Kysy pois!

Miten edistää rekrytoinnin kulttuuria
Uuden jäsenen rekrytointiopas klubeille
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Johdanto
Tämä opas auttaa klubianne toteuttamaan
Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen prosessin,
jonka avulla rekrytoidaan uusia jäseniä ja hallitaan
tehokkaasti klubin kasvua tukemalla rekrytoinnin
kulttuuria klubissanne. Maailmanlaajuinen
jäsenyysaloite uudistaa jäsenyyttä ja innostaa
uudelleen nykyisiä jäseniä.
Rekrytoinnin kulttuuri on kaikkien jäsenten
yhteinen usko siihen, että uusien jäsenten
lisääminen on ratkaisevan tärkeää klubin
menestyksen kannalta. Klubinne jäsenyyden
vahvuus ja klubin yleinen hyvinvointi varmistavat,
että pystytte tekemään sen mitä kaikki lionit
haluavat tehdä — palvella. Enemmän jäseniä
tarkoittaa enemmän palvelua.
Käsite on yksinkertainen: pyydä yhteisön jäseniä
liittymään klubiin! Tämän oppaan avulla voitte
laatia tehokkaan suunnitelman, jonka kautta
menestytte.
Tämä opas johtaa klubianne läpi nelivaiheisen
GMA-prosessin, jonka kautta rekrytoidaan uusia
jäseniä ja innostetaan klubeja uusien jäsenten
kautta:
• Rakenna tiimi: Klubin valmistelu
• Rakenna visio: Vision luominen klubillenne
• Rakenna suunnitelma: Klubinne
kasvusuunnitelman toteuttaminen
• Rakenna menestys: Uusien jäsenten
toivottaminen tervetulleiksi
Klubit, joilla on toimiva rekrytointikulttuuri:
• Arvioivat jatkuvasti niiden rekrytointi- ja
osallistumisstrategiaa.
• Käyttävät jäsenten tyytyväisyyteen liittyviä
resursseja säännöllisesti kasvusuunnitelman
parantamiseksi.
Lue lisätietoja ja etsi muita resursseja sivulla
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VAIHE 1: Rakenna tiimi
Valmistele klubi
Tämä ensimmäinen vaihe on rakentaa tiimi ihmisistä, jotka
ovat innostuneet klubinne jäsenkasvusta.

Kuka auttaa klubianne rekrytoimaan?
Käytä tässä oppaassa olevaa jäsenyyden
kehittämislomaketta opastamaan tiimin perustamisessa.
Jokaisella jäsenellä on vahvuuksia ja mieltymyksiä.
Ottakaa niistä kaikki irti kannustamalla jäseniä osallistumaan
rekrytointiprosessiin. Tärkeitä tehtäviä ovat:
• Organisoiminen: Jotkut jäsenet ovat hyviä
suunnittelemaan; he näkevät kaikki vaiheet ja osaavat
priorisoida suoritettavat tehtävät. Näiden lionien pitäisi
keskittyä ohjaamaan klubinnne rekrytointipyrkimyksiä.
• Mainostaminen: Tietotekniikan taitajat ja luovat
jäsenet voivat luoda esitteitä, kirjoittaa julkaisuja ja
päivittää verkkosivuja ja sosiaalisen median sivuja.
• Yhteyden ottaminen: Nämä ovat klubin jäseniä,
joiden mielestä on mukava kertoa uusille ihmisille
klubistanne. Kannustakaa heitä mainostamaan Lions
Clubs Internationalia kohderyhmälle erilaisten ryhmien
kautta sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse ja
paikallisissa tapahtumissa, jotta aloitetaan keskustelu
potentiaalisten uusien jäsenten kanssa.
• Tervetulleiksi toivottaminen: Lionit, jotka
on koulutettu suorittamaan uusien jäsenten
perehdyttämistä ja koordinoimaan mentorointia,
varmistavat, että uudet jäsenet tuntevat olonsa
tervetulleiksi ja asettuvat nopeasti klubiin. Lions
International tarjoaa koulutusta sekä uuden jäsenen
perehdytyksen että perustason mentoriohjelman
kautta. Ne löytyvät osoitteesta lionsclubs.org/
MembershipChair.

Lue lisätietoja ja etsi muita resursseja sivulla
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Vaihe 2: Rakenna visio
Luokaa visio klubillenne
Tässä vaiheessa arvioitte klubianne ja yhteisöänne.
Voitte yhdenmukaistaa klubinne aktiviteetit jäsenten ja
paikkakunnan tarpeiden mukaan ottamalla huomioon nämä
arvokkaat vaihtoehdot:
• Ovatko klubinne jäsenet suorittaneet “Klubin
arvosanat” -kyselyn. Jäsenten antama palaute
auttaa tunnistamaan vahvuudet ja heikkoudet ja
määrittämään, mikä on tärkeintä jäsenillenne. Tämän
kyselyn avulla voitte myös havaita pieniä ongelmia ja
korjata ne ennen kuin niistä tulee suuria.
• Suorittakaa paikkakunnan tarvearviointi. Tämän
arvioinnin avulla voitte paremmin tunnistaa yhteisön
tarpeita ja määrittää, mitkä klubin projektit ja ohjelmat
ovat tärkeitä ihmisille, joita palvelette. Uusien
palvelumahdollisuuksien huomaaminen voi auttaa
löytämään uusia jäseniä ja auttaa selittämään, miksi
tarvitsette heitä.
• Osallistukaa Klubin laatualoitteeseen (CQI), joka on
hauska ja interaktiivinen työpaja, jonka tavoitteena on
auttaa klubeja yhdenmukaistamaan niiden toiminnan
Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen kanssa. CQI
auttaa klubia löytämään työkaluja ja resursseja, jotta
se voi hyödyntää koko potentiaaliaan strategisella
prosessilla, jossa keskitytään innostamaan klubeja
uusien jäsenten kautta ja motivoimaan olemassa
olevia jäseniä uudelleen ystävyyssuhteiden ja
jännittävän palvelun avulla.
Käyttäkää Klubin arvosanat -kyselyn tuloksia ja
paikkakunnan tarvearviota vastaamaan alla oleviin
kysymyksiin.

1. Minkälaisen klubin haluatte?
• Mihin klubinne haluaa keskittyä?
		 • Mitä jäsenet haluavat klubinne olevan?
		 • M
 inkälaisena näette klubinne ensi vuonna? Entä
viiden vuoden kuluttua?
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2. M
 itä haluatte klubinne saavuttavan?
		 • Millaisia palveluprojekteja klubinne haluaa toteuttaa?
		 • Kuinka usein?
		 • Missä?

