
 

 

 
 

 

Ongelmanratkaisu-
opas piireille 



 



Tässä oppaassa esitellään yleisiä piireissä esiintyviä ongelmia ja resursseja, jotka auttavat 

ratkaisujen löytämisessä.  

 

 

 

• Piirin e-Kirja – Opas piirin hallintaan.  Kiireisenä piirikuvernöörinä haluat löytää nopeasti resurssit, 
joita tarvitset kaikkien tehtävien suorittamiseen, klubin ja piirin hallinnon keskeisten käytäntöjen 
tarkistamiseen ja kiireisen aikataulusi hoitamiseen. Se tarjoaa tarvitsemasi tiedot, kuten 
piirihallituksen valinnan, klubin terveyttä tukevien resurssien etsimisen tai korvaushakemusten 
lähettämisen ja korvausten saamisen nopeasti.  

• Piirikuvernöörin verkkosivu – tarjoaa nopean pääsyn työkaluihin ja resursseihin, ja se sisältää kaksi 
osaa: Tärkeimmät resurssit ja Lisäresurssit.   

• Piirin mallisäännöt ja ohjesääntö – Lionpiirin hallintoasiakirjat. Piirillä voi olla sen omat mallisäännöt 
ja ohjesääntö, joten varmista, että tunnet oman piirisi hallintoasiakirjat.   

 

 

 

 

• Tutustu Klubin terveysarviointiin joka kuukausi ja etsi merkkejä riskiryhmässä olevista klubeista  

• Käytä Klubin arviointi -työkalua huomataksesi riskiryhmässä olevien klubien erityiset ongelmat  

• Pyydä vaikeuksissa olevia klubeja hakemaan Klubin uudelleenrakentamisohjelmaa ja nimitä kurssin 
käynyt opaslion klubin avustamiseksi 

 

 

 

• Käytä Charter Night -suunnitteluopasta saadaksenne uudelle klubille hyvän alun 

• Jaa Uuden klubin matka -sivu, jotta uusi klubi saa tarvitsemansa resurssit 

• Suunnittele säännöllisiä yhteydenottoja uuden klubin kurssin käyneeseen opaslioniin klubin 
ensimmäisen kahden vuoden aikana 

• Pyydä lohkon puheenjohtajia kutsumaan opaslioneja lohkon kokouksiin, jotta haasteista ja 
ratkaisuista voidaan keskustella 

 

 

Piirin toiminnan yleinen tehokkuus 

Emme tiedä, miten estää klubien lakkauttamisen 

Uusilla klubeillamme ei ole selvää suuntaa 

Piirissämme on toiminnan lopettavia klubeja 

https://www.lionsclubs.org/resources/79866048
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/district-governors
https://www.lionsclubs.org/resources/79866013
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
https://www.lionsclubs.org/resources/79866276
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/rebuilding-reactivation-priority-clubs
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/resources/79866349
https://lionsclubs.org/fi/new-club-journey
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/resources/79866297


 

 

 

• Lue yleiskatsaus Lionsklubit parantavat yhteisöjään. Muuttuneet elämät -esitteessä   

• Lue lisää uusimmasta Uuden klubin kehittäminen -oppaasta   

• Tutustu Tee se itse - Uuden klubin kehittämisen työpajat -aikajanaan ja yleiskatsaukseen, jotta pystyt 
auttamaan uusien klubien kehittämisessä  

• Rekrytoi asiantunteva lion toimimaan teemaklubikoordinaattorina ja perustakaa useita teemaklubeja 

 

 

 

• Tutustu Uuden klubin yhteisön tarpeiden arviointioppaaseen    

• Voit ladata resursseja, työkaluja ja ohjeita uuden klubin muodostamisesta uuden klubin aloitussivulla 

 

 

 

• Tilaa Uuden klubin laajennuspaketti sähköpostitse osoitteesta membership@lionsclubs.org  

• Tutustu Perusta uusi klubi -verkkosivuun, josta voit ladata resursseja ja työkaluja. Sieltä löytyy 
rekrytointityökaluja, julisteita, esitteitä ja paljon muuta  

 

 

 

• Tutustu näihin vaihtoehtoihin perinteisten klubien sijasta: virtuaalinen klubi tai teemaklubi  

• Harkitse liitännäisklubia, kunnes uusi klubi päättää, miten se haluaa toimia 

  

Emme tiedä, miten uusia klubeja perustetaan 

Emme tiedä, miten aloitamme uusien klubien perustamisen 

Tarvitsemme materiaaleja, joiden avulla voimme perustaa uusia klubeja 

Piirissämme ei perusteta uusia klubeja 

Perinteiset klubimallit eivät ole houkuttelevia potentiaalisille uusille klubijäsenille 

https://www.lionsclubs.org/resources/79863550
https://www.lionsclubs.org/resources/79863550
https://www.lionsclubs.org/resources/79866917
https://www.lionsclubs.org/resources/79866397
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/resources-for-coordinators
https://www.lionsclubs.org/resources/81796168
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club
mailto:membership@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/virtual-clubs
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/specialty-clubs-program
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-branch


 

 

 

• Jaa heille tähän virkaan liittyviä resursseja: Klubin jäsenjohtajan toimenkuvaus, Klubin jäsenjohtajan 
opas ja Klubin jäsenjohtajan e-Kirja 

