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Kouluttajan opas Klubin hyvinvoinnin arvioiminen

ISTUNNON TAUSTA
Tässä istunnossa tulemme tutkiskelemaan terveiden klubien ominaisuuksia, mistä klubin
terveystarkastusraportti löytyy, ja minkä indikaattoreiden ja resurssien avulla klubien
terveydentilaa voidaan parantaa lohkossa.

ISTUNNON TAVOITTEET
Tämän istunnon jälkeen osallistujat osaavat:
•
•
•

Tunnistaa terveiden klubien piirteet
Analysoida klubin terveystarkastusraportteja
Hyödyntää klubien terveyden parantamiseen tarkoitettuja resursseja

Lions Clubs International
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Lohkon tavoitteiden asettaminen ja toimintasuunnitelmien
Kouluttajan opas laatiminen

ISTUNTOON VALMISTAUTUMINEN
Ehdotuksia valmistautumiseen:
•

Voit näyttää osallistujille seuraavat ”monisteet” internetistä, tai tilaa niitä tarvittava
määrä ja jaa osallistujille.
o Teidän klubinne, teidän tapanne ota yhteys clubofficers@lionsclubs.org
o Suunnitelma vahvemmalle klubille ota yhteys clubofficers@lionsclubs.org
o Klubin laatualoite ota yhteys clubqualityinitiatives@lionsclubs.org

•

Lue Luku 5 Hallituksen sääntökokoelmassa Tästä saat valmiudet keskustella klubin
statuksista moduuleissa 2 ja 3.

•

Harkitse tämän istunnon teknisiä vaatimuksia. Testaa kannettava/tavallinen tietokone,
LCD-projektori ja taulu, PowerPoint-diat ja langaton hiiri/laserosoitin, jos käytät niitä.

•

Tarkista, että sinulla on kaikki istunnossa tarvittavat materiaalit. Hyödynnä
koulutusmateriaalin tarkistuslistaa Ohjaajan suunnitteluoppaassa varmistaaksesi, että
sinulla on kaikki tarvittava istuntoa varten.

•

Käy läpi kaikki istunnon aikana tehtävät harjoitukset. Oletko hankkinut ja järjestänyt
kaikki materiaalit, joita tarvitaan harjoitusten tekemiseen?

•

Käy sisältö läpi ennen istunnon alkamista. Varmista, että ymmärrät sisällön ja tiedät
kuinka suorittaa muut tarvittavat toimet.

MATERIAALIT
•
•
•

Kouluttajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint-diat

VÄLINEET
•
•
•

Tietokone
LCD-projektori ja valkokangas
Langaton hiiri / laserosoitin
(valinnainen)

KUVAKKEET

Viittaa:
Osallistujan käsikirja
Lions Clubs International

Harjoitus

Jaa
Moniste
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ISTUNNON AJANKÄYTTÖ
Yleiskatsaus sisältöön
JOHDANTO

Materiaalit

Esitelmä: Istunnon tavoitteet

PowerPoint-dia

Esitelmä/keskustelu:
Hyvinvoivat klubit

PowerPoint-diat

Esitelmä/keskustelu:
Klubin terveystarkastusraportti

PowerPoint-diat

(5:00)

MODUULI 1:
Hyvinvoivat klubit
(10.00)

MODUULI 2:
Klubin
terveystarkastusraportti
(30.00)

Harjoitus:
Klubin terveystarkastus

MODUULI 3:
Klubin terveysresurssit

Esitelmä:
Klubin terveysresurssit

(25.00)

Harjoitus:
Klubin terveysresurssien
hyödyntäminen

YHTEENVETO

Esitelmä:
Kertaa istunnon tavoitteet

(5:00)

Osallistujan käsikirja

Osallistujan käsikirja

PowerPoint-dia
Osallistujan käsikirja

PowerPoint-diat

Kokonaisaika: 75.00

Lions Clubs International
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JOHDANTO

Kokonaisaika: 5:00

ESITELMÄ: ISTUNNON TAVOITTEET (5:00)
Totea

Tämän workshopin ennakkotehtävänä sinua pyydettiin
keskustelemaan lohkosi jokaisen klubin edustajan kanssa. Sait
käyttöösi joukon kysymyksiä, joiden avulla pyrit muodostamaan
käsityksen kunkin klubin tilasta, ja kokonaiskuvasta lohkossasi.
Tässä istunnossa tutkimme muita tiedon lähteitä koskien lohkosi
klubeja ja resursseja, joiden avulla voit heitä tukea.

