Opas jäsenten
tyytyväisyyden
varmistamiseksi
Miten pitää jäsenet tyytyväisinä ja
innostuneina

Lue lisätietoja ja tutustu muihin resursseihin sivulla
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Johdanto
Jotta lionsklubit pysyvät hyvinvoivina ja aktiivisina, teidän tulee miettiä miten jäsenet kokevat jäsenyyden ja mitä he
odottavat jäsenyydeltä. Jos kävit ravintolassa, joka ei vastannut odotuksiasi, menisitkö sinne uudelleen?
Sama pätee lionsklubeihin!
Uusien jäsenten tervetulleeksi toivottamisen lisäksi on tärkeää, että he aloittavat osallistumisen klubien aktiviteetteihin
niin nopeasti kuin mahdollista. Jos klubin jäsenet tuntevat itsensä tervetulleiksi, olonsa mukaviksi ja he ottavat osaa
paikkakunnan palvelemiseen, he pysyvät klubin jäseninä.
Tutkimuksia on tehty uusista jäsenistä, joilla on alle kolmen vuoden kokemus, sekä jäsenistä, jotka ovat olleet jäseninä
kauemmin. Lionin jäsenyyden pituudesta riippumatta on olemassa joitain tärkeimpiä tarpeita, jotka on lueteltu
järjestyksessä alla ja jotka useimmat jäsenet haluavat nähdä osana jäsenyyttä:
1) Kyky “tuntea ylpeyttä” palveluaktiviteeteista
2) Luottamus siihen, että he “vaikuttavat oikeasti asioihin”
3) Heille kerrotaan klubin tavoitteista.
Lisäksi uudet jäsenet vaativat erityistä huomiota, jonka heidän kumminsa tulisi tarjota, jotta he ovat erittäin tyytyväisiä
jäsenyyskokemuksiin:
1) Mahdollisuus kehittää ystävyyssuhteita
2) He tuntevat olevansa tärkeitä klubille.
Miten klubinne pystyy tarjoamaan sellaisia kokemuksia, joita jäsenet haluavat?
Klubin pitäminen tehokkaana ja jäsenten kannalta merkityksellisenä tuo monia etuja:
• Klubi, joka on elinvoimainen ja sitä kunnioitetaan paikkakunnalla
• Klubi pystyy tarjoamaan sekä paikallista että maailmanlaajuista palvelua
• Klubi pystyy tarjoamaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen elämään liittyviä kasvumahdollisuuksia jäsenille
• Klubi, joka tarjoaa mahdollisuuksia ystävyyssuhteisiin
Varmistakaa, että klubi on määritellyt tehtävälausunnon, tavoitteet ja tarkoituksen. Kertokaa näistä klubin jäsenille
selkeästi ja avoimesti ja varmistakaa, että viestintätavat toimivat kaikille klubin jäsenille. Tämä opas auttaa teitä kolmen
helpon vaiheen kautta:
1) Määritelkää jäsenten tyytyväisyys omassa klubissanne
2) Laatikaa klubille jäsenten tyytyväisyyssuunnitelma
3) Toteuttakaa ja tarkistakaa suunnitelma
Lions Clubs Internationalilla on monia resursseja, jotka tukevat klubianne. Ota yhteyttä Membership Division -osastoon
membership@lionsclubs.org tai tutustu verkkosivustoon www.lionsclubs.org. Hyvä paikka aloittaa on klubin jäsenjohtajan
sivu, www.lionsclubs.org/membershipchair jolla on monenlaisia resursseja, jotka auttavat löytämään ja innostamaan
jäseniä. Sinun tulisi myös ottaa yhteyttä lohkon ja alueen johtajiin sekä piirin Maailmanlaajuiseen toimintaryhmään (GAT) ja
kannustaa jäseniä suorittamaan johtajakoulutusta Lionien oppimiskeskuksessa.
Jos klubi ei voi hyvin, se ei pysty palvelemaan tehokkaasti.
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VAIHE 1:
Määritelkää mitä jäsenten
tyytyväisyys tarkoittaa
teidän klubissanne

Yksi jäsenryhmä, joka tulee ottaa huomioon, on uudet
jäsenet. Lionsklubit eri puolilla maailmaa pystyvät
säilyttämään vain puolet uusista jäsenistä kolmen vuoden
jälkeen. Hyvä uutinen on, että käytettävissä on työkaluja ja
resursseja varmistaaksenne, että tarjoatte hyviä kokemuksia
uusille jäsenille. Kaikki klubinne jäsenet hyötyvät kun
tietoisesti luodaan ympäristö, jossa uudet jäsenet kokevat
olevansa tervetulleita ja sitoutuneita.
Tässä on muutamia vinkkejä, joiden avulla pääsette alkuun
määrittelemällä jäsenten tyytyväisyyttä klubissa:

