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Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite  

Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite  

Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite yhdistää strategisen lähestymistavan ja resurssit piirien tiimeille jäsenyyden 

kehittämiseksi:  

• Innostamalla piirejä uusien klubien kautta 

• Aktivoimalla klubeja uusilla jäsenillä 

• Motivoimalla jäseniä uudelleen ystävyyssuhteiden ja mielekkään palvelun kautta 

Lähestymistapa on yleisesti sovellettavissa, ja sitä voidaan mukauttaa alueellisten tarpeiden ja olosuhteiden 

mukaan. 

Tausta 

Lokakuussa 2018 Jäsenkehitystoimikunta hyväksyi pilottiohjelman jäsenmäärän kasvattamiseksi vaalipiireissä 

I ja II. Tätä pilottiohjelmaa kutsuttiin nimellä North American Membership Initiative (Pohjois-Amerikan 

jäsenyyshanke). Pilotti toteutettiin kesäkuuhun 2020 mennessä, ja se johti edellä mainittuun lähestymistapaan 

jäsenyyden kehittämiseksi. North American Membership Initiative nimettiin uudelleen Maailmanlaajuiseksi 

jäsenyysaloitteeksi, ja se otettiin käyttöön maailmanlaajuisesti kesäkuussa 2022. 

Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen yhtymäkohta Lions Internationalin strategiseen 

suunnitelmaan 

Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen tavoitteena on positiivinen jäsenkasvu. Tämä tavoite on 

perustavanlaatuinen Lions Internationalin strategisen suunnitelman laajemman tavoitteen saavuttamiseksi: olla 

maailmanlaajuinen johtaja yhteisö- ja humanitaarisessa palvelussa. Vastaavasti monet Lions Internationalin 

strategisessa suunnitelmassa esitetyistä strategioista tukevat suoraan ja epäsuorasti Maailmanlaajuisen 

jäsenyysaloitteen tavoitteita. 

Osallistuminen Maailmanlaajuiseen jäsenyysaloitteeseen päätetään piirin tasolla. Monet Lions Internationalin 

strategisen suunnitelman kautta kehitetyistä ohjelmista ja resursseista toteutetaan kansainvälisellä tasolla, 

kuten maailmanlaajuisten palvelukohteiden uudelleen sijoittaminen tai klubitasolla, kuten jäsenten 

tyytyväisyyden lisääminen klubikokemukseen. Sellaisenaan Lions Internationalin strateginen suunnitelma 

tukee, mutta ei korvaa piirin toimintasuunnitelmia, jotka on kehitetty Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen 

avulla. 
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Aikataulu ja budjetti 

Kaikki vaalipiirit toteuttivat tämän lähestymistavan vuonna 2021-2022, mutta alueet toimivat eri tavoilla. 

Maailmanlaajuinen toimintaryhmä (GAT) on ohjannut prosessia ja tarjonnut tukea ja vastuullisuutta jokaisessa 

vaalipiirissä. Parhaat ideat integroidaan maailmanlaajuiseen prosessiin 2022-2023.  

2018–2019 2019–2020 2020–2021 2021–2022 2022–2023 

Pohjois-Amerikan 
jäsenyysaloitteen 
käynnistys 

Yhdeksän 
pilottipiiriä 
vaalipiireissä I ja II 
testasivat 
lähestymistapaa 

Kaikki piirit 
vaalipiireissä I ja II 
saivat päättää 
osallistumisesta, 
vaalipiireissä III-
VIII käynnistetään 
aloite. 

Kaikki piirit 
vaalipiireissä I ja 
II, ja pilottipiirit 
vaalipiireissä III-
VIII 

Kaikki piirit 
maailmanlaajuisesti 
voivat osallistua 

 

Syyskuun 2020 tilanteen mukaisesti, Maailmanlaajuiseen jäsenyysaloitteeseen ei liity budjettia, koska se on 

lähestymistapa ja mukana olevat resurssit katetaan jo olemassa olevien budjettien kautta. Kun lähestymistaa 

on muokattu, voi olla, että lähestymistapaan liittyy näkökohtia, jotka edellyttävät uutta budjettia. Muutamia 

esimerkkejä: 

• GAT:n liikkeelle saaminen lähestymistavan tueksi 

• Lähestymistavan pysyväksi osaksi laaditut palkinnot 

• Lisäkulut, jotka aiheutuvat strategisesta valvonnasta ja resurssien kehittämisestä, kuten esim. 
vähimmäisjäsenmäärä. 

Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite - Toimijat ja vastuut 

Vaikka Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen toimijat ja projektin johtaminen tapahtuvat Jäsenkehityksen 

toimikunnan ja -jaoksen kautta, onnistumisen varmistamiseksi tarvitaan muitakin sidosryhmiä. Erityiset vastuut 

on lueteltu alla.  

