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Rakenna Visio 

Maailmanlaajuinen Jäsenyysaloite 
 

Johdanto 
 
Tämän oppaan tarkoitus on auttaa sinua valmistautumaan Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen 
koulutukseen antamalla tärkeitä taustatietoja, työkaluja ja resursseja.  
 
Lue koulutuksen sisällöstä lisää Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen koulutussivulta josta voit 
ladata istuntojen PowerPoint -esitelmät, jotka sisältävät puhujan muistiinpanot ja muita 
tukimateriaaleja. 

 
 
Palaa sisällysluetteloon (linkki)  

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
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Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite - Koulutuksen 
yleiskatsaus 
 

Ohjelman tavoitteet: 

Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite on suunniteltu saavuttamaan seuraavat tavoitteet:  

• Innostaa piirejä uusien klubien kautta 

• Innostaa klubia uusilla jäsenillä 

• Motivoimalla jäseniä uudelleen ystävyyssuhteiden ja mielekkään palvelun kautta 

 

 

Nämä tavoitteet saavutetaan käyttämällä seuraavaa 4-vaiheista prosessia: 

• Rakenna tiimi* 

• Rakenna visio 

• Rakenna suunnitelma 

• Rakenna menestys 

 

*Tiimin rakentaminen voidaan yhdistää Yleiskatsaus-esitelmään, joka on saatavilla 

Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen verkkosivulta.  

 

 

Lionien oppimiskeskuksen (LLC) kurssi: 

Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen e-kurssi on saatavilla kaikille jäsenille Lionien 

oppimiskeskuksessa, Learn -osiossa, joka vaatii Lion Account-tunnusten käyttämistä.  

 

Monet johtajat ovat ehkä jo suorittaneet Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen e-kurssin. Tällöin 

kouluttaja voi ottaa tämän huomioon suunnitellessaan koulutuksen toteutusta. 

 
 
Palaa sisällysluetteloon (linkki) 
 
 
 
  

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
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Kouluttajan rooli 
 
On suositeltavaa, että Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen koulutuksen kouluttajiksi valitaan 
henkilöt, jotka ovat suorittaneet Kouluttajien koulutusinstituutin (FDI) ja Lionien virallisen 
kouluttajan pätevöitymisohjelman (LCIP). Jos FDI- tai LCIP-kouluttajia ei ole saatavilla, saatetaan 
sinut kutsua toimimaan kouluttajana. Alla on mainittu useita taitoja, joista kurssin vetävien 
ohjaajien tulee suoriutua. Vaikka ohjaajien ei tarvitse olla joka alan asiantuntijoita, on tärkeää, 
että heiltä löytyvät nämä kyvyt. 
 

• Lyhyiden oppituntien vetäminen 

• Saa osallistujat mukaan interaktiiviseen oppimistilanteeseen järjestämällä kysymys ja 
vastaus -osioita, johtamalla ryhmäkeskusteluja pienissä ja vetämällä ryhmätehtäviä 

• Osallistujien oppimiskäyttäytymisen hallinta 

• Koulutusympäristön ja istuntojen järjestelyjen hallinta  

• PowerPoint-esitysten pitäminen ja LCD-projektorin käyttäminen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kouluttajan materiaalit 
 
Kouluttajat käyttävät Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen PowerPoint -esitelmiä sekä puhujan 
muistiinpanoja, sekä tätä Koulutuksen tukiopasta, joka on laadittu joustavaksi 
koulutussuunnitelmaksi jokaisessa koulutusistunnossa.  
 
 
 
Palaa sisällysluetteloon (linkki) 
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Maailmanlaajuinen Jäsenyysaloite 
 

Istuntojen aikajanat ja niihin valmistautuminen 
 
Seuraavilla sivuilla on yleiskatsaus, materiaalilista, tärkeimmät aiheet ja jokaisen aiheen 
ajankäyttö. Ajankäyttöä voidaan muokata osallistujien lukumäärän ja heidän tarpeidensa 
mukaan. Tämä yleiskatsaus on tarkoitettu istunnon esittelyksi, ei tämän vaiheen PowerPoint -
esitelmän korvaajaksi.  
 
PowerPoint tähän istuntoon, ml. puhujan muistiinpanot, löytyy täältä Maailmanlaajuinen 
jäsenyysaloite Lions Internationalin verkkosivulla.  
 
 
 
Tarvitset jokaisen istunnon aikana käyttöösi seuraavat audiovisuaaliset laitteet:  
 
Virtuaalinen koulutus 

• Tietokone 
 
Kasvotusten tapahtuva koulutus 

• Tietokone 

• LCD-projektori ja valkokangas 

• Fläppitaulu ja tusseja (valinnainen) 

• Langaton hiiri / laserosoitin (valinnainen) 
 
Jos koulutus tapahtuu lähiopetuksessa, voidaan osallistujien materiaalit tulostaa 
mustavalkoisina.  
 