Näytä
Näytä dia 1: Istunnon tavoitteet

Lue dia ääneen osallistujille. Vastaa mahdollisiin
kysymyksiin koskien tavoitteita.

Totea

Kysy

Lions Clubs International

Tässä istunnossa katsomme, millainen on terve klubi, ja mitä voit
tehdä, jos yhdellä tai useammalla klubilla lohkossasi on haasteita.
Onko kysyttävää, ennen kuin aloitamme?
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.

Moduuli 1: Hyvinvoivat klubit

Kokonaisaika: 10.00

ESITELMÄ/KESKUSTELU: TERVEET KLUBIT (10:00)
Näytä

Kerro

Näytä dia 2: Terveet klubit

Aloitetaan katsomalla terveen klubin käsitettä. Ideaalisessa
tilanteessa kaikki klubit olisivat ”terveitä klubeja”. Tilanteet
muuttuvat, joten sinun tulee pystyä valvomaan tilanteita, jotta ne
eivät vaikuta negatiivisella tavalla lohkosi klubien terveyteen.

Miten
Näytä kalvo 3: Mitkä ovat terveen klubin ominaispiirteet?

Kysy

Lions Clubs International

Ennen kuin aloitamme, voisiko joku kertoa, mistä tunnistaa terveen
klubin?
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Ota vastauksia 4-5 osallistujalta. Vastaukset, joita haet,
ovat:
•
•
•
•
•
•

Järjestävät mielekkäitä palveluaktiviteetteja
Saavuttavat jäsenkasvua ja pystyvät pitämään uudet
jäsenet klubissa
Viestivät tehokkaasti niin klubin sisällä, kuin myös
klubista ulos
Pitävät mielekkäitä kokouksia hyvässä hengessä
Osallistuvat johtajakoulutukseen
Pysyvät hyvässä asemassa tai aktiivisena ja hoitavat
ilmoitukset säännöllisesti.

Jos kaikki vastaukset eivät tule mainituksi, johda
keskustelu seuraavaan diaan tuodaksesi ne esille.

Näytä

Totea

Kysy

Näytä dia 4: Terveen klubin elementit

Lue dia ääneen osallistujille, yhdistä aiemmin
mainittuihin kommentteihin.
Pohtikaa lohkojenne klubeja. Täyttyvätkö terveiden klubien
kriteerit jokaisen kohdalla?
Pyydä 2-3 osallistujaa kertomaan oman lohkonsa klubien
tilasta ja terveydestä. Kerro sitten, että suurin osa
klubeista käy läpi erilaisia vaiheita, ja on tärkeää toimia
silloin, kun huomaat lohkosi klubin olevan vaikeuksissa.

Siirry

Lions Clubs International

Seuraavaksi katsomme klubin terveystarkastusraportteja ja miten
näiden raporttien sisältämät indikaattorit auttavat tunnistamaan
piileviä ongelmia klubeissa.
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Moduuli 2: Klubin terveystarkastusraportti

Kokonaisaika: 30.00

ESITELMÄ: KLUBIN TERVEYSTARKASTUSRAPORTTI (15:00)
Näytä

Näytä dia 5: Klubin terveystarkastusraporttien analysointi

Kysy
Kuinka moni teistä on jo katsellut klubin terveystarkastusraporttia?
Riippuen saamistasi vastauksista voit päättää tarvitseeko
ryhmä lisää opastusta raporttien tarkastelussa, vai
riittääkö, että tässä vaiheessa niitä katsotaan vain
pintapuolisesti.

