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Tervetuloa
Uusien klubien Paikkakunnan 
tarpeiden arviointiin! Ennen kuin 
päätätte onko jokin paikkakunta 
sopiva paikka uudelle lionsklubille, 
suorittakaa Paikkakunnan 
tarpeiden arviointi, jonka kautta 
pystytte selvittämään mihin 
tarpeisiin lionsklubi pystyy 
vastaamaan. 
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Arvioinnin tavoitteet:

1.  Selvitä mitä vapaaehtoispalveluita yhteisö tarvitsee.

2.   Selvitä, mitkä projektit ja ohjelmat ovat tärkeitä yhteisölle.

3.   Selvitä mitkä muut organisaatiot alueella järjestävät 
samantyyppisiä palveluita.

4.   Luo suhteita keskeisiin yhteisöjohtajiin, jotta saat tukea 
lionsklubin perustamiselle.

5.    Arvioi uuden klubin perustamisen toteutettavuus yhteisön 
tarpeiden, väestötietojen ja lionien tilanteen perusteella 
(esim. sponsoroiva klubi, opaslion, virkailijoiden mentorit).

Mitä sinun tulee tehdä

1.   Muodosta tiimi - Luo uuden klubin rekrytointitiimi, 
joka tukee uuden klubin muodostamista, mukaan 
lukien: paikkakunnan tarpeiden arvioinnin suorittaminen, 
osallistuminen uuden klubin perustamistoimintaan ja 
juhlatilaisuuksiin.

2.   Paikkakunnan tutkimus - Kerää paikkakunnan 
väestöön liittyviä tietoja (esim. ikä, toimialat, 
kiinteistötyypit, sosioekonominen asema, etniset ryhmät, 
jne.). Onko paikkakunnalla aikaisemmin ollut lionsklubia? 
Tutki myös paikkakunnan rakennetta ja historiaa (esim. 
maaseutu/kaupunki, viestintätavat, resurssit, yritykset).

3.   Laadi yhteisöjohtajien luettelo - Laadi luettelo 
keskeisistä sidosryhmistä, jotka pystyvät parhaiten 
arvioimaan paikkakunnan tarpeita. 

4.   Laadi kyselylomake ja viestintäsuunnitelma - Laadi 
arviointikysely ja esittelykirje. SWOT-analyysimenetelmän 
avulla (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) 
voit kerätä hyödyllistä tietoa. Voit käyttää annettuja 
esimerkkejä kyselylomakkeesta ja kirjeestä tai luoda 
kokonaan uudet kyselyt paikkakunnan tarpeiden 
arvioimiseksi.  
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5.   Suorita arviointi - Ota yhteyttä listalla oleviin 
henkilöihin. Voit lähettää arvioinnin sähköisesti tai 
sopia henkilökohtaisesta tapaamisesta arvioinnin 
suorittamiseksi ja esitelläksesi heille Lions Clubs 
International. Suunnittele arvioinnin suorittamista 
vähintään 4 - 5 keskeisen sidosryhmän jäsenen kanssa. 
Käytä kunkin henkilön kohdalla heille parhaiten sopivaa 
viestintätapaa.   

6.   Analysoi arviointitulokset - Rekrytointiryhmä tarkistaa 
arvioinnin tulokset selvittääkseen, sopisiko uusi klubi 
yhteisöön. Jaa arviointitulokset tärkeimmille lioneille 
ja yhteisön sidosryhmille ja aloita sitten uuden klubin 
perustamisprosessi, jos se on mahdollista.

 

Mitä tarvitset

1.  Tunnista 4-5 paikkakunnan sidosryhmän jäsentä

2   3-4 henkilön rekrytointitiimi, joka suorittaa arvioinnin

3.   Tietotekniikan perustiedot yhteisöarvioinnin luomiseen 
(esim. sähköposti, Google Docs, Survey Monkey, 
Microsoft Word, Excel)

Paljonko aikaa 
tarvitaan
 

 -   Henkilökohtaisesti suoritettavat arviot - Noin 45 minuutista 
yhteen tuntiin

-   Sähköinen arviointi - Noin 30–45 minuuttia lähettämiseen 
ja tarkistamiseen



Uuden klubin Paikkakunnan tarpeiden 
arviointi - Kysely
Nimi: ________________________________________________________ Päivämäärä:  ___________________________________

Yritys/organisaatio/ala (esimerkiksi koulutus, virkistys, terveys, ympäristö):  ____________________________________________                                                                   

Toimi/virka:  _________________________________________________________________________________________________

Puhelin:  _____________________________ Sähköposti:   ___________________________________________________________

Paikkakunnan tarpeiden tunnistaminen
Arvioidessasi paikkakunnan tarpeita, käytä SWOT-analyysimenetelmää tiedon keräämiseen.  

