitelmasta 
vuodelle. 

Piirin LCIF-
koordinaattori 

Virtuaalinen kokousalusta, 
sähköposti 

20/7 20/7 
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• Tapaa tiimin jäsenet keskustelua
varten.

• Aseta mahdollisuuksien perusteella
100% klubeille tavoitteet piirin eri
alueille ottaen huomioon jatkuva
suorituskyky ja henkilökohtaiset
yhteydet.

• Aseta aikaan sidotut tavoitteet
jokaiselle alueelle edistymisen
tahdin, kausiluonteisten näkökohtien
ja menestymisen edellyttämän
tilanteen perusteella.

DG, piirin LCIF-
koordinaattori, 
piirin tiimi 

Virtuaalinen kokousalusta, 
tapa muistiinpanojen 
tekemiseen (esim. Microsoft 
Word), piirin kartta, tiimin 
jäsenet 

20/7 24/7 

• Sovi aika kertoaksesi 100% klubin
tärkeydestä kaikille virkailijoille
klubeissa, joilla on mahdollisuuksia
ryhtyä 100% klubeiksi ja kehitä
markkinointistrategian toimivuoden
loppuun.

• Tapaa klubivirkailijat.

Piirin 
markkinointi-
johtaja, piirin 
LCIF-
koordinaattori    

Sähköposti, virtuaalinen 
kokousalusta 

24/7 30/7 

Luo ja sovi viestinnästä piirin klubien 
kanssa varainkeruun vetoomusten 
tekemiseksi. 

DG, piirin tiimi Sähköposti, virtuaalinen 
kokousalusta, puhelin 

24/7 30/7 

Sovi kahden kuukauden välein 
suoritettavat tapaamiset seurataksesi 
edistymistä tavoitteiden 
saavuttamisessa piirin tiimin kanssa. 

Piirin LCIF-
koordinaattori     

Sähköposti, virtuaalinen 
kokousalusta 

1/8 1/6 

Tapaa joka toinen kuukausi 
keskustellaksesi edistymisestä kohti 
tavoitteita  ja tekemällä tarvittavat 
muutokset klubien valitsemiseen. 

DG, piirin LCIF-
koordinaattori, 
klubipresidentit 

Virtuaalinen kokousalusta, 
edistymisraportit, menetelmä 
keskustelujen ja tehtävien 
dokumentoimiseksi  

1/8 1/6 
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Juhli 100% klubeiksi ryhtyneiden klubien 
menestystä vuoden lopun 
juhlaillallisella. 

DG, piirin tiimi, 
piirin LCIF-
koordinaattori     

Lista 100% klubeista, klubien 
yhteystiedot, 
juhlasuunnitelma, 
tunnustuksen antaminen, 
juontajat, kutsut, juhlatila, 
rahoitus, ruoka, juomat 

15/6 15/6 

Arviointi Muutokset 
Joulukuussa äskettäin perustettu klubi edisti 100 prosentin 
osallistumista ja kaikki jäsenet lahjoittivat LCIF:lle.  

Näin syntyi uusi mahdollisuus saada klubi, joka 
saavuttaa 100% osallistumisen ja näin tavoite muutettiin 
viidestä kuuteen klubiin. 
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Oma tavoite 
Seuraava on esimerkki piirin omasta tavoitteesta, joka on kehitetty keskustelemalla piirin tiimin kanssa. 

Tavoite Klubin laadun parantamisesta 

Keskittymisalue 
☐ Palveluaktiviteetit
☐ Jäsenkehitys

☐ Johtajakoulutuksen kehittäminen
☐ LCIF

☒ Oma tavoite

Tavoitelausunto 
Tulevan toimivuoden loppuun mennessä 90 % piirin kaikista klubeista suorittaa Klubin laatualoitteen (CQI) työkirjan 
tai Suunnittele klubin menestys (Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite) -oppaan, jotta varmistetaan kolmen prosentin 
kasvu verrattuna viime vuoteen. 
Toimintavaihe Vastuullinen 

osapuoli 
Vaadittavat resurssit 
(tiimin jäsenet, 
teknologia, rahoitus, jne.) 

Aloitus-
päivä 

Määrä-
aika 

Piirikuvernööri määrittelee vastuun ja 
kertoo tavoitteesta piirin GLT-
koordinaattorille. 

DG Klubin laadun 
parantaminen -verkkosivu, 
puhelin/sähköposti 

15/6 10/7 

Piirikuvernööri lisää aiheen Paranna 
klubin menestystä asialistalle kaikille 
tuleville klubivierailuille ja tekee 
yhteistyötä piirin markkinointijohtajan ja 
muiden kanssa Klubin laatualoitteen 
ohjelmien mainostamiseksi 
neljännesvuosittaisessa uutiskirjeessä. 