Totea

Näytä

Lions Clubs International

Klubin terveystarkastusraportti on oiva työkalu, jonka avulla näet
yhdellä silmäykselle lohkosi klubien tilanteen. Tässä moduulissa
käymme läpi raporttien sisältämät indikaattorit ja analysoimme
tavat, joilla voit auttaa lohkosi klubeja vahvistumaan.
Näytä dia 6: Mitä indikaattoreita tulisi käyttää
määriteltäessä lohkon klubien terveyttä?
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Kysy

Näytä

Totea

Tämän moduulin alussa kysyit osallistujilta ovatko he koskaan
käyttäneet klubin terveystarkastusraporttia. Jos he ovat, pyydä
näitä osallistujia kertomaan mitä indikaattoreita he käyttäisivät
määritellessään lohkonsa klubien terveyden. Jos kukaan ei ole
käyttänyt raporttia aikaisemmin siirry seuraavaan diaan, jolla
indikaattorit on esitelty.
Näytä dia 7: Klubin terveystarkastus

Huomaa, että jos klubin terveystarkastusraportit haetaan
verkkosivulta ovat ne englanninkielisiä. Jos tarvitset
raportit omalla kielelläsi, ota yhteys piirikuvernööriin.
Klubin terveystarkastusraportti sisältää indikaattorit, joita voidaan
käyttää klubien terveyden määrittelyssä. Katsotaan tarkemmin
näitä indikaattoreita.
1. Nettokasvu vuoden alusta
Tämä indikaattori kertoo, mikäli klubi on kyennyt säilyttämään
uudet jäsenensä ja ylläpitänyt saavuttamansa kasvun. Jos numeron
edessä on miinusmerkki tarkoittaa se jäsenmenetystä.
2. Palveluaktiviteettien raportoiminen
Tämä näyttää kuinka monta kuukautta sitten raportti viimeksi
jätettiin. Punaisella olevat numerot kertovat, että klubi ei ole
toimittanut raporttia yli 12 kuukauteen, ja N/R tarkoittaa, ettei
klubi raportoi. Tämä indikaattori tarkoittaa joko, että klubi ei
toteuta palveluaktiviteetteja, tai, että heillä on vaikeuksia
raportoida toteuttamiaan aktiviteetteja. Haasteet raportoinnissa
voivat johtua teknisistä syistä, tai siitä, ettei tiedetä miten
ilmoitukset tulisi tehdä, tai kenties motivaation puutteesta.

Lions Clubs International
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3. Presidenttien kierto
Samojen virkailijoiden toimiminen viroissa vuodesta toiseen
osoittaa, että klubilaisia tulisi rohkaista virkoihin pyrkimisessä.
4. Jäsenilmoitushistoria
Tämä numero kertoo, kuinka monta kuukautta sitten jäsenrekisteri
päivitettiin. Säännöllinen jäsenrekisterin päivitys on kriittistä
klubin hyvinvoinnille.
5. Klubin status
Klubistatus on toinen indikaattori klubin terveydentilasta:
Hyvä asema (aktiivinen status): Hyvä asema tai aktiivinen status
tarkoittaa, että klubi noudattaa kansainvälistä sääntöä ja ohjesääntöä ja
hallituksen määräyksiä.
Status Quo: Status quolla tarkoitetaan lionsklubin perustamiskirjan,
sen oikeuksien ja velvollisuuksien tilapäistä jäädyttämistä. Status quon
tarkoitus on lopettaa klubin aktiviteetit, kun se ei enää täytä klubille
asetettuja velvollisuuksia ja kunnes status quo peruutetaan tai klubi
lakkautetaan.
Huomaa: Lohkon puheenjohtajana sinun tulisi puuttua asiaan silloin,
kun klubi näyttää olevan menossa tai on jo asetettu Status Quoon.
Erimielisyydet klubijäsenten välillä voivat usein vaikuttaa asiaan. Jos et
ole vielä ottanut Erimielisyyksien ratkaiseminen -verkkokurssia (kuten
annettu Lohkon puheenjohtajan ennen workshopia suoritettavaksi
harjoitukseksi) käy kurssi ennen toimikautesi alkamista.
Lakkauttaminen: Jos rikkomus on vakava ja klubin lakkauttaminen on
järkevin vaihtoehto, silloin klubin perustamiskirja voidaan lakkauttaa.
Lakkauttamisen peruuttaminen: Lakkauttamisen peruuttaminen
tarkoittaa, että klubi uudelleenaktivoidaan status quosta, kun klubin
asiat ovat taas kunnossa.
Suojeltu: Lionsklubi voidaan asettaa suojeltuun status quo -tilaan
seuraavista syistä:
•
•
•
•

Sota tai sisäinen levottomuus
Poliittinen epävakaus
Luonnonkatastrofi
Tai jotkut muut erityistilanteet, jotka estävät klubia
toimimasta normaalisti.