Vahvuudet (korosta paikkakunnan vahvuuksia)

1.  Mitkä ovat paikkakunnan nykyiset vahvuudet?

____________________________________________________________________________________________________________

2.  Mitkä ovat paikkakunnan ainutlaatuiset ominaispiirteet?

____________________________________________________________________________________________________________

3.  Mitä ohjelmia tällä hetkellä tarjotaan paikkakunnalla?

____________________________________________________________________________________________________________

Heikkoudet (alueet, joilla tarvitaan apua) 

4.  Nimeä vähintään kolme erityistä tarvetta, jotka olet havainnut yhteisössä:

____________________________________________________________________________________________________________

Mahdollisuudet (mihin tarpeisiin lionsklubi voi vastata? Kenen kanssa lionit voivat tehdä yhteistyötä?)

5.  Minkä organisaatioiden tiedät omalla toimialallasi toimivan paikkakuntalaisten hyväksi?

____________________________________________________________________________________________________________

6.  Minkä tyyppisisiä yhteisöpalveluprojekteja olet nähnyt toteutettavan, tai millaisista olet kuullut, omalla alallasi?

____________________________________________________________________________________________________________
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7.  Millaisia ohjelmia paikkakunnalla tarvitaan tällä hetkellä? Entä tulevaisuudessa?

____________________________________________________________________________________________________________

8.   Luuletko, että paikkakuntalaiset ovat tietoisia siitä millaisia projekteja alueella järjestetään, ja jos eivät, millä tavoin 
parantaisit yleisön tietoisuutta asiasta?

____________________________________________________________________________________________________________

9.  Millaisessa roolissa uusi lionsklubi voi mahdollisesti toimia ohjelmien ja palveluiden toteuttamiseksi paikkakunnalla?

____________________________________________________________________________________________________________

Uhat (esteet)

10.  Mitä esteitä näet uuden klubin perustamisessa?

____________________________________________________________________________________________________________

11.  Onko olemassa erityisiä ohjeita työskentelystä palveluorganisaatioiden kanssa paikkakunnalla?

____________________________________________________________________________________________________________

Muita kommentteja:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Yleistä tietoa paikkakunnasta/yhteisöstä (lionien käyttöön)

Paikkakunnan koko: _______________________________________________ Montako koulua on alueella:  _________________

Tärkeimmät toimialat: _________________________________________________________________________________________

Maaseutu- tai kaupunkiyhteisö: _________________________________________________________________________________

Paikkakunnan johtajat:

____________________________________________________________________________________________________________

Onko alueella ollut tai onko tällä hetkellä lionsklubi?          Kyllä        Ei   Jos kyllä, ilmoita klubin nimi:

____________________________________________________________________________________________________________

Onko paikkakunnalla seuraavat? (Valitse kaikki soveltuvat vaihtoehdot.)

 Kaupungin tai läänin toimisto   Kauppakamari/paikallinen yrittäjien ryhmä

  Paikalliskoulun hallitus   Palo- ja poliisilaitos

  Kulttuurisia tai etnisiä ryhmiä   Yhteisöpalvelujärjestöjä 
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Esimerkki kirjeestä/sähköpostiviestistä

Hyvä {nimi},

Lionsklubi {Klubin nimi} on kiinnostunut uuden lionsklubin perustamisesta {Yhteisön nimi}  palvelemaan paikkakunnalla ja 
vastaamaan yhteisön tarpeisiin. Saadaksemme lisätietoja {Yhteisön nimi}, suoritamme paikkakunnan tarpeiden arvioinnin 
sidosryhmien kanssa, joilla on asiantuntemusta yhteisössä. Tavoitteenamme on selkeästi määritellä humanitaariset palvelut, 
joita me -- palveluklubina --  voisimme toteuttaa.

Lions Clubs International on yli 100-vuotias organisaatio, jonka 1,4 miljoonaa jäsentä palvelevat yli 200 maassa.  Täyttämällä 
liitteenä olevan arvion autat meitä määrittämään alueen tarpeet ja huolenaiheet sekä tukemaan meitä, jotta pystymme 
vaikuttamaan paikkakunnalla.   Rohkaisemme sinua myös lähettämään tämän kyselyn eteenpäin henkilöille, joiden mielipiteet 
voivat auttaa meitä ymmärtämään paremmin paikkakunnan tarpeita.

Palauta täytetty arviointi viimeistään {date}. Voimme myös tavata henkilökohtaisesti, jos haluat vastata arviointiin meidän 
kanssamme. Kun olemme koonneet tiedot, klubimme edustaja tulee lähettämään sinulle yhteenvedon siitä mitä olemme 
oppineet arvioinnin perusteella ja miten voimme mahdollisesti tehdä yhteistyötä. Mikäli sinulla on kysymyksiä, ole hyvä ja ota 
minuun yhteyttä {puhelin ja/tai sähköpostiosoite}. Vastaan mielelläni kysymyksiisi.

Terveisin

{Lionin nimi},

(Lion-virka)

{Lionsklubin nimi},



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

FI 10/19
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