3. Mitkä ovat tavoitteenne?
	Määritä klubin jäsenyystavoitteet tässä oppaassa
olevan rekrytoinnin tavoitteet -lomakkeen avulla. Muista
miettiä, miten uudet jäsenet sopivat näihin tavoitteisiin.
• Miksi klubinne haluaa uusia jäseniä?
Ennen kuin aloitatte uusien jäsenten kutsumisen, on
tärkeää selvittää miksi. Vastauksen olisi oltava selkeä,
konkreettinen ja asianmukainen, eikä se saisi rajoittua
pelkästään ”enemmän palvelua” tarjoamiseen.
Esimerkiksi: ”Jos meillä olisi kolme jäsentä enemmän,
voisimme tarjota kuukausittain ylimääräiset 100
lounasta kodittomille”.

Kun rekrytoitte uusia jäseniä, kertokaa heille, mitä
klubi voi tehdä heidän avullaan. Tämä auttaa
asettamaan selkeitä odotuksia ja varmistamaan
uusien jäsenten tyytyväisyyden.
• Mitä etuja uudet jäsenet
voivat tuoda klubiin?
Kun klubi on päättänyt, ketä rekrytoida, tehkää
lisätutkimuksia potentiaalisista uusista jäsenistä.
Selvittäkää, missä nämä ihmiset ovat yhteisössä, ja
käyttäkää sosiaalisen median kanavia saadaksesi
tietoja tapahtumista tai muista ryhmistä, joihin he
kuuluvat.
• Miten aloitamme yhteydenpidon näiden
potentiaalisten jäsenten kanssa?
Klubin jäsenet voivat kehittää suhteita potentiaalisiin
jäseniin sosiaalisen median kautta, mutta osallistukaa
myös paikallisiin tapahtumiin ja kutsukaa heidät klubin
palveluprojekteihin ja projekteihin, jotka tukevat tiettyjä
yhteisön kohteita. Tutustu Rekrytointiprofiilin malleihin
nähdäksesi rekrytointiin ja palveluihin liittyviä ideoita
ja sopiiko mikään niistä kohdeyleisöön, jota pyritte
rekrytoimaan. Harkitse myös Lions Internationalin
palvelukohteisiin liittyvien suunnitteluoppaiden
käyttämistä.

Uuden jäsenen rekrytointiopas klubeille 4

•K
 etä rekrytoimme?
		Päättäkää ketkä yksittäiset henkilöt ja
paikkakunnan asukkaat haluatte mukaan klubiinne.
Pyydä kaikkia jäseniä ottamaan huomioon henkilöt
heidän välittömissä verkostoissaan.
		

Seuraavassa on muutamia lisävinkkejä:

			

			

			

			

			

•H
 arkitkaa jo luotujen listojen käyttämistä.
Katsokaa järjestöjä tai yrityksiä, joilla on
samanlaiset mielenkiinnon kohteet kuin
omassa klubissanne.
• J ärjestäkää aivoriihi-istunto klubin jäsenten
kanssa. Pyytäkää jokaista jäsentä
kirjoittamaan ylös kolmen yrityksen tai
järjestön nimet, jotka toimivat samoilla aloilla
kuin joilla klubi antaa palvelua. Esimerkkejä
voivat olla paikallinen kauppakamari,
monitoimikeskukset, lastensairaalat,
ruokapankit tai hyväntekeväisyysjärjestö.
•T
 ämän oppaan lopussa olevan
rekrytointiympyrän avulla voitte auttaa
jäseniä ajattelemaan ihmisiä, jotka saattavat
olla kiinnostuneita liittymään klubiin. Kerää
tiedot tämän oppaan Rakenna lionsverkosto
-lomakkeen avulla. Varmista, että luettelossa
on joko osoite tai sähköpostiosoite sen
mukaan, millä tavalla klubi lähettää kutsuja.
On hyvä kerätä myös puhelinnumerot uutta
yhteydenottoa varten.
• Kehittäkää

rekrytointiprofiileja ja -tapoja,
joiden kautta innostatte tiettyjen yhteisön
ryhmien jäsenten liittymistä klubiinne. Oppaan
lopussa on esimerkkejä, jotka auttavat teitä,
sekä tyhjä rekrytointiprofiilien malli.
• Vierailkaa

henkilökohtaisesti paikallisissa
yrityksissä ja toimipisteissä. Keskustelkaa
yrityksen omistajien tai johtajien kanssa
heidän kiinnostuksestaan liittyä ja pyydä
heiltä lupa puhua työntekijöiden kanssa.
Tämän oppaan takana oleva kaavio sisältää
ehdotuksia jäsenten kutsumisesta.

Lue lisätietoja ja etsi muita resursseja sivulla
lionsclubs.org/MembershipChair

➩ Kun haluat tietää jotakin yrityksestä tai organisaatiosta,
useimmiten helpoin tapa on tutustua yrityksen
verkkosivustoon. Mitä ihmiset löytävät omalta
verkkosivultanne?
• Käytä Lions Internationalin verkkosivulla olevaa
Klubihakua etsiäksesi oma klubinne. (Jos linkkiä
klubiinne ei ole, varmista, että klubisihteeri on
antanut luvan MyLCI:ssa). Napauta klubinne
linkkiä. Miltä se näyttää? Onko se informatiivinen?
Helppokäyttöinen? Edustaako se klubianne hyvin?
Varmista, että kohderyhmän jäsenet löytävät
kiinnostavan klubin sivuston, joka sisältää ajantasaisia
tietoja, kuten kokouskutsuja, tapahtumakalenterin ja
palveluprojektin kuvauksen sekä kuvia.

Tiesitkö?
Lions Internationalilla on monia resursseja klubinne
tukemiseen. Ota yhteyttä jäsenosastoon osoitteessa
membership@lionsclubs.org tai käy Lions Internationalin
verkkosivuilla. Tässä oppaassa mainitut resurssit ovat
osoitteessa lionsclubs.org/MembershipChair.
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Vaihe 3: Rakenna
suunnitelma
Klubinne kasvusuunnitelman
laatiminen ja toteuttaminen
Jäsenjohtajan tulisi ottaa aloite suunnitelman
kehittämiseksi. Ota mukaan myös toimintasuunnitelma,
valmistumispäivämäärät ja määritä tehtävät kullekin
tavoitteelle. Tämän oppaan Klubin kasvusuunnitelma
-lomake ja toimintasuunnitelman lomake ovat valmiina
käytettäviksi.
Jaa suunnitelma klubin jäsenten kanssa, kun se on valmis.
Määritä kukin tehtävä eri lionille tai klubin jäsenkehitystiimille
ja ota tarvittaessa yhteyttä heihin, jotta voit tarjota apua ja
varmistaa, että suunnitelma edistyy.