Jaosto   Vastuut   

Jäsenkehitys   • Toteuttaa lähestymistavan  
• Tarjoaa projektinhallintaa ja koordinoi eri jaostojen kanssa    
      annettujen tehtävien toteutumisen varmistamiseksi. 
• Kehittää ja parantaa resursseja tarpeen mukaan   
      Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen tukemiseksi.   
• Tiedottaa ja tukee Jäsenkehitystoimikuntaa 
• Tarkistaa hallituksen käytännöt ja päivittää ne tarvittaessa   
• Analysoi sekä määrällisiä että laadullisia tietoja resurssien   
      päivittämiseksi tunnistamalla alueelliset erot. 
• Yhteistyössä markkinoinnin kanssa kehittää brändiä, keskusteluaiheita, 
      usein kysyttyjä kysymyksiä ja PPT-esityksiä   
• Toimii Johtajakoulutuksen kehittämis- ja Jäsentoimintaosastojen kanssa  
      koulutuksen määrittelemiseksi sekä opintosisällön ja koulutusmateriaalien 
      yhdistämiseksi  
• Tekee yhteistyötä Jäsentoiminta- & tukiosaston kanssa GAT-johtajien  
      sitouttamiseksi ja tuen antamiseksi 
• Sopii säännöllisistä kerran kuukaudessa järjestettävistä sidosryhmien  
      kokouksista  
• Tutustuu Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen parhaisiin toimintatapoihin, 
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      saatuihin kokemuksiin ja päivityksiin ja tuen antamiseksi    
• Tarkastelee olemassa olevia resursseja Maailmanlaajuisen  
      jäsenyysaloitteen käyttöönoton päivitysten perusteella   
• Hoitaa käännöspyynnöt ja laatii raportit 

Johtamisen  
kehittäminen  

• Sisällyttää FVDG/DGE-koulutusohjelmaan ja -tapahtumiin 
• Laatii ryhmäjohtajien viestit ja sitouttamisstrategian 
• Toimii yhdessä Jäsenjaoston kanssa koulutuksen ja koulutusmateriaalien 

laatimiseksi muille johtajille tarpeen mukaan 
• Tutustuu olemassa oleviin johtajakoulutuksen resursseihin ja 

materiaaleihin mahdollisten päivitysten varalta 
• Tarkistaa hallituksen käytännöt ja päivitykset tarpeen mukaan   

Jäsentoiminta & -
tuki   

• Toimii Jäsentoiminta- ja Johtajakoulutuksen osastojen kanssa koulutuksen 
tukemiseksi, opintosisällön ja koulutusmateriaalien yhdistämiseksi  

• GAT-lionjohtajien ja GAT-henkilöstön projektinhallinta   
• Tukee alueellisten resurssien kehittämistä CA/RA/alueen johdon 

tukemiseksi 
• GAT-henkilöstön tuki vaalipiirin/alueellisen alueen johto  aikoo edistää 

prosessia ja tukea resursseja alueellisen Maailmanlaajuisen 
jäsenyysaloitteen kehittämisessä  

• Kerää palautetta jaettavaksi jaosten kanssa 
• Soveltaa piirin tavoitteita ja resursseja ottamalla mukaan parhaat 

toimintatavat    
• Päivittää MSC-tiimiä ja päivittää tietokannan   
• Koordinoi yhteydenpitoa johtavien hallintovirkailijoiden, GAT 

puheenjohtaana ja CA/RA-johtajien välillä.  
• Tutustuu olemassa oleviin GAT-resursseihin ja materiaaleihin 

mahdollisten päivitysten varalta 
• Tarkistaa hallituksen sääntökokoelman ja ehdottaa päivityksiä vastaaville 

jaoksille. 
• Päivittää GAT-roolit ja vastuut 

Markkinointi   • Laatii markkinointiviestinnän strategian Maailmanlaajuisen 
jäsenyysaloitteen edistämiseksi 

• Tukee brändin mukaisten resurssien kehittämistä, mukaan lukien 
keskusteluaiheet, tapahtumamateriaalit, usein kysytyt kysymykset, PPT-
pohjat, jne.    

• Laatii strategiat verkko- ja sosiaalisen median viestintään 
• Jakaa Pohjois-Amerikan jäsenyysaloitteen parhaita käytäntöjä ja siitä 

opittuja asioita    
• Toteuttaa viestintäsuunnitelman ja kartoittaa mahdollisuuksia mainostaa 

Maailmanlaajuista jäsenyysaloitetta yritysviestinnässä 
• Tukee muokattavissa olevien materiaalien kehittämistä kenttäjohtajille   
• Tarkistaa hallituksen käytännöt ja päivitykset tarpeen mukaan   

Piiri- ja klubi-   
hallinto 

• Tukee resurssien kääntämistä   
• Kehittää oppaan alueellisten resurssien kääntämisen helpottamiseksi 
• Seuraa ja luetteloi resurssien alueelliset versiot   
• Tarkistaa ja päivittää MD/D/ klubien asemien roolit ja vastuut mahdollisten 

päivitysten varalta  
• Tukee tutustumista olemassa oleviin resursseihin ja materiaaleihin 

mahdollisten päivitysten varalta 
• Tarkistaa hallituksen käytännöt ja päivitykset tarpeen mukaan   

Toimintaryhmä • Valvoo Pohjois-Amerikan jäsenyyshankkeen pilotin valmistumista  
• Jakaa jaosten kanssa saatuja kokemuksia sisällytettäviksi tulevaan 
      Maailmanlaajuiseen jäsenyysaloitteeseen ja resursseihin.  
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