Kun klubi on perustanut sen Maailmanlaajuisen
toimintaryhmän (GAT), johon kuuluvat klubipresidentti, klubin
jäsenjohtaja (Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä), klubin
palvelujohtaja (Maailmanlaajuinen palvelutyöryhmä) ja klubin
varapresidentti (Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä),
ensimmäinen vaihe on varmistaa että jäsenillä on
positiivinen jäsenkokemus selvittämällä mitä he haluavat
lionsklubilta. Tämän ymmärtäminen on suuri tehtävä
jäsentoimikunnalle. Kerro klubisi johtajille, mitä jäsenet
ajattelevat jäsenyydestä ja työskentele klubin johdon kanssa
toiminnan määrittelemiseksi. Muutosten tekeminen jäsenten
tarpeiden ja toivomusten perusteella on tärkeä asia jäsenten
tyytyväisyyden varmistamisessa. Klubin GAT:n on tehtävä
yhteistyötä jäsenyyden vahvistamiseksi ja jotta jokainen
tiimin jäsen menestyy omassa tehtävässään. Vaikka tässä
oppaassa on joitain lyhyitä kyselylomakkeita, harkitse
“Klubin arvosanat” -kyselyä selvittääksesi, kuinka jäsenet
suhtautuvat klubin toimintaan. Tämä kattava resurssi on
saatavana osoitteesta www.lionsclubs.org/membershipchair.
Tämä auttaa yhdenmukaistamaan klubin aktiviteetit ja
jäsenten odotukset. Tämän suunnitelman toteuttaminen
auttaa selvittämään monia asioita, jotka ovat estäneet
jäseniä saamasta hyvän jäsenyyskokemuksen.

• Kysy jäseniltä! Jäsenet tuntevat osallistuvansa kun
heidän mielipiteitään kuunnellaan. Kysy jäseniltä: Miksi
klubi on olemassa? Kertovatko aktiviteetit samoista
syistä? Jos ei-lion katsoisi klubimme aktiviteetteja
vuoden ajalta, mikä hänen mielestään olisi klubillemme
tärkeää?
		

o Voitte käyttää Jäsenkyselyä tämän oppaan takana
helpottamaan keskustelua ja muokkaamalla sitä
tarpeitanne vastaavaksi.

• Arvioikaa miksi jäsenet ovat eronneet klubista. Vaikka
on olemassa yleisiä trendejä, se auttaa, jos otat
yhteyttä entisiin jäseniin saadaksesi tietää miksi he
lähtivät. Yhdessä Uuden jäsenen kyselyn kanssa tässä
oppaassa on Entisen jäsenen kysely, jota voitte myös
muokata sopivaksi.
		

o Harkitkaa keskustelua jäsenten tyytyväisyydestä
joko klubikokouksessa tai jossain
erityiskokouksessa.

