
PALVELUPROJEKTIN 
SUUNNITTELUOPAS

Puiden istutus  
Kaikki Lions-klubit ovat itsenäisiä yksiköitä. Tämä tarkoittaa, että jokainen Lions-klubi  
on itsenäisesti vastuussa omien tapahtumiensa järjestämisestä sekä paikallisten lakien  
ja säädösten noudattamisesta. Tämän suunnitteluoppaan tavoitteena on välittää 
suosituksia, eikä sen sisältöä tulisi pitää lainopillisina neuvoina tai parhaina käytänteinä. 
Tämän suunnitteluoppaan sisältämät aktiviteetit saattavat sopia omaan yhteisöönne –  
tai sitten eivät. Kaikkien lakien ja säädösten, turvallisuusohjeiden sekä parhaiden 
käytänteiden noudattamisen varmistamiseksi kannattaa keskustella jonkun paikallisen 
ammattilaisen kanssa.
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Puiden istutus

Tämä projektisuunnitteluopas auttaa klubianne istuttamaan paikallisesti sopivia taimia puuasiantuntijan avulla ja 
parantamaan näin yhteisön hyvinvointia.

Käynnistämällä tämänkaltaisen projektin autatte järjestöämme saavuttamaan ympäristön kestävään suojeluun 
sekä elvyttämiseen ja sitä kautta kaikkien yhteisöjen hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävän strategisen vision.

PALVELUPROJEKTIN 
SUUNNITTELUOPAS

Aloittakaa tapahtumanne suunnittelu.
Täyttäkää alla olevan kaavakkeen tyhjät kohdat määritelläksenne tapahtumanne yksityiskohtaisesti.

Mitä saavutatte 
 » Istutetaan paikalliseen 

ympäristöön sopivia puita

 » Laatikaa puiden hoidon 
seurantasuunnitelma

Kesto
1 päivä

Sijainti

�Julkinen maa-alue

�Erityiset, yhteisön tarpeisiin 
pohjautuvat alueetSuunnitteluaika

3 kuukautta

Aloitus-/
lopetuspäivät
                                                                            

Suunnitellut osallistujat
Valitkaa tapahtumallenne kohdeyleisö.

Ihmiset, joita 
palvelemme:
 lapset 

 nuoret

 aikuiset

U kaikki

Palveluita tarjoavat henkilöt:
 puuasiantuntijat

 muut 

                                                                            

Huomatkaa:
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TEHTÄVIEN  
SUUN

N
ITTELUOPAS

SUUN
N

ITTELUOPAS 
VAPAAEHTOISILLE

SUUN
N

ITTELUN 
TARKISTUSLISTA

BUDJETTITAULUKKO
VAIKUTUKSEN

 ARVIOIN
TI

Määritelkää projektillenne kaikki vaadittavat tehtävät.
Kaikkien projektien tulisi sisältää seuraavat viisi tehtävää:

1. Valitkaa puuasiantuntija.
 » Voi olla paikallinen metsäteollisuuden alalla toimiva henkilö, puistoista ja niihin liittyvistä 

palveluista vastaava edustaja, joku yhteisön jäsen tai puiden istuttamisesta kokemusta 
omaava Lion-/Leo-jäsen jne.

 » Mukana koko projektin suunnittelussa ja puiden varsinaisessa istutuksessa

 » Auttaa valitsemaan sopivat puulajit, päättää istutusalueesta, auttaa osallistujia valmistelemaan 
istutusalueen ja istuttamaan puut oikein

 » Ohjaa keskustelua ja antaa koulutusaineistoa siitä, miten klubi tulee jatkossa olemaan mukana 
puiden hoidossa

Puuasiantuntija(t):

                                                                                                                                                                                       

2. Kysykää lupa julkisilla maa-alueilla olevien puiden hoitoon.
 » Ottakaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin

3. Päättäkää istutusalueesta.
Päättäkää alueesta, jolle puut istutetaan ja miten maaperää tulee valmistella ennen 
istutusta. 

 » Täytyykö puita suojella eläimiltä ja lapsilta?

 » Onko alueella maanalaisia putkia tai kaasulinjoja?