Yhteyden ottaminen kohderyhmän jäseniin
Klubin jäsenyystiimin tulisi ottaa aloite tässä asiassa.
Kun rekrytoidaan uusia jäseniä, on tärkeää kysyä heiltä,
mikä heidän mielestään on tärkeää vapaaehtoistyön
tekemisessä. Voitko klubinne täyttää heidän toiveensa ja
tarpeensa? Jos klubinne ei sovi heille, ehkä klubinne voi
toimia pääklubina ja he perustavat liitännäisklubin, jossa
nämä uudet jäsenet voivat toimia. Vaihtoehtoisesti voitte
auttaa heitä perustamaan uuden klubin.
On monia erilaisia ideoita yhteyden ottamiseksi
kohderyhmän jäseniin. Lions International on kehittänyt
tekstin rekrytointia varten. Puhe on tehokkain, kun
muokkaat sen itsellesi sopivaksi ja puhut aidosti ja
sydämestä.
• Kun rekrytoit uutta jäsentä, kysy aina, “Onko joku
pyytänyt sinua liittymään lionsklubiin?” Jos vastaus on
”ei”, kysy, ovatko he kiinnostuneita auttamaan muita
ihmisiä tai palvelemaan yhteisöä jollakin tavalla ja
puhu sitten klubistasi ja sen suorittamasta palvelusta.
Jos vastaus on kyllä, selvitä, miksi he eivät liittyneet ja
ovatko he halukkaita yrittämään uudelleen. He voivat
ehkä myös antaa jonkun toisen henkilön nimen, joka
voi olla kiinnostunut jäsenyydestä.

Lue lisätietoja ja etsi muita resursseja sivulla
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• Jos vierailette paikallisissa yrityksissä tai toimipisteissä:
		 o	Älä odota yli 10 minuuttia, että pääset puhumaan
jonkun kanssa. Aikasi on käytetty tehokkaimmin,
kun otat yhteyttä useisiin henkilöihin. Kysy sen
sijaan, onko joku muu aika sopivampi tapaamiselle.
		 o	Jos sinulta kysytään, mitä vierailu koskee,
kerro yksinkertaisesti, että etsitte uusia jäseniä
lionsklubiinne ja tarvitset vain 3-5 minuuttia aikaa.
		 o	Etsi vinkkejä toimistoista. Voit kertoa paljon
henkilöstä sen perusteella mitä toimiston seinällä
on. Onko heillä perhe, harrastus vai jokin
humanitaarinen mielenkiinnon kohde? Usein
palkinnot, kuvat ja muut esineet toimistossa voivat
tarjota tällaisia vihjeitä.
			 • Tuo mukana vain vähän materiaaleja. Tuo
mukana vain kutsut tiedotuskokoukseen tai
palveluprojektiin. Muussa tapauksessa
potentiaalinen jäsen voi pyytää sinua jättämään
materiaalit toimistoon. Mutta jos hänellä on
liian kiire jutella kanssasi, lukeeko hän näitä
materiaaleja? Kerro hänelle, että kokouksissa on
saatavilla lisämateriaalia.
Jos jätät tietoja tai jos he haluavat aikaa harkita
niitä, pyydä heidän yhteystietonsa ja ota heihin
yhteyttä mielellään henkilökohtaisesti.
			 • Ole aina positiivinen. Muista, että tarjoat
mahdollisuuden muuttaa heidän elämäänsä,
et ole myymässä tuotetta! Jos henkilö ei näytä
olevan kiinnostunut, kiitä häntä hänen ajastaan.
Kysy myös tunteeko hän muita potentiaalisia
jäseniä ja siirry eteenpäin. Ärtynyt henkilö ei liity
mukaan ja hänellä on vain kielteisiä ajatuksia
lioneista.

Missä ja milloin rekrytoimme?
Päätä, mitkä rekrytointitoimet sopivat parhaiten klubiinne ja
yhteisöönne. Jäsentoimikunnan tulisi johtaa tätä tehtävää
ja valmistella käytettävät materiaalit. Tässä on muutamia
ehdotuksia rekrytointiin:
•	Järjestäkää tiedotuskokous. Kutsu kohderyhmän
jäsenet ja järjestä lyhyt ohjelma, jossa kerrotaan
mitä klubinne tekee ja keitä jäsenet ovat. Tarjoa
kevyitä virvokkeita ja varmista, että lionit ovat valmiita
keskustelemaan joko kahden kesken tai pienissä
ryhmissä.
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		 • Sponsoroikaa tapahtumaa paikkakunnalla tai
pitäkää esittelypistettä erityisessä tapahtumassa.
Kun rekrytoitte tapahtumassa, valmistele tavallinen
30 sekunnin - kahden minuutin mittainen puhe
klubistanne ja sen vaikutuksesta yhteisöön. Jäsenet
voivat käyttää tätä puhetta. Jos kohderyhmän
jäsenet ovat kiinnostuneita saamaan lisätietoja,
muista kerätä heidän yhteystietonsa, jotta voit
ottaa heihin yhteyttä ja ohjata heidät klubin
verkkosivuille tai sosiaalisen median sivustoille
lisätietojen saamiseksi. Jos olette suunnitelleet
tiedotuskokousta, anna asiasta kiinnostuneille
kutsu, joka sisältää sijainnin, päivämäärän ja ajan.
			 • Kutsukaa kohderyhmän
jäsenet mukaan palveluprojektiin. Varmista, että
lionit ovat käytettävissä projektissa puhumassa
kohderyhmän jäsenten kanssa ja vastaamassa
kysymyksiin sekä palvelemassa!
			 • Käytä Lion Account -tiliä kirjautuaksesi Lionien
oppimiskeskukseen, josta löytyy verkkokursseja
viestinnästä tukemaan rekrytointityötä.

Minkä materiaalien kanssa rekrytoimme?
Mahdolliset jäsenet haluavat nähdä tietoja klubistanne
ja järjestöstä. Ennen kuin rekrytointi alkaa, varmista, että
päivität klubin sivuston ja sosiaalisen median läsnäolon ja
että uusimmat materiaalit ovat valmiina.
Lions International tarjoaa erilaisia rekrytointimateriaaleja,
jotka sisältävät tarkempia tietoja jäsenyydestä ja järjestöstä.
Julkaisuja voi ladata Lions Internationalin verkkosivuilta, ja
painettuja materiaaleja voi tilata sähköpostitse osoitteesta
membership@lionsclubs.org.
Lions Internationalin verkkosivuilla on myös mukautettavia
materiaaleja klubeille. Voit ladata Klubin esitepohjan tai Ole
lion -esitteen osoitteessa lionsclubs.org/MembershipChair
ja käyttää niitä luomaan omat materiaalit klubillenne.

