
NUORTEN AIKUISTEN  
REKRYTOINTIOPAS 
Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050?



Sisällysluettelo

Miksi rekrytoida nuoria aikuisia ....................................................................................................................3

Nuorten aikuisten rekrytoiminen

Jäsenyysohjelmat ........................................................................................................................................3

Miten löytää rekrytoitavia nuoria aikuisia ....................................................................................................4

“Jäsenmaksuista puhuminen”......................................................................................................................5

Työkaluja nuorten aikuisten rekrytoimiseksi ................................................................................................6

Seuranta ......................................................................................................................................................6

Klubin toimintatavat

Klubikokoukset ............................................................................................................................................7

Internetin käyttäminen..................................................................................................................................8

Palvelu..........................................................................................................................................................8

Johtaminen ..................................................................................................................................................8

Uuden klubin perustaminen

Klubityypit ....................................................................................................................................................9

Järjestä laajennus -workshop ....................................................................................................................10



Päinvastoin kuin yleensä luullaan, nuoret aikuiset haluavat

tehdä vapaaehtoistyötä ja he osallistuvat siihen muita vä-

estönosia ahkerammin. Tämä on hyvä uutinen lionsklu-

beille, koska nuorempien lionien saaminen mukaan ja

pitäminen jäseninä on elintärkeää klubiemme tulevaisuu-

delle. Lions Clubs International on laatinut tämän Nuorten

aikuisten rekrytointioppaan, jossa kerrotaan nykyisille klu-

beille miksi nuoret aikuiset haluavat toimia vapaaehtoisina

ja mitä lionit voivat tarjota heille. Nuorten aikuisten saami-

nen mukaan saattaa olla haaste ja sen vuoksi klubin pitää

ehkä muuttaa sen omia toimintatapoja ja nykyisten jä-

senten ajattelutapoja, jotta nuoria saadaan mukaan.

Tässä oppaassa mainitut periaatteet sopivat sekä jo ole-

massa oleville klubeille ja uusille klubeille, mutta uuden

klubin suhteen pitää ehkä ottaa huomioon muitakin teki-

jöitä. Sen vuoksi tämän oppaan lopussa on osa, jossa

kerrotaan nuorten rekrytoimisesta uuteen perustettavaan

klubiin.
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Miksi rekrytoida nuoria aikuisia
Nuorempien jäsenten saaminen mukaan on erinomainen tilaisuus tuoda uutta energiaa ja erilaisia taitoja klu-
biinne ja varmistaa, että klubi toimii vielä 40 vuoden kuluttua. Rekrytoimalla nuoria aikuisia klubiinne, voitte:

• Saada tuoreita ideoita palveluprojekteiksi ja -aktiviteeteiksi
• Lisätä käsiä antamaan enemmän palvelua
• Lisätä jäsenkuntaa, joka heijastaa paremmin paikkakuntaa 
• Heijastaa nykyaikaa
• Saada lisää elinvoimaa klubiinne
• Ylläpitää klubianne

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOIMINEN
Jäsenohjelmat
LCI tarjoaa useita erilaisia jäsenohjelmia, jotka kiinnostavat nuoria aikuisia. Sen lisäksi että ohjelmat tarjo-
avat alennuksia jäsenmaksuihin, seuraavat ohjelmat kannustavat nuoria aikuisia tuomaan koko perheen, ys-
tävät ja lapset mukaan klubikokouksiin ja aktiviteetteihin. Näiden ohjelmien tunteminen ennen
rekrytointiprosessin aloittamista on tärkeää.

Perhejäsenyysohjelma
Perhejäsenyysohjelma kannustaa perhettä viettämään laatuaikaa yhdessä ja se on hyvin tärkeää
monille nuorille aikuisille. Kun aikuiset perheenjäsenet liittyvät samaan lionsklubiin, he saavat alen-
nusta jäsenmaksuista. Ensimmäinen perheenjäsen (perheen pääjäsen) maksaa kansainväliset vuo-
sijäsenmaksut ja korkeintaan neljä muuta saman perheen jäsentä maksavat puolet kansainvälisestä
jäsenmaksusta. Kaikki perhejäsenet maksavat kerran maksettavan liittymismaksun. 