 » Onko alue varjossa?

 » Mikä on maaperän laatu?

5. Suunnitelkaa istutuksen jälkeinen puiden hoito.
Luokaa ja toteuttakaa suunnitelma vastaistutettujen puiden osalta, jotta niiden 
hyvinvointi ja jatkuva hoito varmistetaan tulevaisuudessa. Laatikaa tämä suunnitelma 
yhdessä puuasiantuntijan kanssa.

4. Päättäkää istutettavista puista.

Puulajit Puiden 
lukumäärä

Auringossa 
vai 
varjossa

Maaperän 
tyyppi

Reiän 
syvyys

Taimien 
välit

Hoito
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Antakaa tapahtuman vapaaehtoisille roolit.

Asema/rooli Nimi Yhteystiedot Huomautukset

Projektin vetäjä Voi olla joku Lion-/Leo-jäsen, jolle 
puiden istutus ja hoito on tuttua ja joka 
voi hoitaa tapahtuman logistiikan ja 
vapaaehtoistoiminnan

Vapaaehtoisjohtaja Määrää tehtävät vapaaehtoisille ja 
varmistaa, että he saavat apua, jos 
heillä on kysyttävää

Paikallisen pelastuslaitoksen 
ensihoitopalvelut

Tulee olla aina läsnä hätätilanteen 
varalta

Markkinointijohtaja

Tapahtuman valokuvaaja Osallistujilta tulee saada 
allekirjoitetut kuvankäyttöluvat, 
mikäli heidän tapahtumassa 
otettuja valokuviaan aiotaan käyttää 
markkinointitarkoituksiin

 

Lion-jäsenten lukumäärä

Leo-jäsenten lukumäärä

Muiden lukumäärä

Varmistakaa, että aikuisten lukumäärä suhteessa lasten 
lukumäärään on asianmukainen ottaen huomioon valitun toiminnan.

Suositellut vapaaehtoisten määrät*:
 » 0–4-vuotiaat: 1 vapaaehtoinen 4 lasta kohti

 » 4–8-vuotiaat: 1 vapaaehtoinen 6 lasta kohti

 » 9–12-vuotiaat: 1 vapaaehtoinen 8 lasta kohti

 » 12–18-vuotiaat: 1 vapaaehtoinen 10 lasta kohti

*Useilla paikallishallinnoilla on yhden lastenhoitotyöntekijän vastuulla olevien lasten määrää rajoittavia lakeja. Varmistattehan, että 
toiminta noudattaa paikallisia säännöksiä.

•  4  •



Tila Tehtävä Määräaika
Tehtävän 
vastuuhenkilö

Vihjeitä

Tiedottakaa klubille Järjestäkää kokoontuminen, jossa 
tiedotatte klubille tapahtumasta

Laatikaa tapahtumalle nimi/
otsikko

Muodostakaa 
suunnittelutoimikunta

Toimikunta, jonka tehtävä on määritellä 
tapahtuman osallistujat, toiminta, tehtävät 
ja logistiikka

Valmistelkaa kustannusarvio

Hakekaa rahoitusta (tarvittaessa)

Valitkaa paikka ja sekä se, mitä 
puita haluatte istuttaa

Ottakaa yhteyttä paikallisiin 
viranomaisiin ja/tai talonomistajiin, 
riippuen siitä, onko puita tarkoitus 
hoitaa julkisilla vai yksityisillä 
maa-alueilla

Valitkaa paikallinen 
puuasiantuntija / paikalliset 
puuasiantuntijat ja ottakaa heihin 
yhteyttä

Varmistakaa mahdolliset 
tarvittavat vapaaehtoiset

Kaikkien vapaaehtoisten tulisi olla mukana 
tapahtuman toiminnassa, ja heidän 
tulisi olla sitoutuneita hauskanpidon 
mahdollistavan ja turvallisen tapahtuman 
luomiseen, jonka tarkoituksena on huolehtia 
paikallisesta ympäristöstä ja parantaa sitä

Valitkaa istutettavat puut

Arvioikaa, mitä valmisteluja 
istutuspaikka tarvitsee

Hankintamateriaalit

Suunnitelkaa istutuksen jälkeinen 
puiden hoito

Laatikaa 
markkinointisuunnitelma

Siihen voi sisältyä lehtisiä, digitaalista 
aineistoa yms.