Tarkistakaa klubinne kasvusuunnitelma
Tarkistakaa tavoitteet ja aikataulut säännöllisesti, jotta
olette varmasti missä pitää. Muokatkaa aikoja ja tavoitteita
tarpeen mukaan.
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Miten jäsenyystiimin tulisi mainostaa
tiedotuskokousta ja aktiviteetteja?
Tiedotuskokousten tarkoitus on, että lionit ja potentiaaliset
uudet jäsenet tapaavat ja samalla kasvatetaan mielenkiintoa
klubiin liittymistä varten.
• Pyydä jokaista klubin jäsentä tuomaan yksi eilion mukaan tiedotuskokoukseen. Kannusta
heitä kertomalla heille, että ensimmäinen heidän
pyytämänsä henkilö saattaa sanoa ei, mutta lopulta
joku on kiinnostunut.
		

		

		

		

		

• Käytä potentiaalisista jäsenistä laadittuja listoja
kutsujen laatimiseksi. Lähetä kutsut postitse tai
sähköpostitse. Varmista, että kutsuissa on klubin
verkkosivun osoite ja kaikki sosiaalisen median
sivustot. Ilmoita selvästi, että kutsutut ovat
tervetulleita tuomaan mukaan muita, jotka voivat
olla kiinnostuneita.
• Jos lähetät kutsun postitse, lisää tiedot kutsuun
vastaamisesta. Harkitse soittamista, jos kutsutut
eivät ilmoita osallistumisestaan.
• Jos lähetät kutsun sähköpostitse, harkitse
sellaisen sivuston käyttämistä, jossa käyttäjät
voivat vastata kutsuun suoraan. Jos et saa
vastauksia, harkitse myös yhteydenottoa
puhelimitse.
• Harkitse mainosten sijoittamista
tiedotuskokouksesta paikallisiin sanomalehtiin,
tiedotteisiin tai lehtiin, jotka on suunnattu
kohderyhmän jäsenille.
• Laadi lista paikkakunnalla toimivista järjestöistä
tai ryhmistä, jotka haluatte kutsua mukaan
puhumaan klubin kokouksessa. Näin voidaan
kertoa klubin jäsenille ja mahdollisille uusille
lioneille eri palvelumahdollisuuksista, joita on
olemassa klubin kautta.
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➩ Vinkkejä onnistuneen tiedotuskokouksen suunnitteluun:
			

			
			

			
			

			

			

o Järjestäkää kokous samaan aikaan
ja samana päivänä kuin tavalliset
klubikokoukset.
o Tarjoilkaa kevyitä virvokkeita, kuten keksejä ja
virvoitusjuomia, ei täyttä ateriaa.
o Järjestäkää lyhyt (enintään tunti) valmisteltu
ohjelma, joka keskittyy klubin tavoitteisiin.
Varmistakaa, että annatte yleiskatsauksen
lionien aktiviteeteista ja jäsenyysetuuksista.
Korostakaa esitelmissä klubin palvelua,
johtamistaitojen kehittämismahdollisuuksia,
verkottumista ja perheen osallistumista.
o Käyttäkää ohjelmaa asialistan luomiseksi.
o Kertokaa säännöllisten kokousten
päivämäärä, aika ja paikka ja ilmoittakaa
potentiaalisille jäsenille, että he ovat
tervetulleita osallistumaan.
o Varmistakaa, että klubin jäsenet ovat paikalla
ja valmiina keskustelemaan kahden kesken
tai pienissä ryhmissä samalla kun nautitaan
virvokkeista.
o Selittäkää lionsklubiin liittymisen
kustannukset. Varmistakaa, että mukaan
otetaan kansainväliset, moninkertaispiirin,
piirin ja klubin maksut ja selitä, mitä
jäsenmaksuilla katetaan.

Järjestäkää tiedotuskokous
Esitelkää kokouksessa kohderyhmän jäsenille mitä erityistä
lioneissa ja klubissanne on.

Ennen kokousta:
• Soita tai lähetä sähköpostia potentiaalisille jäsenille,
jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa ja muistuta heitä
päivämäärästä, kellonajasta ja sijainnista. Muistuta
heitä siitä, että he voivat kutsua mukaan ystäviään,
perheenjäseniään tai muita muiden auttamisestsa
kiinnostuneita henkilöitä.
• Sopikaa klubin hallituksen kanssa siitä, että he
hyväksyvät potentiaaliset uudet jäsenet.
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Tässä kokouksessa:
• Valmistelkaa huone pienemmälle ihmismäärälle kuin
mitä olette kutsuneet.
Ylimääräisiä tuoleja on hyvä pitää saatavilla siltä
varalta, että useampia ihmisiä tulee paikalle.
• Pukeutukaa hyvin, mutta älkää käyttäkö Lions-liiviä
tai liian monia pinssejä. Klubin tavat ja perinteet
tulee kertoa uuden jäsenen perehdytyksessä, ei
tiedotuskokouksen aikana.
• Jokainen osallistuja tulee toivottaa henkilökohtaisesti
tervetulleeksi.
• Aloittakaa kokous ajoissa. Kokouksen tulisi kestää
enintään 60 minuuttia.
• Noudattakaa asialistaa niin tarkkaan kuin mahdollista.
• Kertokaa kohderyhmän jäsenille mitä klubi tekee ja
miksi tarvitsette heitä. Olisi hyvä, jos teillä on kuvia
tai videota jostain palveluprojektista. Puhukaa klubin
projektien vaikutuksesta muiden ihmisten elämään.
• Antakaa mahdollisimman tarkat arviot siitä ajasta ja
rahasta, jota jäsenyys vaatii.
• Pyytäkää osanottajia ehdottamaan uusia projekteja
klubille. Kysykää heiltä minkä roolin he haluaisivat
näissä projekteissa.
• Jakakaa kaikille Jäsenhakemukset ja jos mahdollista,
kerätkää ne ja liittymismaksut ennen kuin osallistujat
lähtevät kokouksesta.

Yhteydenotto kokoukseen osallistuneihin
Ottakaa yhteyttä sellaisiin osallistujiin, jotka eivät täyttäneet
jäsenhakemusta. Pyytäkää tästä tehtävästä vastuussa
olevia lioneita koordinoimaan yhteydenotot. Varmistakaa,
että kaikkiin otetaan yhteyttä ja pyytäkää päivitystä
tilanteesta seuraavassa kokouksessa.
• Ottakaa yhteyttä osallistujiin ja kiittäkää heitä.
Varmistakaa, että he ovat vielä kiinnostuneita ja
kutsukaa heidät seuraavaan klubikokoukseen tai
palveluprojektiin. Kannustakaa heitä myös antamaan
teille sellaisten henkilöiden nimiä, jotka saattavat olla
kiinnostuneita liittymisestä.
• Suorittakaa yhteydenotto puhelimitse, sähköpostitse
tai kirjeellä 48 tunnin kuluessa kokouksesta.