Perhejäsenyysohjelma on avoinna perhejäsenille, jotka: (1) täyttävät kriteerit lionjäsenyyteen, (2)
ovat jo samassa lionsklubissa tai liittymässä samaan klubiin, (3) perheenjäsenten tulee asua sa-
massa taloudessa ja olla sukua toisilleen joko syntymän, avioliiton tai adoption kautta. Sukulai-
suudella tarkoitetaan seuraavia: vanhemmat, lapset, puolisot, sedät/tädit, serkut, isovanhemmat,
puolison sukulaiset ja muut lailliset sukulaiset.

Lionperheiden cub-ohjelma
Monet nuoret aikuiset ovat työssä ja kasvattavat lapsia ja heille on tärkeää, että he voivat viettää
vapaa-ajan lastensa kanssa. LCI on kehittänyt Lionperheiden cub-ohjelman, johon liittyy Cub-oh-
jelman aktiviteettiopas (MPFM-33). Tämä cub-ohjelma kannustaa perheitä toimimaan yhdessä va-
paaehtoistoiminnassa ja se antaa alle 12-vuotiaille lapsille mahdollisuuden aloittaa elinikäisen
sitoutumisen muiden ihmisten auttamiseen. 

Kun kannustamme nuoria jäseniä tuomaan lapset mukaan klubikokouksiin ja palveluprojekteihin,
lisäämme todennäköisyyttä, että he osallistuvat useammin. Lapset voivat auttaa keräämällä mak-
sut, siistimällä paikkoja välipalojen jälkeen tai jakamalla esim. arpalippuja. Harkitkaa myös paikal-
lisen leoklubin jäsenten pyytämistä lapsenvahdeiksi klubikokouksiin ja koordinoikaa aktiviteetteja
lasten kanssa. Kun tarjoatte tällaisen palvelun, molemmat vanhemmat pystyvät liittymään klubiin,
koska heidän ei tarvitse hankkia lapsenvahtia.
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Opiskelijajäsenohjelma
Monet nuoret aikuiset opiskelevat yliopistossa. Lionsklubissa toimimisen lisääminen heidän an-
sioluetteloonsa on hyvä syy liittyä mukaan, mutta monilla opiskelijoilla on hyvin vähän ylimääräistä
rahaa. Opiskelijajäsenohjelma antaa opiskelijoille alennusta jäsenmaksusta, jotta liittyminen on hel-
pompaa.

Oppilaitoksessa kirjoilla olevat opiskelijat, jotka ovat iältään täysi-ikäisestä 30-vuotiaaseen, mak-
savat vain puolet kansainvälisistä jäsenmaksuista ja saavat vapautuksen liittymismaksuista. 

Leo-lionjäsenet 
Entisillä leoilla on kokemusta ja tietoa siitä miten lionsklubi toimii ja heillä on jo todistetusti kiin-
nostusta vapaaehtoistyöhön. Tämä ryhmä on hyvä rekrytoimiskohde. Kaikki entiset leot, jotka ovat
olleet jäseninä vähintään vuoden ja yhden päivän, voivat liittyä ilman liittymismaksua ja entiset leot,
jotka ovat 18-30-vuotiaita maksavat kansainvälisestä jäsenmaksusta puolet.

Miten löytää rekrytoitavia nuoria aikuisia 
Nuorten aikuisten löytäminen on ehkä yksi helpoimmista vaiheista nuorten rekrytoimisessa. Muutaman vin-
kin avulla pääsette varmasti helposti alkuun. Käyttäkää seuraavia vinkkejä (muista yllämainitut ohjelmat), kun
pyritte rekrytoimaan nuorempia jäseniä klubiinne:

• Pyydä nykyisiä jäseniä hankkimaan uusia jäseniä omista perheistään. Lionien lapset ja lastenlapset
ovat hyviä mahdollisiä jäseniä. 

• Vieraile paikallisissa opistoissa ja yliopistoissa. Opiskelijat ovat hyvä resurssi klubillesi ja monet opis-
tot vaativat vapaaehtoistyön kokemusta ennen kuin opiskelijat voivat valmistua. 