Varmistakaa vakuutuksen 
kattavuus

Tarkistakaa asianmukaisilta viranomaisilta, 
tarvitaanko vakuutustodistusta tai 
lisävakuutusta

Vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät 
kaikille Lions-klubeille tarjottavan yleisen 
vastuuvakuutuksen käytäntöön, löytyy 
ohjelmavakuutusten kirjasesta osoitteesta 
http://lionsclubs.org/pib-en

Sopikaa tapahtuman jälkeisestä 
kokouksesta, jossa voitte 
juhlistaa menestystä ja 
keskustella mahdollisista 
kehityskohdista

 »  Käyttäkää arviointikysymyksiä 
keskusteluun projektistanne

 » Tarkistakaa istutettujen puiden 
hoitosuunnitelmanne

TEHTÄVIEN  
SUUN

N
ITTELUOPAS

SUUN
N

ITTELUOPAS 
VAPAAEHTOISILLE

SUUN
N

ITTELUN 
TARKISTUSLISTA

BUDJETTITAULUKKO
VAIKUTUKSEN

 ARVIOIN
TI

Organisoikaa projektinne saavutettavissa oleviin vaiheisiin.
Projektin vetäjä voi täyttää tämän lomakkeen ja seurata edistymistä.
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Päättäkää projektinne budjetista.

saa käyttää tätä taulukkoa tapahtuman rahoituksesta päätettäessä.

TEHTÄVIEN  
SUUN

N
ITTELUOPAS

SUUN
N

ITTELUOPAS 
VAPAAEHTOISILLE

SUUN
N

ITTELUN 
TARKISTUSLISTA

BUDJETTITAULUKKO
VAIKUTUKSEN

 ARVIOIN
TI

Kuvaus Määrä Kustannuserä Kokonaiskustannukset Lahjoitukset Tulot Tase

Koulutus

Koulutusaineisto

Laitteisto

Lapiot/lana

Kastelukannu

Käsineet

Ämpärit

Vuokrauskulut 
(mikäli sellaisia on)

Markkinointi

Markkinointiaineisto

Puuntaimet

Muut

Vettä/välipalaa 
(valinnainen)
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TEHTÄVIEN  
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SUUN
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BUDJETTITAULUKKO

Menestyksen mittarit

Arvioikaa projektianne

Alle 18-vuotiaiden osallistujien 
lukumäärä

Vapaaehtoisten, ei-jäsenten lukumäärä

Yli 18-vuotiaiden osallistujien 
lukumäärä

Palvelutunnit yhteensä

Vapaaehtoisten Lion-jäsenten 
lukumäärä

Projektin suunnitteluun/rahoituksen hakemiseen 
käytettyjen tuntien kokonaismäärä

Vapaaehtoisten Leo-jäsenten 
lukumäärä

Pohtikaa projektianne 

1. Istutettiinko paikalliseen 
ympäristöön sopivia puita?

2. Laadittiinko puiden hoidon 
seurantasuunnitelma?

3. Missä onnistuitte parhaiten?

4. Mitkä olivat suurimmat 
haasteenne?

5. Järjestäisittekö tämän projektin 
uudelleen?

6. Mitä muuttaisitte?

VAIKUTUKSEN
 ARVIOIN

TI

Arvioikaa projektinne menestystä.
Kutsukaa uudelleen koolle tapahtuman suunnittelutoimikunta juhlistamaan tuloksianne ja 
raportoimaan palveluistanne!

Vaikka puut ovatkin tärkeä osa yhteisöämme, puiden hoito ei hyödytä suoraan jotakin tiettyä 
määrää ihmisiä. Suunnitellessanne raporttia ihmisistä, joita asia hyödyttää, huomioikaa 
projektin aikana valistusta saaneiden ihmisten määrä. Älkää arvioiko kutakin hoidettua puuta 
kohden hyötyvää ihmismäärää.
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