DG, piirin 
markkinointijohta
ja tarvittaessa  

Kalenteri, tietokone, tuleva 
toimivuoden klubivierailujen 
aikataulu 

15/6 10/7 

DG mainostaa Klubin laatualoitteen 
ohjelmien tärkeyttä kaikilla 
klubivierailuilla ja muissa tapahtumissa. 

DG Virtuaalinen kokousalusta 
tai henkilökohtaisesti: 
kokouspaikka, Klubin 
laatualoitteen 
keskusteluaiheet 

20/6 1/5 
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Piirin GLT-koordinaattori laskee piirin 
niiden klubien kokonaismäärän, joiden 
on toteuttava Klubin laatualoite 
tavoitteen saavuttamiseksi. 

Piirin GLT-
koordinaattori 

Laskin, piirin klubien 
kokonaismäärä 

10/7 10/7 

Piirin GLT-koordinaattori järjestää 
kokouksen (kokouksia) lohkonjohtajien 
kanssa tarkastellakseen tavoitetta, 
odotuksia ja keskustellakseen tulevasta 
vierailusta lohkon kokoukseen. 

Piirin GLT-
koordinaattori 

Puhelin/virtuaalinen 
kokousalusta, jos 
henkilökohtainen: 
kokouspaikka, osallistujien 
yhteystiedot, 
keskusteluaiheet 

11/7 15/7 

Piirin GLT-koordinaattori tiedottaa 
tavoitteesta, esittelee Klubin 
laatualoitteen ohjelmat lohkonjohtajille 
ja arvioi materiaalin, joka löytyy Klubin 
laatualoitteen verkkosivulta. 

Piirin GLT-
koordinaattori 

Klubin laadun 
parantaminen -verkkosivu, 
CQI-ohjaajan opas, CQI 
PowerPoint, CQI-
PowerPointit, CQI-työkirja, 
Suunnittele klubisi menestys 
(Maailmanlaajuinen 
jäsenyysaloite) -opas, Malli 
piirikuvernöörin neuvoa-
antavan toimikunnan 
kokouksista -opas 

15/7 31/8 

Lohkonjohtajat lisäävät Klubin 
laatualoitteen keskusteluaiheeksi 
kaikkiin toimivuoden tulevan 
toimivuoden lohkon kokousten 
asialistalle. 

Lohkojen 
puheenjohtajat 

Tulevan toimivuoden lohkon 
kokousten asialistat 

15/7 31/8 

• Lohkon puheenjohtajat valitsevat
piirin GLT-koordinaattorin kanssa
parhaan ajankohdan GLT-
piirikoordinaattorille vierailla lohkon
kokouksessa ja keskustella Klubin
laatualoitteesta ja lisäävät vierailun
esityslistalle.

• Lohkonjohtajat ilmoittavat lopullisen
päivämäärän, ajan ja sijainnin piirin
GLT-koordinaattorille vierailua varten.

Piirin GLT-
koordinaattori ja 
kaikki lohkon 
puheenjohtajat 

Kalenteri, tietokone, tulevan 
toimivuoden lohkon 
kokousten asialista 

15/7 31/8 
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Piirin GLT-koordinaattori vierailee 
jokaisen lohkon yhdessä kokouksessa 
kannustaakseen kaikkia klubeja 
saattamaan prosessin päätökseen 
toukokuuhun mennessä ja antamaan 
projektin klubin ensimmäisille 
varapresidenteille. 

Piirin GLT ja kaikki 
lohkon 
puheenjohtajat 

Klubin laadun 
parantaminen -verkkosivu, 
CQI-esite, CQI-työkirja, 
Suunnittele klubisi menestys 
(Maailmanlaajuinen 
jäsenyysaloite) -opas, 
virtuaalisen kokouksen 
alusta tai jos paikan päällä: 
kokouspaikka 

1/9 15/11 

Klubin ensimmäiset varapresidentit 
toteuttavat Klubin laatualoitteen 
klubiensa kanssa. 

Klubin 
ensimmäiset 
varapresidentit 

Klubin laadun 
parantaminen -verkkosivu, 
CQI-esite, CQI-työkirja, 
Suunnittele klubisi menestys 
(Maailmanlaajuinen 
jäsenyysaloite) -opas, 
virtuaalisen kokouksen 
alusta 

15/11 30/6 

Lohkon puheenjohtajat ottavat 
yhteyttä jokaisen klubin ensimmäiseen 
varapresidenttiin lohkon kokouksissa 
seuratakseen Klubin laatualoitteen 
toteutumista ja tarjoavat tarvittaessa 
apua. 