Lue lisätietoja ja etsi muita resursseja sivulla
lionsclubs.org/MembershipChair
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Vaihe 4: Rakenna
menestys
Juhlimme ja toivotamme
tervetulleiksi uudet jäsenet
Jäsenten ottaminen aktiivisesti mukaan ja klubin
jäsenyyskokemuksen arvioinnin lisäksi on hyvä muistaa,
että rekrytointi on jokaisen klubin jäsenen vastuulla. Nyt on
kuitenkin aika juhlia ja toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi.

Järjestäkää uusien jäsenten
jäseneksiottoseremonia
Jäseneksiottoseremonia on symbolinen alku
lionjäsenyydelle ja se on tärkeä jäsenen säilyttämiselle.
Tehtävästä vastuussa olevien lionien tulisi suunnitella
näitä aktiviteetteja käyttämällä LCI:n Uusien jäsenten
jäseneksiotto-opasta.
Muistakaa tilata ilmainen Uuden jäsenen paketti jokaiselle
jäsenelle klubitarvikeosastolta.
Järjestäkää uusille jäsenille perehdytys ja mentorointi.
On erittäin tärkeää, että uudet jäsenet tuntevat itsensä
tervetulleiksi ja että he kuuluvat klubiin, joten heidän
esittelemisensä muille lioneille ja perehdyttämällä heidät
kunnolla auttaa heitä menestymään lioneina ja samalla klubi
menestyy.
Perehdytys: Uusien jäsenten opastamisen tärkeyttä
ei voi korostaa liikaa. Perehdytys antaa uusille jäsenille
perustiedot, jotta he voivat ymmärtää klubin toiminnot,
heidän omat roolinsa ja he saavat yleiskäsityksen piirin,
moninkertaispiirin ja Lions Internationalin toiminnasta. Kun
uudet jäsenet ovat saaneet kunnollisen perehdytyksen,
he tuntevat todennäköisemmin olonsa mukavaksi ja
osallistuvat aktiivisemmin klubin aktiviteetteihin. Hyvän
perehdytyksen saanut jäsen myös pysyy lionjäsenenä
kauemmin.
• Järjestäkää perehdytys käyttämällä ”Lionien uuden
jäsenen perehdytysopasta” jäsenyyden kolmen
ensimmäisen kuukauden aikana.
	

Lue lisätietoja ja etsi muita resursseja sivulla
lionsclubs.org/MembershipChair
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Mentorointi: Lionien mentoriohjelman tarkoitus on
auttaa kaikkia lionsklubien jäseniä saavuttamaan
tavoitteen palvella heidän paikkakuntiaan paremmin.
Se tapahtuu ohjelman kautta, jossa tarjotaan
henkilökohtaisia kasvumahdollisuuksia ja niiden kautta
jäsenet pääsevät käyttämään omia ainutlaatuisia
kykyjään ja tietojaan. Lionien mentoriohjelma valmistaa
ihmisiä toimimaan johtajana lionsklubeissa ja myös
omassa elämässä. Lions Internationalin kannalta tämä
tarkoittaa enemmän tekijöitä ja parempaa palvelua
ihmisille, jotka tarvitsevat sitä eniten.
• Lions International ehdottaa, että Mentoroinnin
perustason vaihe yksi suoritetaan perehdytyksen
yhteydessä. ”Uuden jäsenen perehdytyskäsikirja”
seuraa tarkoin perustason mentoriohjelman
vaiheen yksi tavoitteita ja aktiviteetteja.
• Kummien tulee tarjota näitä ohjelmia uusille
jäsenille. Kummien tulisi ottaa yhteyttä piirin
GLT-koordinaattoriin saadakseen lisätietoja näistä
ohjelmista ja koulutuksesta.

Mitä seuraavaksi? Ottakaa uudet jäsenet
mukaan!
Ihmiset liittyvät lionsklubiin palvellakseen. Kun uudet
jäsenet on toivotettu tervetulleiksi, on tärkeää varmistaa,
että he osallistuvat alusta asti aktiivisesti klubin toimintaan
ja palveluprojekteihin, jotta heillä on hyvä kokemus. Jos
uudet jäsenet tuntevat olevansa tervetulleita ja osallistuvat
aktiivisesti, he pysyvät klubin jäseninä pidempään.
Jäsenet osallistuvat toimintaan useista eri syistä. He
haluavat:
• Palvella paikkakunnalla
• Osallistua tiettyyn palveluun tai kohteen
tukemiseen
• Viettää aikaa ystävien kanssa
• Johtaa paikkakunnalla
• Viettää aikaa perheenjäsenten kanssa, jotka ovat
myös jäseniä

Lue lisätietoja ja etsi muita resursseja sivulla
lionsclubs.org/MembershipChair
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Rekrytointiin liittyvät tavoitteet
Klubin nimi: 							Päivämäärä:

Valmistaudumme uusien jäsenten rekrytoimiseen:

Miksi haluamme uusia jäseniä?

(Esimerkiksi: Jos meillä olisi viisi uutta jäsentä, pystyisimme tarkistamaan näkökyvyn sadalta lapselta joka kuukausi.)

Keitä uusia jäseniä klubi haluaa? Miksi?

(Esimerkiksi: Haluamme kutsua nuorempia jäseniä, jotka ovat noin 10 vuotta nuorempia kuin nykyiset jäsenet, jotta saamme
uutta verta ja pidennämme klubimme toimintaa.)
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Toimintasuunnitelma
Hyvin laadittu tavoite on tarkka, mitattavissa, toteutettavissa, saavutettavissa ja aikaan sidottu. Täytä alla oleva
taulukko jokaisesta hyvin kehitetystä tavoitteesta. Muista mainita, miten aiot arvioida edistymistä kohti tavoitetta. Kun
olet arvioinut tavoitetta ja huomannut, että joko tavoitteeseen tai toimintavaiheisiin pitää tehdä muutoksia, merkitse ne
muutokset-kohtaan.