• Harkitkaa tarkoin heijastavatko klubin tavoitteet ja
tehtävälausunto mitä nykyiset jäsenet haluavat klubin
olevan.
Jos klubi ei ole vielä osallistunut Klubin laatuprosessiin (KLP),
nyt voi olla hyvä ajankohta harkita sitä. Klubin laatualoite
on hauska interaktiivinen työpaja, joka on suunniteltu
auttamaan klubeja toimimaan LCI Forwardin strategisen
suunnitelman mukaisesti. Klubin laatualoite auttaa klubia
työkalujen ja resurssien löytämisessä, jotta se voi saavuttaa
sen täyden potentiaalin strategisen suunnitelman neljän
osa-alueen kautta: Parannamme jäsenyyden arvoa ja
pyrimme uusille alueille, Pyrimme erinomaisuuteen klubeissa,
piireissä ja koko järjestössä, Laajennamme palvelun
vaikutusta ja Muokkaamme julkista mielipidettä ja lisäämme
näkyvyyttämme.
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Vaihe 2:
Laatikaa klubille jäsenten
tyytyväisyyssuunnitelma
Jäsenten menettäminen on ongelma monelle klubille, mutta
jäsenten lähdön syyt ovat usein samat. Eronneiden jäsenten
syitä eroamiseen on tutkittu ja usein ne liittyvät kolmeen
pääalueeseen.
1) Klubin sisäinen riita: Tämä on suurin syy miksi
klubin jäsenet eroavat. Klubin sisäinen riita eroaa
klubista toiseen, mutta ne voivat olla riitoja jäsenten
välillä, liian monia erimielisyyksiä, ristiriitoja, draamaa,
klikkejä, liikaa politiikkaa ja tunne siitä, että klubin
jäsenet eivät kunnioita jäsentä, joka päättää erota.
2) Tunne siitä että “he eivät vaikuta oikeasti”. Jos
klubi ei järjestä aktiviteetteja, joita jäsenet haluavat
tai jos jäsenet kokevat, että heitä ei kuunnella, silloin
jäsenet eivät koe että he saavat mitään muutosta
aikaan, vaikka itse palvelu voi olla hyvää.
3) He eivät tunne ”kuuluvansa tärkeinä jäseninä
klubiin”. Jos jäsenet eivät tunne kuuluvansa
täysiarvoisina klubiin, he eivät tulee jäämään jäseniksi.
Tämä opas sisältää muutosehdotuksia, jotka rohkaisevat
jäseniä pysymään klubissa. On kuitenkin tärkeää, että
muodostat suhteita jäseniin, jotta ymmärrät mitä kunkin
henkilön odotukset voivat olla. Joku voi kokea ”muuttavansa
maailmaa” mutta joku toinen kokee asian täysin eri tavalla.
Jäsenten tunteminen on ainut tapa ymmärtää heidän
tarpeitaan.

A. Klubin sisäinen riita.
Usein riidat klubeissa johtuvat klubikokousten järjestämisestä
ja johtamisesta. Hyvin organisoidut klubikokoukset
auttavat estämään jäsenten välisiä konflikteja ja tarjoavat
mahdollisuuden kaikille jäsenille osallistua, ja samalla
pidetään konfliktit tai erimielisyydet kokouksessa minimissä.
Tyypillisiä vastauksia ovat:
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• Kokouksissa ei saada mitään aikaan
• Kokoukset eivät olleet miellyttäviä
• Kokoukset ovat liian hierarkkisia ja muodollisia
Kokouksia voidaan parantaa suunnittelulla ennen kokousta.
Aloita ensin vastaamalla näihin viiteen kysymykseen:
1) Miksi meillä on kokous?
		
• Onko kokouksen syy klubin asioiden hoitaminen,
sosiaalinen tapaaminen tai PR?
			

• Vain välttämättömät asiat tulisi käsitellä älkää ottako mukaan turhia raportteja tai
raportteja, joilla ei ole mitään merkitystä
tälle kokoukselle.

			

• Muuttakaa kokouksen tyyliä jäsenille
sopivaksi. Haluavatko he muodollisia
esitelmiä vai aktiivisia keskusteluja

			

• Pitäkää puoluepolitiikka ja uskonnolliset
aiheet poissa klubin kokouksista.

2) Miten kauan kokous kestää?
		
• Nauttivatko jäsenet lionsperinteistä ja -tavoista?
Pitäisikö jotkut perinteet unohtaa? Voitaisiinko
aika käyttää tehokkaammin klubin asioiden
hoitamiseen tai enemmän sosiaaliseen
kanssakäymiseen?
			

• Asettakaa realistinen aikataulu
kokoukselle, mutta jättäkää vähän aikaa
yllättävien asioiden käsittelyyn.

3) Milloin järjestämme kokouksen?
		
• Eri aika tai päivä voi lisätä osallistumista.
		

• Harkitkaa liitännäisklubin perustamista jos klubi
tarvitsee kaksi täysin eri ajankohtaa.

4) Missä me tapaamme?
		
• Harkitkaa uutta kokouspaikkaa. Uusi paikka
voi tuoda uutta perspektiiviä. Jopa huoneen
järjestäminen toisella tavalla voi vaikuttaa
ilmapiiriin.
		

• Voivatko klubin jäsenet osallistua virtuaalisesti?
Tämä voi lisätä osallistumista. Harkitkaa myös
liitännäisklubin perustamista jäsenille, jotka
haluavat tavata verkossa, jotta heidätkin pidetään
tyytyväisinä.
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5) M
 itä haluamme saavuttaa kokouksen päättyessä?
		