Palaa sisällysluetteloon (linkki) 
 

 

 

 

 

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
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Maailmanlaajuinen Jäsenyysaloite 
 

Istunto 3: Rakenna visio 
 

Seuraava taulukko sisältää lyhyen katsauksen esitelmän sisältöön ja aiheisin, joita koulutuksessa 
tulisi painottaa, ja miten paljon aikaa jokaiseen niistä tulisi käyttää, sekä viittaukset niitä 
vastaaviin dioihin. Huomaa, että jotkin korostetuista aiheista eivät välttämättä ole itse istunnon 
aiheita, mutta auttavat selkeyttämään Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen ymmärtämistä. 
 
Oppimistavoitteet:   

• Tarkenna lioneiden ja järjestön johdon odotuksia 

• Pyri ymmärtämään vision rakentamisen tarve ja edut 

• Laadi SWOT-analyysi tarkoituksen mukaisesti 

• Laadi S.M.A.R.T. -tavoitteet Maailmanlaajuinen jäsenyysaloitteen tueksi 

• Määrittele yhteistyö näillä osa-alueilla 

 

Materiaalit: 

 PowerPoint -esitelmä sisältäen mukautettavat puhujan muistiinpanot 
▪ PowerPoint -esitelmä on saatavilla Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen 

verkkosivulla.  
 
 

ISTUNNON YLEISKAATSAUS, AIKAJAANA JA PÄÄKOHDAT 

Osion aihe 
(Aika) 

Esitelmän yleiskatsaus ja pääkohdat Dianumerot 

 Ennen esitelmän aloittamista esitelkää itsenne toisillenne  

Kokouksen 

valmistelu 

Tarkista lisätiedot koulutuksen tueksi. 
 

Harkitse useampien Rakenna visio -istuntojen järjestämistä, ja 
kunkin muokkaamista oman alueesi tarpeisiin sopivaksi. 

Dia 0 

Johdanto  

(10 minuuttia) 
 

Esitelmä  

Käykää läpi asialista ja keskustelun aiheet.  
 
Muokkaa tätä jäänmurtajaa vastaamaan oman alueesi tarpeita. 
 

Dia 2 

Rakenna visio - 

Johdanto 

(3 minuuttia) 

Esitelmä 

Slide 3 

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach


 

 
Rakenna Visio 

Maailmanlaajuinen Jäsenyysaloite 
 

ISTUNNON YLEISKAATSAUS, AIKAJAANA JA PÄÄKOHDAT 

Osion aihe 
(Aika) 

Esitelmän yleiskatsaus ja pääkohdat Dianumerot 

Define the four-step process and next steps that will be taken 
for the participants in relation to Build a Vision. 

 
Pääkohdat 

Reinforce that the participants may shape the process to best 
fit the needs of their area. 

Odotukset 

(12 minuuttia) 

Esitelmä 

Define expectations of regionalized questions. 
 

Pääkohdat 

Adapt the expectation questions to best fit the needs of your 
area. 
 
Consider using breakout rooms for activities or discussions.  
 

Slide 4 

Visio 

tulevaisuudesta 

(5 minuuttia) 

Esitelmä 

Participants share their visions for their clubs five years from 
now.  

 

 
Dia 5  

Tarpeen 

ymmärtäminen 

(10 minuuttia) 

Esitelmä 

Lue lainaus dialta. 
 
Review regionalized membership data and possible 
improvements. 

 
Pääkohdat 

Use Insights or the 5-year trend report to pre-populate 
membership and service totals on the slide prior to the session. 
 

Diat 6 & 7 

SWOT 

(60 minuuttia) 

Esitelmä 

Määrittele SWOT 
 
Lue lainaus dialta. 
 

Slides 8-14 
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ISTUNNON YLEISKAATSAUS, AIKAJAANA JA PÄÄKOHDAT 

Osion aihe 
(Aika) 

Esitelmän yleiskatsaus ja pääkohdat Dianumerot 

Käy läpi, yksi kerrallaan, alueelliset vahvuudet, heikkoudet, 
mahdollisuudet ja uhat, kuten ne liittyvät Maailmanlaajuiseen 
jäsenyysaloitteeseen. 

 
Tee yhteenveto SWOT-tuloksista. 

 
Pääkohdat 
 

Selkeytä osallistujien käsitystä kysymällä kuinka moni heistä on 
käynyt Johdanto SWOTiin -kurssin LLC:ssä.  
 
Käytä lisäaikaa selittääksesi miten SWOT-analyysi laaditaan, 
mikäli se on uusi käsite osallistujille.  
 
Selvennä, mikä on vahvuuksien ja mahdollisuuksien ero, sekä 
heikkouksien ja uhkien, ennen kuin aloitatte työskentelyn 
pienryhmissä.  
 
Käykää läpi SWOT-tulokset ja tehkää muutoksia tarpeen 
mukaan. 

