
GAT-menestystarinoiden rahoitus 
Kirjoita erinomainen tarina 

Lue lisätietoja tai hae GAT-menestystarinan kautta rahoitusta verkkosivulla 
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-action-team/gat-success-story-funding  

 

Oletko koskaan miettinyt, mikä tekee GAT-menestystarinasta hyvän tarinan? 

Tutustu näihin esimerkkeihin ja niiden tärkeimpiin kohtiin, jotta näet, mikä tekee tarinasta loistavan. 

Nuorten kannustaminen jäsenyyteen 

Piirin 404A1 GAT:n kaikki jäsenet ovat naisia.  Toimivuoden 2021 alussa 
päätimme tehdä läheistä yhteistyötä, jotta piiri 404A1 Nigeriassa 
menestyisi, erityisesti nuorten jäsenyyden alueella.  

Ensimmäisen viikon aikana loimme WhatsApp-ryhmän ja jaoimme 
suunnitelmia ehdotetuista toimista. Jokaisen GLT:n järjestämän 
koulutuksen kohdalla GMT varmisti, että jäsenet ja ei-jäsenet osallistuivat 
ja GST kannusti kaikkia klubeja raportoimaan nämä koulutukset ja 
palveluaktiviteetit. GLT kannusti FDI/ALLI-koulutettuja jäseniä 
järjestämään erilaisia koulutuksia lioneille, leoille ja muille johtamistaitojen 
ja muiden nykyisessä maailmassa tärkeiden taitojen oppimikseksi. Alueen 
8 jäsenkoulutus oli GAT:n erityinen menestys.  

Edo Diamond -leoklubi perustettiin (nuorten pyynnöstä) Edo Diamond -
lionsklubin toimesta sen jälkeen, kun nuoret olivat saaneet tarvittavan 
koulutuksen. Presidentti, lion Patience Eferyanan ja jäsenet Edo Diamond 
-lionsklubissa saivat East Circular Roadin lähellä Benissä asuvat nuoret 
osallistumaan  hatuntekokoulutukseen, joka on tällä hetkellä erittäin 
suosittu trendi muotimaailmassa. 
Hatuntekokoulutus pidettiin 11. elokuuta 
2020. Edo Diamond -lionsklubin jäsenet 
hankkivat resurssit koulutusta varten: teippiä, 
saksia ja kankaita. Osallistujat saivat ottaa 
ilmaiseksi kotiin sekä kankaita että 
koulutuksen aikana luodut hatut. Koulutus 
onnistui loistavasti innostuneille nuorille.  

Päivää myöhemmin useat muut nuoret 
kuulivat koulutuksesta ja pyysivät Edo 
Diamond -lionsklubin presidentiltä, jos hän 
voisi järjestää uuden koulutusjakson. 
GMT:ltä saatujen neuvojen mukaisesti hän 
kannusti nuoria perustamaan leoklubin ja 
opettamaan muille, mitä he olivat oppineet. He olivat innoissaan! Leo-
lionin tukema GMT aloitti perustamisprosessin ja kokouksia suunniteltiin. 
Leoklubi perustettiin onnistuneesti ja se jatkaa nyt toimintaansa.  

GST oli valmiina tukemaan Edo Diamond lions- ja leoklubeja. GAT tukee 
edelleen korkealatuista jäsenyyttä, koulutusta ja palvelua Nigeriassa 
piirissä D404A1. 

  

Miten käsittelimme joulukuussa tapahtunutta jyrkkää jäsenkatoa... 

Keskity yhteen 
aiheeseen. 

Näytä toteutetut 

vaiheet. 

Kuvaile näiden 

vaiheiden 

vaikutusta. 

Liitä mukaan kuva. 

Kerro, miten 

ihmiset reagoivat. 

Selitä tilanne ja 

olosuhteet. 
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Piirikuvernöörivuoteni alkoi niin, että piirissä oli 2915 jäsentä heinäkuun 
alussa. Olimme suunnitelleet vakaata kasvua koko vuoden ajalle, jotta 
tavoite vähintään 10 prosentin kasvusta saavutettaisiin, ja edistyimme 
marraskuun lopussa 189 jäsenen nettokasvuun. Olimme odottaneet, että 
joulukuussa tapahtuisi joitakin jäsenten eroamisia, 
mutta oli järkyttävää menettää yli kaksi kolmasosaa niistä luvuista, jotka 
olimme lisänneet ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. Joulukuussa 
2019 jäsenmäärä oli miinuksella 111 jäsentä.  

Yritimme kaikkea mahdollista, mutta tulokset olivat kaukana 
odotuksistamme. Oli keskitalvi ja yksi klubeistamme (LC Varanasi 
Century) toimi 
yhdessä suositun 
FM-radioaseman 
(98.3, Radio 
Mirchi) kanssa 
jakaakseen 
lämpimiä vaatteita, 
peittoja ja ruokaa. 
Tätä jatkui aamun 
tunteihin saakka. 
Kun luin heidän 
sosiaalisen median 
päivityksiään, sain 
idean. Seuraavana iltana olin heidän studiossaan Varanasissa ja he 
nauhoittivat haastattelun, jonka suosittu DJ teki kanssani. Puhuin siitä, 
mitä lionit tekevät ja miten klubiin voi liittyä, jotta he voivat tehdä mitä he 
haluavat tehdä.  

Heti seuraavana päivänä, kun radiokanavalla puhuttiin siitä, miten he 
olivat tehneet yhteistyötä Lions Clubs Internationalin kanssa seuraten 
viikon ajan suoritettua palvelua, he soittivat välillä kappaleita ja katkelmia 
haastattelustani, joka oli nauhoitettu edellisenä iltana. Koko jakso tuli 
uudelleen myöhemmin samana iltana. Tehokkuuden 
moninkertaistamiseksi pyysin lyhyttä videota tästä jaksosta, jonka jaoin 
sosiaalisen median eri alustoilla.  Hämmästyksekseni sain runsaasti 
puheluja (olin antanut oman puhelinnumeroni radiokanavalla) ihmisiltä, 
jotka halusivat liittyä lionsklubiin.  

Aiemmin olimme keskustelleet joidenkin läheisten kaupunginosien 
ryhmien kanssa uusien klubien muodostamisesta, mutta emme olleet 
onnistuneet siinä. Mutta sen jälkeen kun tämä jakso oli esitetty, saimme 
uusia jäseniä olemassa oleviin klubeihin ja onnistuimme perustamaan 
kaksi uutta klubia tammikuussa ja vielä yhden helmikuussa. Näin 
nettojäsenmäärän muuttui miinus 111:sta plus 182:een kahden ja puolen 
kuukauden aikana. Keskustelemme vähintään kahden potentiaalisen 
klubin kanssa, jotka tullaan perustamaan pian. 

Jaa tunteesi. 

Kuvaile hetkiä ja 

olosuhteita. 

Näytä, mitä 

tapahtui tekojesi 

seurauksena. 

Jaa kuva. 

Kuvaile 

suoritettuja 

toimintoja. 