• Jakakaa kaikille kokouksen asialista ja sitä tukevat
materiaalit (kuten talousraportit ja edellisen
kokouksen pöytäkirja), jotta jäsenet tietävät mitä
kokouksessa tullaan käsittelemään. Ottakaa
mukaan ajankohta, jossa jäsenet voivat esitellä
ideoitaan tai huoliaan, joita heillä saattaa olla
edellisen kokouksen jälkeen. Olkaa joustavia,
jotta jäseniä ja heidän ajatuksiaan kuunnellaan.
Varmistakaa, että kaikki jäsenet tuntevat olonsa
tervetulleiksi osallistumaan ja että keskustelua ei
aina dominoi sama ryhmä.
		

• Tärkeä kokouksen tarkoitus on myös yhteisöllisyys
ja sosiaalinen aika, joten varmistakaa, että kaikki
jäsenet tuntevat olonsa tervetulleiksi ja että heitä ei
suljeta pois keskustelusta.

Kun olette saaneet vastaukset näihin kysymyksiin, voitte
järjestää järkevän kokouksen, laatia asialistan ja valmistella
tarvittavat materiaalit. Lionien oppimiskeskuksessa on
kursseja kokousten johtamisesta.

B. Emme muuta maailmaa
Kun ihmiset kokevat, että he eivät saa aikaan muutosta, se
voi johtua muutamasta eri alueesta, joihin on puututtava.
Muistakaa, että kaikkia jäseniä yhdistää halu palvella. Sen
vuoksi he liittyivät lionsklubiin eivätkä johonkin toiseen
palvelujärjestöön tai aktiviteettiin. Alla on lueteltu joitain
yleisimmistä syistä, joiden takia jäsenet kokevat, että he eivät
saa aikaan mitään tärkeää.
1) Ei tarpeeksi mahdollisuuksia palvella
paikkakuntaa. Jos klubinne ei tarjoa erilaisia
vaihtoehtoja, jotka ovat sopivia jäsenille, heistä
saattaa tuntua, että työllä ei ole merkitystä. Kun
suunnittelette aktiviteetteja ja haluatte jäsenten
osallistuvan, muistakaa pyytää heidän panostaan. Jos
jäsenillä on muita velvollisuuksia, kuten esimerkiksi
perhe, työ tai muita harrastuksia, sopivatko nämä
aktiviteetit heidän aikatauluunsa?
2) Klubi ei antanut sellaista palvelua, joka olisi
kiinnostanut minua. Vaikka klubinne on suunnitellut
hyvin tärkeitä palveluaktiviteetteja ja niitä toteutetaan
aikoina, jolloin kaikki voivat osallistua, jos palvelunne
kohde ei kiinnosta jäseniä henkilökohtaisesti, heistä
saattaa tuntua että he eivät auta oikeasti muuttamaan
mitään.
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3) Minulle osoitetut tehtävät eivät vastanneet omia
odotuksiani tai taitojani. Joskus palveluaktiviteetti
voi sopia hyvin yhteen jäsenen odotusten kanssa,
mutta heille annettu tehtävä ei ole heille sopiva. Oletko
kysynyt jäseniltä miten he haluavat palvella? Tavallinen
esimerkki on että jäsen, joka on ammatiltaan
kirjanpitäjä, toimii klubin rahastonhoitajan virassa.
Tämä voi toimia jonkun jäsenen suhteen, mutta sitä ei
pidä olettaa kaikille. Jotkut ihmiset liittyvät lionsklubiin,
koska he haluavat tehdä jotain muuta kuin mitä he
tekevät työelämässä.

C.	Jäsenet eivät tunne kuuluvansa
oikeasti klubiin.
Usein kun ihmiset eivät tunne yhteenkuuluvaisuuden
tunnetta, se voi olla ongelma klubin kulttuurissa. Tavoitteena
on saada uudet jäsenet osallistumaan ja tuntemaan,
että heitä kuullaan sekä samalla pitää vanhat jäsenet
innostuneina. Jäsenet eivät ehkä tunne itseään tervetulleiksi
tai osaksi ryhmää esimerkiksi seuraavista syistä:
• Klubi tuntui liian poliittiselta
• Klubi tuntui liian vanhanaikaiselta ja jäykältä
• Klubin johto muuttui enkä pitänyt tästä muutoksesta.
• Klubi on liian hierarkkinen ja muodollinen