• Vieraile paikallisessa leoklubissa ja selvitä, ovatko lukiosta valmistuvat alfa-leot tai 30 vuotta täyttä-
vät Omega-leot kiinnostuneita liittymään lionsklubiin. 

• Soita tai lähetä sähköpostia paikallisiin yrityksiin ja kysy voitko laittaa esitteitä tai pitää esittelypistettä
ruokailutiloissa yhden päivän ajan. 

• Tee yhteistyötä nuorisoryhmän tai keskiasteen koulun kanssa yhteisen palveluprojektin toteuttami-
seksi. Monet osallistujat tulevat pian olemaan täysi-ikäisiä. Tämä antaa klubillenne monien mahdol-
listen tulevien jäsenten yhteystiedot. 

• Kannusta rekrytoitavia nuoria aikuisia tuomaan puolisonsa, ystävänsä ja perheenjäsenensä mukaan
kokoukseen. Nuoret aikuiset pitävät ryhmässä työskentelystä ja he tuntevat olonsa mukavammaksi,
jos he voivat tuoda muita mukaan. 

Nuoret ihmiset nauttivat usein samankaltaisten ihmisten seurasta ja hyvä tapa lähestyä heitä on rekrytoida
yhdessä nuorten jäsenten kanssa. Kun nuoret henkilöt näkevät jonkun samanikäisen, samaa elämäntyyliä
harrastavan nauttivan lionspalvelusta, se on vakuuttava syy liittyä mukaan. Kun mukana on kaksi tai kolme
nuorta aikuista klubissa, pyydä heitä toimimaan yhdessä klubin jäsenjohtajan kanssa toimikunnan perus-
tamiseksi nuorten rekrytoimista varten. 
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“Jäsenmaksuista puhuminen” 
Jäsenmaksut voivat olla vaikea aihe, kun lähestytään mahdollista uutta jäsentä, joten on tärkeää, että si-
nulla on suunnitelma. Useimmat nuoret aikuiset ovat huolissaan siitä, mihin he käyttävät rahansa. Kun kes-
kustelet jäsenmaksuista, selitä että liittymismaksu maksetaan vain kerran ja kerro sitten miten jokavuotinen
jäsenmaksu jaetaan klubin, piirin ja LCI:n välillä. On myös hyödyllistä kertoa mihin jäsenmaksuja käytetään.
Kerro, että osa kansainvälisestä jäsenmaksusta menee LION -lehteen ja vakuutuksiin.

Jos kerrot jäsenmaksujen suuruuden kuukausittain, se voi auttaa myös. Kun kerrot nuorelle aikuiselle, että
jäsenmaksut ovat noin $10/kuukausi sen sijaan, että sanot niiden olevan $120/vuosi, se saattaa kuulostaa
paremmalta.  Harkitkaa osamaksua, jolloin jäsenmaksut maksetaan kuukausittain. Muista myös tarkistaa
voivatko he saada alennusta jonkun LCI:n tarjoaman jäsenohjelman kautta. 

Jos jäsenmaksut ovat ongelma mahdolliselle uudelle jäsenelle, harkitse mahdollisuutta pyytää vanhempaa
lionjäsentä sponsoroimaan uutta nuorempaa jäsentä vuoden ajan.  

Mitä ei pidä laittaa päälle
Monille nuorille aikuisille imago on hyvin tärkeä. Mitä enemmän pystyt ymmärtämään heitä,
sen suurempi todennäköisyys on, että he harkitsevat liittymistä klubiin. Yksi tekijä on
vaatetuksesi, kun olet rekrytoimassa heitä.

Sinun tulee aina pukeutua tilanteen mukaan. Useimmissa tapauksissa sinun ei tulisi käyttää
pukua, koska nuoret aikuiset näkevät sinut myyntimiehenä, paitsi jos olet rekrytoimassa
paikassa, jossa puku on sopiva valinta. Lisäksi kannattaa välttää Lions-liivin käyttämistä.
Nuoret aikuiset eivät ole kiinnostuneita univormuista ja he voivat luulla, että jos he liittyvät
klubiin, heidän täytyy käyttää liiviä.