• Varmista, että jäsenjohtajat ovat tietoisia klubivirkailijan koulutuksesta, joka on heidän saatavillaan 
Lionien oppimiskeskuksen kautta ja kannusta heitä osallistumaan piirin tarjoamaan asiaankuuluvaan 
koulutukseen 

 

 

 

• Pyri saamaan kaikki klubit osallistumaan Maailmanlaajuiseen jäseneksiottopäivään kasvattaaksesi 
yhteenkuuluvuuden tunnetta  

• Järjestä säännöllisesti uusien jäsenten perehdytyksiä käyttämällä  Uusien jäsenten perehdytys -
verkkosivua ja Uuden jäsenen perehdytysvideota  

• Rohkaise klubeja osallistumaan Lionien kansainväliseen rauhanjulistekilpailuun  

• Järjestä uusille jäsenille erityinen tilaisuus joka vuosi piirin vuosikokouksessa  

 

 

 

 

• Rohkaise klubeja sisällyttämään klubin aktiviteettikalenteriin palveluaktiviteetteja ja sosiaalisia 
tapahtumia, joilla on rekrytointiin liittyviä tavoitteita 

• Johda koko piirin laajuista palveluhanketta (katso ideoita Palvelun matkasta), johon kutsutaan 
yhteisön jäseniä ja jossa jaetaan rekrytointiesitteitä ja jäsenhakemuksia 

• Kehitä paikallisia kumppanuuksia muiden yhteisön organisaatioiden kanssa ja hyödynnä Join 
Together -ohjelmaa 

• Kannusta Klubin jäsenjohtajan nimittämistä virkaan  

 

 

Piirimme menettää jäseniä 

Klubin jäsenjohtajat tarvitsevat lisätukea 

Klubin jäsenet eivät ole yhteydessä muuhun organisaatioon 

Nykyiset klubit eivät rekrytoi aktiivisesti uusia jäseniä 

Piirimme ei löydä uusia jäseniä 

https://www.lionsclubs.org/resources/79866105
https://www.lionsclubs.org/resources/79866200
https://www.lionsclubs.org/resources/79866200
https://www.lionsclubs.org/resources/79866415
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/worldwide-induction-day
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/member-orientation
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/member-orientation
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/new-members
https://lionsclubs.org/fi/start-our-approach/youth/peace-poster
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/resources/129938169
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/service-journey
https://www.lionsclubs.org/resources/79866161
https://www.lionsclubs.org/resources/79866604
https://www.lionsclubs.org/resources/81794024
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/join-together
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/join-together
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-membership-chairperson


 

 

• Rohkaise klubeja mukauttamaan klubin toimintaa Teidän klubinne, teidän tapanne! -oppaan tuella 

• Perusta virtuaalinen klubi ja kannusta liitännäisklubien perustamista jäsenille, joilla on erilaiset 
mielenkiinnon kohteet  

 

 

 

• Varmista, että piirikuvernööri jakaa piirin vision ja tavoitteet kaikkien klubien kanssa viestinnän, 
lohkojen ja klubivierailujen kautta  

• Käytä Tavoitteet -raporttinäkymää seurataksesi laajennukseen, jäsenyyteen, palveluun ja 
johtamiseen liittyviä tavoitteita  

 

 

 

• Hae yhtä tai useampaa LCI:n ja LCIF:n apurahaa  

• Etsi ideoita piirin vuosikokouksen rahoittamiseksi Miten suunnitella piirin vuosikokous  

• Tutki piirin budjetti- ja jäsenmaksurakennetta, jotta löydätte tapoja saada enemmän irti piirille 
maksetuista jäsenmaksuista 

 

 

 

• Etsi ideoita piirin vuosikokouksen parantamiseksi Miten suunnitella piirin vuosikokous  

• Pyydä muilta piireiltä parhaita toimintatapoja jaettavaksi seuraavassa kuvernöörineuvoston 
kokouksessa 

  

Nykyiset klubit eivät toivota potentiaalisia ja uusia jäseniä tervetulleiksi 

Meiltä puuttuu suunta tai vastuullisuutta 

Meiltä puuttuu varoja 

Piirillämme on yleisiä haasteita 

Vuosikokoukseen osallistuminen on vähäistä 

https://www.lionsclubs.org/resources/79865927
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/virtual-clubs
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-branch
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/2022-2023-district-goals
https://insights.lionsclubs.org/district-goals
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention


 

 

• Kannusta piirin johtajia toteuttamaan viran siirtämisen suunnittelua. Suorita viran siirtämisen kurssi 
Lionien oppimiskeskuksessa 

• Piirin johtamisraportilla on luettelo kaikista aktiivisista lioneista, jotka ovat toimineet 
klubipresidentteinä viimeisten viiden vuoden aikana, sekä lioneista, jotka toimivat tällä hetkellä 
piiritasolla. Voit pyytää kopion sähköpostitse osoitteesta districtadministration@lionsclubs.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johtajamme pysyvät samassa virassa vuodesta toiseen 

https://myapps.lionsclubs.org/
mailto:districtadministration@lionsclubs.org
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Piiri- ja klubihallinto 
Lions Clubs International 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 
www.lionsclubs.org 
Sähköposti: districtadministration@lionsclubs.org 
Puhelin: (630) 468-6776 

http://www.lionsclubs.org/
mailto:districtadministration@lionsclubs.org