Klubi vapautetaan suojelevasta status quosta, kun se pystyy taas
toimimaan omillaan, ja maksamaan piirin, moninkertaispiirin ja
kansainväliset velat ja se lähettää uudelleenaktivointiraportin.
Lions Clubs International
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Totea

Näytä

Totea

Näiden indikaattoreiden analysointi auttaa sinua määrittelemään
mitkä klubit lohkossasi saattavat tarvita apua.
Näytä dia 8: Klubin terveystarkastusraporttien lataaminen

Jos internetyhteys on hyvä, näytä osallistujille, miten he
pääsevät raporttiin verkkosivulla (he voivat myös kokeilla
omilla älylaitteillaan). Muussa tapauksessa lue ohjeet dialta.
Muistuta osallistujia, että verkkosivujen kautta pääsee
ainoastaan englanninkielisiin raportteihin, mutta omalta
piirikuvernööriltä saa tarvittaessa muun kielisen raportin.
Päästäksesi näihin raportteihin mene verkkosivuille ja hae termillä
”Jäsenraportit -työkalut”. Näpäytä sitten Klubin/piirin
terveystarkastus -linkkiä päästäksesi katselemaan raportteja.

HARJOITUS: KLUBIN TERVEYSTARKASTUS (15:00)
Näytä

Lions Clubs International

Näytä dia 9: Harjoitus: Klubin terveystarkastusraportti
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Totea

Katsomme nyt tietoja neljästä keksitystä klubista lohkossasi ja
harjoittelemme raportin tarkastelua.

Harjoituksen ohjeet
Pyydä osallistujia katsomaan Osallistujan käsikirjan sivuilta
1-2 neljää tapahtumasarjaa ja luokittelemaan kunkin klubin
sen tilanteen mukaan terveeksi, hankaluuksissa, tai jotakin
siltä väliltä. Vastauksissa voi olla eroja vastaajien välillä.
Käytä näitä eroja luodaksesi keskustelua.
Käy läpi ohjeet dialta.
Kysy onko kellään kysyttävää.
Aloittakaa harjoitus.
Ilmoita ajan päättymisestä 10 minuutin kuluttua.
Pyydä vapaaehtoisia kertomaan miten luokittelivat
esimerkkeinä olleet klubit.
Vastaukset, joita haet, ovat:
• Klubi 1 luokiteltaisiin terveeksi klubiksi.
• Klubi 2 voisi olla joko terve klubi (vaikkakin
virkailijoiden kierrossa on ongelmia) tai se voisi sijoittua
johonkin siltä väliltä (virkailijoiden kierron vähyydestä
johtuen).
• Klubi 3 luokiteltaisiin klubiksi, jolla on haasteita.

• Klubi 4 luokiteltaisiin terveeksi klubiksi, paitsi että sillä
on ilmoitusten kanssa haasteita.

Siirry

Lions Clubs International

Nyt kun olemme katsoneet klubin terveystarkastusraporttia,
katsotaanpa seuraavaksi millä resursseilla klubien terveyttä
voitaisiin vahvistaa piirissäsi.
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MODUULI 3: Klubin terveysresurssit

Kokonaisaika: 25.00

ESITELMÄ: KLUBIN TERVEYSRESURSSIT (15:00)
Näytä
Näytä dia 10: Klubin terveysresurssit

Totea
Indikaattoreiden ymmärtäminen on vain osa ratkaisua. Tieto siitä,
mistä löydät tarvitessasi avuksesi oikeat resurssit, ovat toinen osa
ratkaisua.