 

Tavoitteiden 

asettaminen 

(50 minuuttia) 

Esitelmä 

Tarkasta S.M.A.R.T. -tavoitteet ja niiden tärkeys suhteessa 
Maailmanlaajuiseen jäsenyysaloitteeseen. 
 
Tavoitteiden asettaminen painopistealueille 1-4. 

 
Tarkasta kalvolla oleva lainaus ja tee yhteenveto asetetuista 
tavoitteista. 

 
Pääkohdat 

Selkeytä osallistujien käsitystä kysymällä, kuinka moni heistä on 
käynyt tavoitteen asettamisen kurssin LLC:ssä. 

    Muokkaa keskustelukysymyksiä alueenne tarpeiden mukaan.  
 

Painota sitä, että Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen 
tavoitelausunnot tulee toimittaa osana piirin tavoitteita. 

Diat 15–20 
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ISTUNNON YLEISKAATSAUS, AIKAJAANA JA PÄÄKOHDAT 

Osion aihe 
(Aika) 

Esitelmän yleiskatsaus ja pääkohdat Dianumerot 

 

Yhteistyö 

(5 minuuttia) 

Esitelmä 

Osallistujat jakavat ideoita, miten työskennellä yhdessä 
jäsenkasvun eteen klubitasolla. 

 

Dia 21 

Seuraavat vaiheet 

(10 minuuttia) 

Esitelmä 

Määrittele esivalmistelut seuraavaa istuntoa, Rakenna 
suunnitelma, varten. 
 

Pääkohdat 

Muistuta osallistujia, että heidän tulisi käydä läpi 
Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen e-kurssi LLC:n Learnissä, 
johon he kirjautuvat Lion Account -tunnuksillaan. 
 
Harkitse kouluttajana kaikkien PowerPoint-esitelmässä 
mainittujen LLC-kurssien suorittamista, jotta osaat paremmin 
vastata kysymyksiin seuraavassa osiossa ja valmistella 
esimerkkejä paikallisista mukautuksista tarpeen mukaan. 
 
Muistuta osallistujia SWOT-tuloksien jakamisesta klubiensa, 
piiriensä ja moninkertaispiiriensä johdon kanssa, ja että heidän 
tulee aloittaa työskentely toimintasuunnitelmien laatimiseksi, 
tavoitteiden tukemiseksi. 

 

Dia  
22 

Kysymykset 

(5 minuuttia) 

Keskustelu osallistujien kysymyksiä varten  
Dia 23 

Kokonaisaika: 170 minuuttia 

 

Palaa sisällysluetteloon (linkki)  
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Arviointi/kysely 
 
Arviointi on tärkeä osa mitä tahansa koulutusohjelmaa. Arvioinnista kerätyt tiedot antavat 
tärkeää tietoa sisällön tehokkuudesta, materiaaleista, ohjelman formaatista, ohjaajista ja 
ohjelman kokonaisvaltaisesta menestyksestä.  
 
On suositeltavaa, että osallistujat suorittavat Maailmanlaajuinen jäsenyysaloitteen kyselyn ’Ole 

yhteydessä meihin’ Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen verkkosivulla. 

 
Palaa sisällysluetteloon (linkki) 
 

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
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Huoneen järjestelyt 
 

Jos koulutus tapahtuu kasvotusten, pohdi huoneen järjestelemistä ennen koulutuksen alkua. 
Harkinnan aiheita:  

• Koulutettavan ryhmän koko ja kulttuuri. Onko ryhmässä alle 10 vai yli 10 henkeä? 
Minkälaiset kulttuurinormit vaikuttavat pöytien ja tuolien sijoittamiseen? Onko 
osallistujilla joitakin odotuksia huoneen suhteen? 

• Huoneen koko. Kun tiedät suurin piirtein luokkahuoneen koon ja muut yksityiskohdat, 
voit ehkä piirtää kuvan siitä, miten haluat huoneen toimivan. Tällä tavalla voit ehkä 
päättää käytettävät harjoitukset, materiaalit ja tarvikkeet. 

• Koulutukseen liittyvät aktiviteetit. Vaativatko jotkut harjoitukset tietyn määrän tilaa ja 
yhdessä toimimista ja onko huonetta järjestettävä siinä tapauksessa uudelleen?  

 
Ehdotetut istumajärjestykset 

Koska Maailmanlaajuinen jäsenyysaloitteen koulutusohjelma on interaktiivinen ja 
keskusteluihin perustuva, suosittelemme ryhmittäistä istumajärjestystä  
 
Edut ryhmittäisestä istumajärjestyksestä: 

• Ihanteellinen, kun työskennellään pienryhmissä 

• Kouluttajan on helppo keskustella pienryhmien kanssa 

• Antaa kaikille mahdollisuuden osallistua  

• Antaa liikkumavapauden    

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
Palaa sisällysluetteloon (linkki)        8/2022 