Lohkon 
puheenjohtajat, 
klubin 
ensimmäiset 
varapresidentit 

Henkilökohtainen viestintä 
lohkon puheenjohtajien ja 
klubin ensimmäisen 
varapresidenttien välillä.  
CQI-työkirja, Suunnittele 
klubin menestys 
(Maailmanlaajuinen 
jäsenyysaloite) -opas 

1/1 30/6 

Arviointi Muutokset 
1/10: Klubi ilmoitti lohkon puheenjohtajalle, että he 
suorittivat Klubin laatualoitteen kaksi vuotta sitten, eikä 
heidän mielestään ole tarpeen suorittaa sitä uudelleen. 

2/10: Lohkon puheenjohtaja kertoi klubille, että vaikka 
he tarkastelivat/suorittivat CQI:n kaksi vuotta sitten, se 
on vuosittainen prosessi, joka auttaa tulevia 
klubivirkailijoita tarkentamaan suunnitelmaansa. 
Suunnittele klubin menestys (Maailmanlaajuinen 
jäsenyysaloite) -opasta suositeltiin vaihtoehdoksi.  
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Klubin markkinointijohtajan tavoite 

Keskittymisalue 
☐ Palveluaktiviteetit
☐ Jäsenkehitys

☐ Johtajakoulutuksen kehittäminen
☐ LCIF

☒ Oma tavoite

Tavoitelausunto 
Tulevan toimivuoden loppuun mennessä 50 %:lla piirimme klubeista on hallituksessaan klubin markkinointijohtaja, 
joka lisää bränditietoisuutta ja varmistaa, että yhteisömme ymmärtävät lionien roolin ihmisten auttamisessa. 
Toimintavaihe Vastuullinen 

osapuoli 
Vaadittavat resurssit 
(tiimin jäsenet, teknologia, 
rahoitus, jne.) 

Aloitus-
päivä 

Määrä-
aika 

Selvitä missä piirin klubeissa on avoinna 
oleva klubin markkinointijohtajan virka. 
Toimita klubien luettelo piirin 
markkinointijohtajalle (DMC). 

DG MyLCI (tietojen lataaminen), 
tietokone 

15/5 1/6 

Kannusta klubipresidenttejä 
täyttämään avoin virka. Mainitse, että 
DMC tarjoaa tukea. 

DG Puhelin/sähköposti tai muu 
haluttu viestintätapa 

1/6 15/6 

Järjestä ja johda klubivirkailijoille 
tiedotustilaisuus roolin tärkeydestä, 
odotuksista ja käytettävissä olevista 
resursseista. 

DMC Kalenteri, virtuaalinen 
kokousalusta tai 
henkilökohtaisesti: 
kokouspaikka, osallistujien 
yhteystiedot, 
keskusteluaiheet, 
Interaktiivinen klubin 
markkinointiopas 

15/6 11/7 

Tue klubivirkailijoita, kun he 
työskentelevät viran täyttämiseksi. 

DMC, 
klubivirkailijat 

Kalenteri, virtuaalinen 
kokousalusta tai jos paikalla: 
kokouspaikka, luettelo 
mahdollisista ehdokkaista 

11/7 21/7 
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Järjestä ja johda hallituksen kokous 
ehdokkaiden arvioimiseksi. Vahvista 
klubin markkinointijohtajan nimittäminen 
avoimeen virkaan. 

Klubivirkailijat Kalenteri, virtuaalinen 
kokousalusta tai jos paikalla: 
kokouspaikka 

21/7 12/8 

Ota yhteyttä klubipresidenttiin 
varmistaaksesi, että klubin 
markkinointijohtaja nimitetty. 

DMC Puhelin/sähköposti 12/8 15/8 

Kannusta klubin markkinointijohtajia 
kehittämään vuotuinen strateginen 
markkinointisuunnitelma klubin 
palveluprojektien ja jäsentapahtumien 
edistämiseksi.  

DMC Suuniteltu kokous, 
puhelin/sähköposti tai muu 
haluttu viestintätapa 

15/8 1/11 

Kannusta klubien markkinointijohtajia tai 
klubipresidenttejä lähettämään klubien 
markkinointisaavutuksia Lions Clubs 
Internationalin markkinointipalkintoa 
varten. 

DMC Puhelin/sähköposti 1/9 1/12 

Arviointi Muutokset 
12/8: Klubi piirissä ilmoitti, ettei kukaan ole kiinnostunut 
johtotehtävistä. 

25/8: DG vieraili klubissa piirin markkinointijohtajan 
kanssa keskustelemassa viran tärkeydestä ja 
vaikutuksesta, joka klubin markkinointijohtajalla voi olla 
palveluprojektien kokonaismäärään, klubin 
jäsenhankkeisiin ja klubin koulutusmahdollisuuksiin. 
Vierailun loppuun mennessä kolme kiinnostunutta 
jäsentä lähestyi klubipresidenttiä ja ilmaisi 
kiinnostuksensa virkaan. 
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