
Miksi raportoida palvelusta 
Kun kerromme vaikutuksestamme, lionit ja leot tiedottavat, inspiroivat ja 
kasvattavat maailmanlaajuista palvelumme perintöä. 

WRS22 

Vahvistaa tarinankerrontaa 
Yksityiskohdat antavat tarinoille voimaa. Kun kerromme, 
että 87 perhettä on saanut meidän ansiostamme 
ruokaa, se on voimakkaampi viesti kuin jos sanomme, 
että järjestimme ruokajakelun. Kun sanotte, että 
klubinne jäsenet käyttivät 1265 vapaaehtoistyötuntia 
viime vuonna, se on vaikuttavampaa kuin jos sanotte 
klubinne palvelevan yhteisöä. Kun klubinne raportoi 
palvelusta, keräätte tietoja, joita tarvitaan vaikuttavien 
tarinoiden kertomiseen klubinne vaikutuksesta. 

 

Kuva: Lion Othmar Fetz, 
The LEO Book 

Vaikuttaa päätöksentekoon 
Dokumentoidut klubin saavutukset paljastavat, mikä 
toimii ja mikä ei. Entä jos esimerkiksi 
diabeteskoulutusohjelma kasvaa, mutta klubin 
jokavuotinen varainkeruu on pienempi? Aikaisempien 
palveluraporttien lukeminen auttaa klubianne tekemään 
parempia päätöksiä, mukaan lukien valitsemaan 
palveluaktiviteetteja ja asettamaan realistisia tavoitteita. 

Innostaa palvelua 
Raportoidut palveluprojektinne ovat nähtävillä piirin 
sisällä ja eri puolilla maailmaa. Tämä tarkoittaa, että 
klubinne luovuus ja vaikutus voivat inspiroida lioneita ja 
leoja toteuttamaan uusia projekteja ja palvelemaan 
uusilla tavoilla. Raportit antavat Lions Internationalin 
henkilökunnalle mahdollisuuden tunnistaa parhaat 
toimintatavat ja kertoa niistä.  



Miksi raportoida palvelusta 

 

 

Kehittää yhteistyösuhteita 
Yhteistyö paikkakunnan samanhenkisten 
organisaatioiden kanssa on mainio tapa lisätä 
palveluprojektien näkyvyyttä, laajuutta ja laatua. Kun 
lähestytte mahdollisia kumppaneita, klubin 
palveluraportit osoittavat konkreettisesti klubin 
tehokkuuden, ja sitä kautta muut organisaatiot haluavat 
liittyä mukaan. 

Valistaa johtajia 
Palveluraportoinnin korkea taso on merkki hyvinvoivista 
klubeista, lohkoista ja piireistä. Klubin palveluhistorian 
tunteminen antaa korvaamattoman arvokasta tietoa 
nykyisille ja tuleville klubivirkailijoille. Lisäksi piirin, 
lohkon ja Maailmanlaajuisen toimintaryhmän johtajat 
voivat tukea klubianne, kun he ymmärtävät, miten 
alueenne klubit palvelevat yhteisöjään.   

Kuva: Lion Othmar Fetz,  
The LEO Book 

Tuntekaa ylpeyttä 
Palvelutiedot antavat meille mahdollisuuden kertoa, 
miten Me palvelemme eri puolilla maailmaa. 
Esimerkiksi vuonna 2021 lionit ja leot palvelivat yli 350 
miljoonaa ihmistä! Voimme olla ylpeitä tästä 
saavutuksesta niiden johtajien ansiosta, jotka ovat 
raportoineet yli miljoonasta palveluaktiviteetista. 
Palvelun raportoiminen tarkoittaa, että teidänkin 
klubinne on mukana tässä luvussa ja se voi saada 
palvelupalkintoja.  

  

Haluatko lisätietoja? 
Voit lukea lisätietoja sivulta lionsclubs.org/service-reporting 
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