Näytä

Lions Clubs International

Näytä kalvo 11: Mitä resursseja on saatavilla klubien
hyvinvoinnin tukemiseksi?
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Kysy

Osaisiko kukaan nimetä resursseja, joiden avulla klubien
hyvinvointia voisi parantaa?
Vastaukset, joita haet, ovat Klubin terveystarkastuksen
toimintastrategiat, mikä tahansa resurssi Klubin
toiminnan parantamisen verkkosivuilla, tai vastaavat. Jos
osallistujat eivät esitä näitä vastauksia käytä tilaisuutta
johdatellaksesi keskustelun seuraavaan diaan.

Näytä

Näytä dia 12: Klubin terveysresurssit saatavilla

Lue dia ääneen osallistujille.

Totea

Lions Clubs International

Kuten huomaat, saatavilla on resursseja avuksesi lohkosi klubien
auttamiseksi. Tässä moduulissa keskustelemme niiden
käyttöstrategioista.
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Näytä

Näytä kalvot 13 ja 14: Klubin terveystarkastuksen toimintastrategiat.
Pyydä osallistujia katsomaan Osallistujan käsikirjan sivuja 3-4.

Totea

Klubin terveystarkastuksen toimintastrategiat on lista vinkkejä,
joilla pääsee alkuun klubeissa esiintyvien haasteiden kuten
jäsenten menetyksen, jäsen ja virkailijailmoitusten puuttumisen,
palveluraportoinnin vähyyden ja virkailijoiden kierron jne.
ratkaisemiseksi.
Verkkoversion käyttäminen on suositeltavaa, sillä se sisältää
hyperlinkit. Käytä hakutermiä ”Klubin terveystarkastuksen
toimintastrategiat” löytääksesi sen verkkosivulta.

Näytä

Lions Clubs International

Näytä dia 15: Klubin toiminnan parantaminen -verkkosivut
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Totea

Seuraavaksi katsomme Klubin toiminnan parantamisen
verkkosivuja. Tältä sivulta löytyy lisää resursseja klubien
haasteiden ratkaisemiseksi. Mm. seuraavat:
•
•
•
•
•

Näytä

Totea

Teidän klubinne, teidän tapanne
Suunnitelma vahvemmalle klubille
Klubin laatualoite
Klubin erinomaisuuspalkinto
Linkit muihin klubin toimintaan liittyviin resursseihin, kt.
Lionsklubin Mallisäännöt ja ohjesäännöt, Tavallisen klubin
rakenne, Klubin resurssikeskus ja Johtajakoulutuslinkit.

Näytä dia 16: Resurssit

Vaikka resursseja on tarjolla paljon, katsomme nyt vain alla
listattuja.
Teidän klubinne, teidän tapanne! Auttaa klubia muokkaamaan
klubikokouksia sellaisiksi, että ne vastaavat jäsenten tarpeita, mikä
taas auttaa jäsenten säilyttämisessä.
Suunnitelma vahvemmalle klubille keskittyy klubin toimintaan,
palveluun, johtajakoulutukseen ja jäsenyyteen Se tarjoaa vaihe
vaiheelta etenevän menetelmän klubin arviointiin, tavoitteiden
asettamiseen ja suunnitelman laatimiseen.
Klubin laatualoite on strateginen työkalu, jonka avulla klubi
huomaa miten sen toimintaa voidaan tehostaa. Ohjelmaan sisältyy
LCI Forward ja prosessiin otetaan mukaan koko klubi, jotta
pystytään parantamaan sen toimintaa entisestään.

Lions Clubs International
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Klubin erinomaisuuspalkinnoilla motivoidaan klubeja
kannustamaan jäseniään. Voit myös käyttää tätä aloitetta
jäsenkasvun parantamiseen ja palveluaktiviteettien edistämiseen,
tulevien jäsenten kutsumiseen ja nykyisten säilyttämiseen jäseninä.

Näytä

Totea

Näytä dia 17: Kollegat

Muista, että voit hyödyntää kollegoitasi resurssina. Verkostoidu
muiden kanssa, jotka ovat toimineet lohkon puheenjohtajana, sillä
voit oppia heiltä tärkeitä asioita, joita voit hyödyntää toimikautesi
aikana. Muista myös kommunikoida suunnitelmasi klubien
auttamiseksi piirikuvernöörillesi, ja tilanteen mukaan muille
virkailijoille piirissä.