Keskittymisalue

q Palveluaktiviteetit

q Johtajakoulutus

q Jäsenkehitys

q LCIF

q Oma tavoite

Tavoitelausunto

Toimintavaihe

Arviointi

Vastuullinen
osapuoli

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

Aloituspäivä

Määräaika

Muutokset
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Jäsenkehitystiimi
Tämä tiimi ohjaa klubin rekrytointia ja käyttää yksittäisten jäsenten taitoja klubin pyrkimysten maksimoimiseksi. Tässä
tiimissä on neljä avainroolia:
Organisoiminen: Rekrytointiohjelman organisoiminen, aktiviteettien suunnitteleminen ja tehtävien asettaminen
tärkeysjärjestykseen.
Nimi: 									Puhelin:
Sähköposti: 		

Nimi: 									Puhelin:
Sähköposti: 		
Mainostaminen: Esitteiden, rekrytointimateriaalien ja lehdistötiedotteiden laatiminen; valokuvat ja klubin internetsivujen
päivittäminen.
Nimi: 									Puhelin:
Sähköposti: 		

Nimi: 									Puhelin:
Sähköposti: 		
Yhteyden ottaminen: Mahdollisille uusille jäsenille, paikkakunnan asukkaille ja perheenjäsenille puhuminen; yhteydenotot
mahdollisiin uusiin jäseniin.
Nimi: 									Puhelin:
Sähköposti: 		

Nimi: 									Puhelin:
Sähköposti: 		
Tervetulleeksi toivottaminen: Uuden jäsenen jäseneksiottoseremonian järjestäminen, uuden jäsenen kummin kanssa
jäsenen perehdytyksen ja perustason mentoriohjelman suunnitteleminen.
Nimi: 									Puhelin:
Sähköposti: 		

Nimi: 									Puhelin:
Sähköposti: 		
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Klubin kasvusuunnitelma
Ketä rekrytoimme? (Listatkaa klubin kohderyhmän jäsenet.)

Missä ja milloin rekrytoimme? (Miettikää paikkoja ja aikoja, jolloin voitte saavuttaa kohderyhmän jäsenet.)

Mihin mennessä suoritetaan:
Minkä materiaalien kanssa rekrytoimme? (Harkitkaa painettuja ja elektronisia.)

Mihin mennessä suoritetaan:
Miten mainostamme tiedotuskokoustamme?

Mihin mennessä suoritetaan:

Miten otamme yhteyttä kokouksen jälkeen?

Mihin mennessä suoritetaan:
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Miten uskonnollisia organisaatioita rekrytoidaan ja otetaan mukaan
Mitä etua on uskonnollisten organisaatioiden ottamisesta mukaan klubiinne
• Samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä, joka haluavat palvella paikkakunnalla
• Tärkeitä johtajia paikallisissa ja suuremmissa yhteisöissä
• Kiinnostuneita tukemaan yhteisön tulevaa kehitystä

Koska paikkakuntiemme hyvinvointi on meidän käsissämme
• Lisää vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka voivat palvella yhteisöänne
• Vahvistaa ja yhdistää lionit yhteisön olemassa oleviin resursseihin
• Tuetaan yhteisön alipalveltuja ryhmiä

12 kuukauden osallistuminen
• Muodostakaa yhteistyösuhteita eri puolilla maailmaa
• Lisätään tietoisuutta Lions Internationalin maailmanlaajuisista palvelukohteista ympäri maailmaa
• Pidetään yhteyttä muihin lionsklubeihin ja uskonnollisiin ryhmiin paikallisella alueella

Toimi nyt
• Järjestäkää Lions-iltoja paikallisissa kirkoissa
• Jakakaa tietoa siitä, miten lionit voivat tehdä yhteistyötä ja palvella yhdessä
• Ottakaa yhteyttä paikallisten kirkkojen tiedotteissa
• Ottakaa uskonnollisten ryhmien johtajat mukaan palveluprojekteihin
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Miten rekrytoida ja saada mukaan pelastushenkilökuntaa
Mitä etua on pelastushenkilökunnan ottamisesta mukaan klubiinne
• Pelastushenkilökunnan jäsenet ovat tärkeitä jäseniä yhteisössä
• Auttaa lisäämään tietoisuutta yhteisössä
• Kiinnostuneita tukemaan yhteisön tulevaa kehitystä

Koska paikkakuntiemme hyvinvointi on meidän käsissämme
• Syventää lionien ja yhteisön välisiä yhteyksiä
• Muodostakaa yhteisön tuleviin johtajiin suhteet, jotka kestävät vuosikymmeniä

12 kuukauden osallistuminen
• Järjestäkää yhdessä kotien turvallisuuteen liittyviä tiedotustilaisuuksia
• Suorittakaa varainkeruuta paikallisen poliisin ja palolaitoksen tukemiseksi
• Ottakaa ensihoitajat mukaan varmistamaan lionien palveluaktiviteettien turvallisuus

Toimi nyt
• Järjestäkää Lions-ilta palolaitoksen henkilökunnalle
• Jakakaa tietoa lionien palvelukohteista yhteisölle
• Järjestäkää varainkeruu tukemaan paikallista palo- ja poliisiasemaa
• Ottakaa ensihoitajat mukaan seuraavaan palveluprojektiin
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Miten rekrytoida ja saada mukaan terveydenhuollon henkilökuntaa
Mitä etua on terveydenhuollon henkilökunnan ottamisesta mukaan klubiinne
• Terveysalan ammattilaiset tuovat uutta asiantuntemusta klubiin
• He tuntevat uusimmat hoidot ja lähestymistavat kansanterveydellisiin ongelmiin
• Lisäävät klubinne yleistä tehokkuutta terveydenhoitoon liittyvissä palveluaktiviteeteissa

Koska paikkakuntiemme hyvinvointi on meidän käsissämme
• Ammattilaiset pystyvät antamaan ensikäden lääketieteellisiä neuvoja
• Parantavat klubin ja yhteisön yleistä terveyttä
• Tarjoavat mahdollisuuksia seulontoihin ja tiedottamiseen riskialttiille yhteisön jäsenille

12 kuukauden osallistuminen
• Näkökyky- ja diabetesseulontoja sekä muita vastaavia ohjelmia yhteisössä
• Järjestäkää terveysmessuja ihmisille, joilla on riski sairastua diatekseen
• Järjestäkää lounasaikaan tiedotustilaisuuksia vanhustentaloissa, kouluissa ja kirjastoissa

Toimi nyt
• Aloittakaa yhteistyösuhde paikallisen terveydenhuollon laitoksen kanssa
• Jakakaa tietoa siitä, miten lionit palvelevat diabeteksen maailmanlaajuisena palvelukohteena
• Kutsukaa terveydenhuollon ammattilaisia kouluttamaan klubin jäseniä
• Tehkää yhteistyötä luodaksenne terveydenhuollon yhteystietoluettelon paikkakunnalla
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Miten rekrytoida ja saada mukaan juridisen alan henkilökuntaa
Mitä etua on juridisen alan henkilökunnan ottamisesta mukaan klubiinne:
• Lakiasiantuntijat voivat tarjota lionsklubillenne lakiasioihin liittyviä neuvoja
• He voivat arvioida klubinne palveluprojektien riskit
• Tarkistavat kaikki yrityssponsorien kanssa tehdyt kumppanuussopimukset