• Käytä www.lionsclubs.org sivulla olevaa
resurssikeskusta, kuten Jäsenten perehdytys ja
Mentoriohjelma, joka auttaa klubia saamaan uudet
jäsenet tuntemaan itsensä tervetulleiksi.
Antakaa kaikille jäsenille mahdollisuus tehdä ehdotuksia ja
olkaa avoimia ja halukkaita harkitsemaan uusia ehdotuksia.
• Käyttäkää klubin nykyisiä palveluprojekteja ideoiden
lähteinä ja oppaina, jotta tiedätte mikä on toiminut
hyvin, mutta ÄLKÄÄ pitäkö tätä listana siitä “mitä
meidän on PAKKO tehdä”.
• Ottakaa tavaksi käydä läpi ja arvioida klubin aktiviteetit
ja suunnitelmat. Olkaa avoimia jäsenten arvioille
nykyisistä ideoista ja jos heillä on ehdotuksia toiminnan
parantamisesta.
Kannustakaa kaikkia klubin jäseniä kutsumaan muita
yhteisön jäseniä klubiin, kun he tapaavat jonkun, joka
saattaisi olla kiinnostunut olemaan lion ja varmistakaa, että
potentiaaliset jäsenet tuntevat olevansa tervetulleita, jos he
osallistuvat aktiviteettiin.
Varmistakaa, että klubivirkailijat koulutetaan hyvin.
Johtajakoulutuksen kehittämisosastolla on monia erilaisia
resursseja, verkkotyökaluja ja ehdotuksia paikalliselle
koulutukselle. Kun johtajat on koulutettu hyvin ja heillä
on tarvittavat resurssit, se auttaa hyvin paljon sellaisen
kulttuurin luomisessa, jossa kaikki jäsenet ovat tervetulleita.

• Klubissa ei ollut tarpeeksi tilaisuuksia tutustua toisiin
• Olen ollut klubin jäsen aika kauan, mutta minusta
tuntui ettei minua arvostettu
• En ollut yhteydessä muihin klubini jäseniin
• Minusta tuntui, että minua ei kuunneltu
Varmistakaa, että jokainen jäsen tuntee antavansa osansa
klubille ja että heidän panoksensa on tärkeä.
• Vastatkaa, kun jäsenet tekevät ehdotuksia tai antavat
palautetta. Muistakaa aina ottaa yhteyttä.
• Antakaa mahdollisuuksia kaikille jäsenille olla niin
aktiivisesti mukana kuin he haluavat.
• Kannustakaa uusia jäseniä tutustumaan moniin
erilaisiin mahdollisuuksiin klubissa. Antakaa heidän
aloittaa siitä mistä he pitävät eniten, mutta mainitkaa
selvästi, että klubissa on johtamismahdollisuuksia, jos
he ovat kiinnostuneita toimimaan toimikunnassa.
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Vaihe 3:
Toteuttakaa ja tarkistakaa
suunnitelma.

B. Muutoksen vastustaminen
Kun ehdotatte muutoksia klubin toimintaan, kohtaatte
luultavasti vastustusta. Vastustuksen vähentämiseksi voitte
käyttää Miksi-Mitä-Milloin-Miten -prosessia muutosten
toteuttamiseksi.
• Miksi - Kertokaa selvästi ehdotetun muutoksen syyt

Kun olet kysynyt aiheesta jäseniltä ja järjestänyt aivoriihiä
ratkaisujen löytämiseksi, on aika ehdottaa klubille muutoksia,
jotka korjaavat esteet jäsenten tyytyväisyydelle. Voit käyttää
tämän oppaan lopussa olevaa pohjaa apuna ehdotuksen
tekemisessä.

• Mitä - Kertokaa jäsenille mitä he voivat olettaa
tapahtuvan
• Milloin - Ilmoittakaa selvästi milloin muutokset alkavat
• Miten - Ilmoittakaa mitkä ovat oletettavat tulokset

A. Kerro jäsenten tyytyväisyyteen
liittyvästä suunnitelmasta
Muista, että yksi syy siihen miksi jäsenet pysyvät klubissa
on se, että he kokevat ymmärtävänsä klubin tavoitteet. Kun
lionit tietävät mitä klubissa tapahtuu, he tuntevat olevansa
tärkeitä klubille. Käytä olemassa olevaa teknologiaa ja kerro
jäsenille klubin tavoitteista, aktiviteeteista ja projekteista.
Verkossa oleva uutiskirje on nopeampi ja halvempi kuin
tavallinen paperilla lähetettävä uutiskirje ja se on helpompi
jakaa. Klubinne voi käyttää hyväkseen seuraavia työkaluja:
• MyLion – tämän työkalun avulla voit kommunikoida
klubin jäsenten kanssa ja se on saatavana sekä
puhelinsovelluksena että verkkoversiona. Sitä kautta
voit myös hoitaa klubin aktiviteetit.
• Sähköposti
• Sosiaalisen median verkostot
• Sosiaaliset kutsusivustot tapahtumiin ja aktiviteetteihin.
• Taloussivustot, joilla voidaan hoitaa jäsenmaksut,
lahjoitukset ja tapahtumien maksut