HARJOITUS: KLUBIN TERVEYSRESURSSIEN KÄYTTÄMINEN (10.00)
Näytä

Lions Clubs International

Näytä dia 18:
Harjoitus - Klubin terveysresurssien käyttäminen
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Harjoituksen ohjeet
Pyydä osallistujia palaamaan sivuilla 1-2 oleviin neljään
skenaarioon. Anna heille seuraavat ohjeet:

Totea

Lue klubien skenaariot 1-4 uudelleen. Tällä kertaa valitse
resurssilistasta työkalut, joita käyttäisit kunkin klubin ongelman
ratkaisemiseksi.
Resurssit, joista voit valita ovat seuraavat:
•
•
•
•
•

Klubin terveystarkastuksen toimintastrategiat
Teidän klubinne, teidän tapanne
Suunnitelma vahvemmalle klubille
Klubin laatualoite
Klubin erinomaisuuspalkinto

Kirjoita osallistujan käsikirjaan mikä resursseista olisi kaikkein
tehokkain auttamaan klubia sen tilanteessa.
Kerro osallistujille, että heitä tullaan pyytämään
kertomaan esimerkkinsä muille.
Kysy onko kellään kysyttävää.
Aloittakaa harjoitus.
Ilmoita ajan päättymisestä 6 minuutin kuluttua.
Lyhyt yhteenveto pyytämällä vapaaehtoisia kertomaan
miten luokittelivat esimerkkeinä olleet klubit.
Vastaukset
Ehdotetut vastaukset näkyvät alla, mutta osallistujat
voivat halutessaan perustella muiden resurssien
käyttämisen.
Klubi 1 voisi käyttää Klubin erinomaisuuspalkintoa, sillä
he ovat suoriutuneet hyvin ilmoituksissaan. Palkinnolla
voitaisiin motivoida klubia ylittämään nykyiset numeronsa.
Klubi 2 näyttää painiskelevan johtajuusongelman kanssa,
joten se hyötyisi eniten Klubin terveystarkastuksen
toimintastrategioista.

Lions Clubs International
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Klubi 3 on menettänyt jäseniä, ja sen presidentti on palvellut
kolme kautta peräkkäin. Lisäksi sen viimeisimmästä
ilmoituksista on useita kuukausia ja klubi on asetettu status
quoon. Klubin kannattaisi ottaa käyttöön Suunnitelma
vahvemmalle klubille, sekä klubin terveystarkastuksen
toimintastrategiat.
Klubi 4 on aktiivisessa tilassa ja hieman myöhässä
ilmoituksissaan. Se voisi hyötyä Klubin terveystarkastuksen
toimintastrategioista ilmoitusten tekemisen parantamiseksi.

Siirry

Kysy

Lions Clubs International

Yksi resurssi, jota harjoituksessa ei mainittu on omat verkostot ja
kollegat. He ovat aina hyvä resurssi, jolla on antaa neuvoja ja
tukea, ja auttavat pitämään asiat perspektiivissä. Kannattaa myös
muistaa piirin johtotiimin muut jäsenet, joista voi olla hyötyä
klubien terveydentilan parantamisessa omassa lohkossanne.
Ennen kun päätämme istunnon, onko kenelläkään kysyttävää
klubin terveydentilan arvioinnin ja parantamisen resursseista?
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YHTEENVETO

Kokonaisaika: 5:00

KERTAA ISTUNNON TAVOITTEET (5:00)
Totea

Kysy

Klubien terveydentilan tarkkailu ja oikeisiin toimiin ryhtyminen
klubien auttamiseksi ovat sinun vastuualueitasi lohkon
puheenjohtajana.
Miten aiot käyttää tässä istunnossa mainittuja raportteja ja
resursseja oman lohkosi klubien tukemiseksi?
Vastaukset tulevat vaihtelemaan. Rohkaise osallistujia
käyttämään näitä resursseja toimintasuunnitelmiensa
tarkentamiseksi. Raportteja voidaan käyttää uudelleen aika
ajoin, jotta nähdään, miten klubit etenevät tavoitteissaan.

Näytä

Totea

Lions Clubs International

Näytä dia 19: Kertaa istunnon tavoitteet

Olemmeko päässeet tavoitteisiimme?
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