Koska paikkakuntiemme hyvinvointi on meidän käsissämme
• Juridisen alan ammattilaiset voivat auttaa ratkaisemaan logistisia kysymyksiä viranomaisten kanssa
• Yhteisön osallistumisen ja kumppanuuksien parantaminen
• Edistetään lakiuudistusten tekemistä yhteisön parantamiseksi

12 kuukauden osallistuminen
• Kutsukaa juridisen alan asiantuntijoita kertomaan, miten tulisi valmistautua hätätilanteisiin.
• Tehkää yhteistyötä juridisen alan asiantuntijoiden kanssa yhteistyösuhteiden, arviointien ja
edunvalvonnan suorittamiseksi

Toimi nyt
• Kutsukaa heitä mukaan tekemään yhteistyötä lakimuutosten tukemiseksi
• Tehkää yhteistyötä juridisen alan asiantuntijoiden kanssa sopimusten tarkistamiseksi
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Miten rekrytoida ja saada mukaan pienyritysten omistajia
Mitä etua on pienyritysten omistajien ottamisesta mukaan klubiinne
• Pienyritysten omistajat voivat tarjota lisäresursseja
• He haluavat, että yhteisö menestyy
• Henkilökohtainen yhteys eri kohderyhmien kanssa

Koska paikkakuntiemme hyvinvointi on meidän käsissämme
• Antavat tietoa yhteisön tarpeista
• Kun lionit tukevat ja edistävät pienyritysten kasvua, investoinnit pidetään paikallisina
• Pienyritykset investoivat yhteisönsä paikallisiin organisaatio- ja palveluhankkeisiin

12 kuukauden osallistuminen
• Osallistukaa tapahtumiin paikallisen kauppakamarin kanssa
• Kutsukaa pienyrittäjät sponsoroimaan lionien kausittaisia tapahtumia
• Tehkää yhteistyötä paikallisen yrityksen kanssa ja sijoittakaa palveluprojekteihin ja urheiluliigoihin

Toimi nyt
• Kutsukaa yrittäjiä ja heidän työntekijöitään palveluprojektiin
• Tukekaa paikallisia yrittäjiä hakemalla lahjoituksia lionien varainkeruulle
• Ottakaa yrittäjät mukaan käyttämällä heidän tarjoamiaan paikallisia palveluja
• Järjestäkää tapahtuma, jossa pienyritysten omistajat tapaavat lionjohtajia
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Miten rekrytoida ja saada mukaan nuoria ammattilaisia
Mitä etua on nuorten ammattilaisten ottamisesta mukaan klubiinne:
• Tarjoaa uuden näkökulman yhteisön tarpeisiin
• Auttaa klubia sopeutumaan ja käyttämään teknologiaa klubin mainostamiseksi
• Laajentaa klubin nykyistä verkostoa ja lisää siihen lionien uuden sukupolven

Koska paikkakuntiemme hyvinvointi on meidän käsissämme
• Nuoret ammattilaiset laajentavat yleisöä, jota lionit palvelevat
• Innovoidaan tapoja, joilla lionit palvelevat yhteisön jäseniä
• Muodostakaa yhteisön tuleviin johtajiin suhteet, jotka kestävät vuosikymmeniä

12 kuukauden osallistuminen
• Mentorointimahdollisuudet ympäri vuoden
• Esitelkää uusia paikallisia yrityksiä ja nuoria ammattilaisia
• Antakaa nuorten ammattilaisten osallistua klubinne kasvuun ja tarjotkaa heille
johtamismahdollisuuksia

Toimi nyt
• Tehkää yhteistyötä paikallisen pienyrityksen kanssa tarjotaksenne mentorointia nuorille
ammattilaisille
• Jakakaa tietoa lionien palvelukohteista yhteisölle
• Järjestäkää verkostoitumistapahtuma, jonka kautta otetaan nuoria ammattilaisia mukaan
seuraavaan palveluprojektiin
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Miten rekrytoida ja saada mukaan kaupungin virkailijoita
Mitä etua on kaupungin virkailijoiden ottamisesta mukaan klubiinne
• Heillä on suora vaikutus muutoksen tekemiseen yhteisössä
• Yhteisön tärkeimpiä johtajia
• Toimikaa yhdessä muiden palvelujärjestöjen kanssa lionien vaikutuksen kasvattamiseksi

Koska paikkakuntiemme hyvinvointi on meidän käsissämme
• Lisää lioneja koskevaa tietoisuutta yhteisössä
• Vahvistaa ja yhdistää lionit yhteisön olemassa oleviin resursseihin
• Kasvattaa nykyisiä kumppanuuksia ja uusia yhteisön kumppanuuksia

12 kuukauden osallistuminen
• Päivittäkää kuukausittain tiedot lionien tekemästä työstä paikkakunnalla
• Lisätään tietoisuutta lionien hankkeista yhteisössä
• Muodostakaa yhteistyösuhde paikallisen hallintoelimen kanssa kuukausittaista toimintaa varten

Toimi nyt
• Ottakaa mukaan paikalliset virkailijat, kun suoritatte klubin ja paikkakunnan tarpeiden arvioinnin
• Jakakaa tietoa siitä, miten lionit voivat tehdä yhteistyötä ja palvella yhdessä
• Kertokaa lionien palvelun vaikutuksesta paikkakunnalla
• Ottakaa paikalliset virkamiehet mukaan seuraavan palveluhankkeen suunnitteluun
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Rekrytointiprofiilin taulukko
Valmistele alla olevat tiedot rekrytointiprofiileja ja -tapoja varten, joiden kautta innostatte yhteisön ryhmien jäsenten
liittymistä klubiinne.
Kohdeyleisö:
Alue(et):

Syy ottaa
heidät
klubiinne:

Miten yhteisö
voi hyötyä:

12 kuukauden
osallistuminen:

Toimi nyt:
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Rekrytointiympyrä
Rekrytointiympyrä on tehokas tapa koota luettelo ihmisistä, jotka voidaan kutsua liittymään klubiin. Jakakaa tämä sivu
tavallisessa kokouksessa. Pyytäkää kokenutta lionia kysymään jokaisen kategorian kohdalla: "Kuka tämä on?"
Esimerkki: Kuka sukulainen voisi olla halukas parantamaan paikkakunnan oloja? Anna jäsenille vähän aikaa miettiä
vastausta ja pyydä heitä täyttämään Rakentakaa lionsverkosto -lomake niin huolellisesti kuin mahdollista.

