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Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite 

Usein kysyttyjä kysymyksiä 
 
 

1. Mikä on Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite? 
Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite on prosessi, joka on tarkoitettu tukemaan kaikkia piirejä, jotta 
vähennetään maailmanlaajuista jäsenmäärän laskua. 

2. Miten tämä lähestymistapa kehitettiin? 
Lokakuun 2018 hallituksen kokouksessa Lions Clubs Internationalin hallitus hyväksyi Pohjois-
Amerikan jäsenyysaloitteen pilottiohjelman käynnistämisen, jonka tavoitteena oli vastata Pohjois-
Amerikan ongelmalliseen jäsenyystilanteeseen. Sen tuloksena on kehitetty vaiheittainen prosessi, 
jolla käsitellään jäsenyyden kehittämiskysymyksiä käytettävissä olevien resurssien ja alueellisten 
olosuhteiden perusteella kunkin piirin erityistarpeiden täyttämiseksi. 

3. Miksi Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite on tärkeä? 
Jäsenyyden väheneminen koskee maailman kaikkia lioneita. Tämä prosessi voi elvyttää jäsenmäärien 
kasvua ja lisätä aktiivisempia käsiä tukemaan ydintehtäväämme vastata humanitaarisiin tarpeisiin ja 
olla johtaja maailmanlaajuisessa vapaaehtoistyössä. 

4. Mitkä ovat Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen tavoitteet? 
1) Innostaa piirejä uusilla klubeilla, 2) Innostaa klubeja uusilla jäsenillä,  3) Motivoida uudelleen 
jäseniä uusilla mahdollisuuksilla ja jännittävällä palvelulla, 4) Tarjota koulutusta ja tukea lionjohtajille ja 
5) Päättää joka vuosi positiivisella nettojäsenkasvulla. 

5. Miten Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite sopii yhteen vuoden 2022-2023 piirin tavoitteiden 
kanssa? 
Määritelty jäsenyyden kehittämistavoite keskittyy kolmeen numeroihin perustuvaan kohtaan: uusiin 
jäseniin, uusien klubien kehittämiseen ja jäsenten säilyttämiseen. 

Ensimmäiset varapiirikuvernöörit/ piirikuvernööri-elektit päättävät piirin jäsenyystavoitteen 
Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen avulla. Tämän prosessin avulla piirit voivat yhdessä 
alueiden/lohkojen kanssa tehdä strategisen analyysin piiriensä tarpeista, asettaa realistisia 
jäsenyystavoitteita ja laatia suunnitelman, jolla varmistetaan menestyksellinen vuosi.  
Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen mukaisesti kehitetyt tavoitteet ja toimintasuunnitelmat lähetetään 
piirin tavoitteiden lähettämisalustalla, kun se on valmiina käyttöön. Vaikka Maailmanlaajuisessa 
jäsenyysaloitteessa keskitytään jäsenkehitykseen, tämän lähestymistavan perusteita voidaan käyttää 
myös tukemaan piirin kolmen muun tavoitteen painopistealueita: johtajakoulutus, palvelu ja tuki 
LCIF:lle. 

6. Kuka johtaa tätä lähestymistapaa? 
Maailmanlaajuista jäsenyysaloitetta johtavat IPIP Douglas Alexander, IP Brian Sheehan ja 
varapresidentit Patti Hill ja Fabricio Oliveira yhdessä GAT-johtajien kanssa. 
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7. Mistä saan lisätietoja Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen prosessista, resursseista ja 
tuloksista? 
Löydät lisätietoja, resursseja ja tuloksia Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen verkkosivulta 
www.lionsclubs.org/global tai voit pyytää lisätietoja ottamalla yhteyttä membership@lionsclubs.org tai 
omaan paikalliseen vaalipiirin tai alueen GAT-johtajaan. 

8. Kuka johtaa aloitetta piireissä, jotka osallistuvat Maailmanlaajuiseen jäsenyysaloitteeseen? 
On suositeltavaa, että piirin GMT-koordinaattori piirikuvernöörin johdolla edistää ja hallinnoi 
lähestymistapaa, edistää sen toteuttamista ja raportoi tuloksista. Piirin GMT-koordinaattori 
työskentelee piirikuvernööritiimin, GST-, GET- ja GLT-koordinaattoreiden, alue-/lohkojohtajien ja 
muiden piirin johtajien kanssa suunnitelmien kehittämisessä, toteuttamisessa ja vastuullisuudessa. 
Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen päärooli voidaan kuitenkin mukauttaa alueellisesti, ja entinen 
piirikuvernööri tai muu arvostettu johtaja voi toimia tässä tehtävässä. 

9. Mitkä ovat kuvernöörineuvostojen puheenjohtajien roolit ja vastuut piireissä, jotka osallistuvat 
Maailmanlaajuiseen jäsenyysaloitteeseen?  
Kuvernöörineuvoston puheenjohtajat tarkistavat piiriensä tavoitteet ja suunnitelmat sekä osoittavat 
tukensa aloitteelle ja sen johtajille. Heidän tulisi varata aikaa kuvernöörineuvoston kokouksissa 
keskustelulle edistymisestä, seuraavista vaiheista, ideoista ja ratkaisuista ongelmiin. 

10. Mitkä ovat piirikuvernööritiimin tehtävät ja vastuut piirissä, jotka osallistuvat 
Maailmanlaajuiseen jäsenyysaloitteeseen? 
Piirikuvernööritiimit osallistuvat suoraan Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen toiminnan suunnitteluun, 
edistämiseen ja tukemiseen kaikkialla piirissään. Yksittäiset roolit määritellään 
tiiminrakennusprosessin aikana jokaisessa piirissä. 

11. Miten GAT on mukana? 
GAT-vapaaehtoisverkosto toimii ensisijaisena viestintä- ja tukikanavana Maailmanlaajuisessa 
jäsenyysaloitteessa. Esimerkiksi piiritasolla GMT olisi vastuussa siitä, että Maailmanlaajuinen 
jäsenyysaloite toteutetaan. GAT-aluejohtajat järjestävät verkkoseminaareja jakaakseen tietoja 
prosesseista ja resursseista moninkertaispiirin GAT-johtajille, DG-tiimeille ja GAT-koordinaattoreille. 
Moninkertaispiirin GAT-johtajat voivat tarkistaa piirin tavoitteet ja suunnitelmat, jotta he voivat auttaa 
piirejä toteuttamisessa ja vastuullisuudessa. 

12. Kuinka piirit voivat saada klubinsa suoraan mukaan tukemaan Maailmanlaajuista 
jäsenyysaloitetta?  
Jokaisen piirin tulisi ottaa klubit mukaan projekteihin pitkin vuotta, mukaan lukien johtamiskoulutuksen 
kehittäminen, klubien markkinointi ja uusien jäsenten toivottaminen tervetulleiksi klubeihin. 
Osallistuminen klubitasolla on perusta onnistuneelle jäsenkasvulle sekä jäsenten säilyttämiselle. 

13. Miten Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite rahoitetaan? 
Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite rahoitetaan olemassa olevilla toimintabudjeteilla.  

14. Mitä rahoitusta on saatavilla osallistuville piireille? 
Piirit voivat hakea nykyisiä LCI- ja LCIF-apurahoja sekä varata piirin varoja niiden Maailmanlaajuisen 
jäsenyysaloitteen tavoitteiden toteuttamiseksi.  

http://www.lionsclubs.org/global