Kun prosessi on alkanut:
• Kannustakaa jäseniä antamaan palautetta
muutoksista. Vastatkaa saamaanne palautteeseen.
• Olkaa joustavia ja tehkää muutoksia prosessiin, jos ne
eivät tuota haluttuja tuloksia.
• Tehkää muutoksia pidemmällä aikavälillä. Jäsenten voi
olla vaikea hyväksyä liian nopeasti tehtyjä muutoksia,
mutta jos he huomaavat yhden muutoksen tuoman
menestyksen, he ovat todennäköisemmin halukkaita
hyväksymään seuraavan muutoksen.
Jatkakaa muutosten arvioimista klubin hallituksen
kokouksessa, jotta varmistatte, että klubin johto on mukana
muutoksen toteuttamisessa.

C. Jatkuva toteuttaminen.
Tarkistakaa ja muokatkaa suunnitelmaa säännöllisesti.
Muistakaa, että kun jäsenet muuttuvat, suunnitelmaa tulee
myös muuttaa. Uudet jäsenet tuovat uusia näkökulmia ja
erilaisia mielenkiinnon kohteita ja kykyjä, joten käyttäkää niitä
hyväksenne.

Valitkaa työkalut, jotka toimivat parhaiten klubillenne ja
joita on helppo pitää ajan tasalla. Varmista, että jäsenet on
koulutettu ja he tuntevat nämä teknologiat hyvin.
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Uuden jäsenen kysely
Klubin nimi: 								Päivämäärä:

Miksi liityit lionsklubiimme?

Mitä odotat jäsenyydeltäsi klubissa?

Mitä kykyjä sinulla on, jotka voisivat olla hyödyksi klubissa?

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?
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Entisen jäsenen kysely:
Nimi: 									Päivämäärä:

Miksi erosit lionsklubista?

Miten kauan olit lionsklubimme jäsen?
Erositko vain meidän klubistamme vai koko lionien organisaatiosta?
Kerrottiinko sinulle mahdollisuuden siirtyä toiseen klubiin?

Mikä klubin palveluprojekti oli sinulle tärkein? Miksi?

Mikä klubin palveluprojekti oli sinulle vähiten tärkeä? Miksi?

Mitkä muutokset klubissa olisivat kannustaneet sinua jäämään jäseneksi?

Mihin muihin aktiviteetteihin olisit halunnut lionsklubin osallistuvan?

Mitä ideoita sinulla on lionsklubimme toiminnan parantamiseksi?
Harkitsisitko uudelleen liittymistä tähän klubiin?
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Jäsenten tyytyväisyyden parantamissuunnitelma
Käyttäkää tätä pohjaa kun aloitatte suunnittelemaan toimintasuunnitelmaa. Olette ehkä huomanneet alueita, joilla ei tarvita
muutoksia ja muita alueita, joilla tarvitaan suurempiakin muutoksia jäsenten antaman palautteen perusteella. Käyttäkää tätä
oppaana ja muuttakaa sitä tarpeen mukaan vastaamaan klubinne tarpeita.

Palveluaktiviteetit:
Meidän tulisi harkita nykyisen palveluaktiviteetin lopettamista:

Meidän tulisi harkita tämän tyyppisen palveluaktiviteetin aloittamista:

Klubikokoukset:
Meidän tulisi lopettaa seuraavat perinteet klubikokouksissa:

Meidän tulisi tehdä enemmän tällaista klubikokouksissa:

Meidän tulisi harkita seuraavia muutoksia kokouspaikkaamme:

Meidän tulisi harkita seuraavia muutoksia kokoustapaamme:

Muita ideoita:
Kirjoita tähän muita ideoita, kuten tunnustuksen antaminen, viestintä tai muut alueet, jotka jäsenet ovat maininneet tekijöinä,
jotka estävät heitä saamasta hyvän jäsenyyskokemuksen.
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Aikataulu – varmistakaa, että teillä on päivämäärä, johon mennessä tarkistatte muutosten tehokkuuden ja että
jäsenet ovat niihin tyytyväisiä:
Seuraavassa kokouksessa me:

Seuraavalla vuosineljänneksellä me:

Seuraavan vuoden aikana me:
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Membership Division
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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