Yhteisön
johtajat*

Sukulaiset

Ihmiset, joiden
kanssa toimitte
yritysmaailmassa /
kollegat

Ystävät

Paikalliset
ammatti-ihmiset**

Naapurit

Uskonnolliset
ryhmät

* Tähän voi kuulua vaaleilla valitut virkailijat, koulujen rehtorit, poliisi- ja palopäälliköt ja sairaaloiden hallintohenkilöt.
** Tähän voi kuulua lääkärit, kirjanpitäjät, hammaslääkärit, asianajajat ja pankinjohtajat.
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Klubin viestintäympyrä
Viestintäympyrä on toinen tapa tunnistaa ja luetella tapoja, joilla voidaan saada yhteys potentiaalisiin jäseniin,
jotka voidaan kutsua klubiin, ja mainostaa klubin toimintaa. Jakakaa tämä sivu tavallisessa kokouksessa. Pyytäkää
rekrytointitiimin jäsentä tarkistamaan osallistumisstrategia klubin lionien kanssa ympyrän jokaisen alueen kohdalla.

Verkkosivusto

Sähköposti

Yhteisön
johtajat*

Sukulaiset
Sosiaalinen
media

Paikan päällä

Ystävät
Yhteydet/verkostot

Yhteisötapahtumat

Naapurit
Suoramarkkinoinnin
verkkoryhmät Uskonnolliset

Markkinointi

Mobiili

ryhmät
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Rakentakaa lionien verkosto
Lionina palveleminen on kunnia. Sen vuoksi kutsumme muita tulemaan mukaan.
Tutkimusten mukaan 40% lioneista liittyy klubiin, koska heidän ystävänsä on jo jäsen. Tunnetko ketään, joka voisi olla
kiinnostunut liittymään lionsklubiin? Jos et itse tunne ketään, ehkä joku ystävistäsi, perheenjäsenistä tai työkavereista
tuntee jonkun.

Nimi: 						Suhde:			
Osoite:					
Nimi: 						Osavaltio: 			Postinumero:
Puhelin: 						Sähköposti: 			
Nimi: 						Suhde:			
Osoite:					
Nimi: 						Osavaltio: 			Postinumero:
Puhelin: 						Sähköposti: 			
Nimi: 						Suhde:			
Osoite:					
Nimi: 						Osavaltio: 			Postinumero:
Puhelin: 						Sähköposti: 			
Nimi: 						Suhde:			
Osoite:					
Nimi: 						Osavaltio: 			Postinumero:
Puhelin: 						Sähköposti: 			
Nimi: 						Suhde:			
Osoite:					
Nimi: 						Osavaltio: 			Postinumero:
Puhelin: 						Sähköposti: 			
Nimi: 						Suhde:			
Osoite:					
Nimi: 						Osavaltio: 			Postinumero:
Puhelin: 						Sähköposti: 			
Nimi: 						Suhde:			
Osoite:					
Nimi: 						Osavaltio: 			Postinumero:
Puhelin: 						Sähköposti: 			
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Teksti rekrytointitilanteisiin
Alla oleva teksti on tarkoitettu opastukseksi kun puhutaan mahdollisille uusille jäsenille. Tämä malliteksti toimii parhaiten,
kun muokkaatte sen omiin tarpeisiinne ja kun puhutte aidosti ja rehellisesti.

Kiitä henkilöä hänen
mielenkiinnostaan.

Esittele itsesi ja kerro, että
olet rekrytoimassa uusia
jäseniä lionsklubiinne heidän
paikkakunnallaan. Kysy tunteeko
hän lionsklubin toimintaa.

Jos he tuntevat lionsklubien
toimintaa

Kysy mitä hän tietää lioneista.
Kerro, että lionsklubi on ryhmä
naisia ja miehiä, jotka haluavat
parantaa paikkakunnan
asukkaiden oloja.

Jos he eivät tunne lionsklubien
toimintaa
Kerro, että klubi järjestää
tiedotuskokouksen
paikkakunnalla. Pyydä häntä
tulemaan sinne ja kuulemaan
lisää toiminnasta. Kerro
kokouksen aika ja paikka.

Kerro, että lionsklubi on ryhmä
naisia ja miehiä, jotka haluavat
parantaa paikkakunnan
asukkaiden oloja.

Selitä miten paljon aikaa ja
rahaa hänen tulee olla valmis
sijoittamaan jäsenyyteen.
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Kysy onko hän kiinnostunut
jäsenyydestä.
Kyllä

Anna hänelle hakemus ja
pyydä häntä täyttämään se.

Ehkä

Pyydä häntä täyttämään
hakemus, jotta saat yhteystiedot
myöhempää yhteydenottoa
varten.

Pyydä häntä hoitamaan 35
dollarin liittymismaksu.

Kysy tunteeko hän ketään
muuta, joka voisi olla
kiinnostunut. Pyydä
puhelinnumeroa tai
sähköpostiosoitetta, jotta saat
yhteystiedot.

Anna hänelle tiedot
seuraavasta kokouksesta
ja kannusta häntä tuomaan
puoliso, perhe tai ystäviä
mukaan.

Kerro tiedotuskokoukseen
liittyvät tiedot ja
kannusta heitä osallistumaan
lisätietojen saamiseksi.

Kannusta häntä tuomaan
puoliso, perhe tai ystäviä
mukaan.

Ei

Kysy tunteeko hän ketään
muuta, joka voisi olla
kiinnostunut liittymisestä.

Anna hänelle tiedot
tiedotuskokouksesta, jos hän
vaikka muuttaa mielensä tai
tuntee jonkun muun, joka voi
olla kiinnostunut

Kiitä häntä käytetystä ajasta.

Kiitä häntä mielenkiinnosta ja
pyydä häntä soittamaan, jos
hänellä on kysyttävää ennen
kokousta.

Kiitä häntä käytetystä ajasta ja
liittymisestä klubiin.
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Uuden jäsenen kysely
Klubin nimi: 								Päivämäärä:

Miksi liityit lionsklubiimme?

Mitä odotat jäsenyydeltäsi klubissamme?

Mitä kykyjä sinulla on, jotka voisivat olla hyödyksi klubissamme?

Mihin klubin aktiviteetteihin haluaisit osallistua?

Mitä ideoita sinulla on lionsklubimme toiminnan parantamiseksi?

Mitä ideoita sinulla on palveluprojekteiksi, joita emme vielä suorita?

Onko jokin muu asia sinulle tärkeä?

Uuden jäsenen rekrytointiopas klubeille 29

Jäsenjaosto
Lions Clubs International
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 USA
lionsclubs.org
Sähköposti: membership@lionsclubs.org
Puhelin: 630.468.3831
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