Lionien poolopaita tai yksinkertainen paita, suorat housut, kävelykengät ja Lions-rintaneula
sopivat usein kaikkein parhaiten tilanteeseen.
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Työkaluja nuorten aikuisten rekrytoimiseksi
Lions Clubs International tarjoaa useita eri työkaluja auttamaan teitä rekrytoimaan nuoria aikuisia, mm. seu-
raavat julkaisut:

• Ole osa jotain tärkeää -esite (EX-801) on tarkoitettu nuorille aikuisille kertomaan heille jäsenyydestä
ja se on hyvä antaa mahdollisille uusille jäsenille. Muista lisätä omat yhteystietosi esitteeseen. Voit esi-
merkiksi harkita yhteystietojesi tulostamista tarralapuille, joissa on oman klubisi nimi, kokoustiedot,
verkkosivut, puhelin ja faksi. Tarralapun voi kiinnittää esitteen takasivulle.

• Nuorten aikuisten rekrytointivideolla (EX-802) esitellään nuoria lioneita, jotka osallistuvat palveluakti-
viteetteihin ja siinä on mukana haastatteluja, joissa korostetaan syitä miksi nuoret aikuiset liittyivät klu-
biin ja mitä lionina oleminen merkitsee heille.

• PR-työkaluja saa LCI:n verkkosivulta ja klubit ja piirit voivat käyttää niitä laatiakseen menestykselli-
sen PR-ohjelman.

• Klubiesitteen mallipohja (MK-20A) on työkalu, jonka avulla lionsklubit voivat luoda ja muokata oman
esitteen. Esitteessä on valmiina yleistiedot jäsenyydestä ja siinä on tilaa oman klubisi tiedoille. Kun
teksti on lisätty valmiiseen pohjaan, tulosta esite ja käytä sitä rekrytoimisessa. 

• Jäsenten tyytyväisyysopas (ME-301) näyttää klubeille, miten pitää jäsenet tyytyväisinä ja halukkaina
jatkamaan jäseninä.

• Piirin uutiskirjeitä voidaan käyttää PR-työkaluna rekrytoimisessa. Uutislehtien tulisi olla yksinkertaisia,
suoraviivaisia ja asiaan liittyviä. Pyydä graafista kokemusta omaavaa lionia klubissa tai piirissä, jos hän
voi auttaa uutislehden suunnittelussa. Laadi joitakin yleisohjeita uutislehden ulkonäöstä ja sisällöstä,
joten se pysyy yhdenmukaisena.

Seuranta
Seuranta on ehdottoman tärkeää on nuori aikuinen sitten vastannut myönteisesti tai kielteisesti kutsuun liit-
tyä lioneihin. Nuoret aikuiset saattavat epäröidä aluksi, erityisesti jos he eivät tunne LCI:ta tai he eivät tunne
ketään klubissa. Anna heille aikaa. Ja vaikka nuori aikuinen olisi kiinnostunut, he eivät ehkä hyväksy kut-
sua ennen kuin he tutkivat asiaa ja keskustelevat asiasta ystävien ja perheen kanssa.  

Ole osa jotain tärkeää -esite tai muut tiedot, jotka annetaan mahdolliselle uudelle jäsenelle LCI:sta ja klu-
bistasi tulevat olemaan perusta uusille yhteydenotoille. Tavalliset tavat hoitaa seuranta rekrytointitapauk-
sissa kuten kirjeen lähettäminen tai puhelinsoitto ovat ehkä hyvä valinta, mutta monet nuoret aikuiset pitävät
uudemmista tavoista. Harkitse seuraavia asioita:

• Kerää sähköpostiosoitteita: Nuoret aikuiset ovat yleensä valmiita antamaan sähköpostiosoitteensa,
erityisesti jos kerrot syyn miksi tarvitset sitä. Pidä sähköposti lyhyenä tai he ehkä menettävät mie-
lenkiintonsa. Kirjoita vain muutama rivi, jossa kiität heitä heidän ajastaaan ja liitä mukaan linkki oman
klubisi nettisivuille.  Sieltä he löytävät lisätietoja klubista ja sen projekteista.  Anna myös seuraavan
klubikokouksen tiedot ja linkki kokouspaikalle.

• Pyydä heidän puhelinnumeroaan ja lähetä heille tekstiviesti. Päivä tai kaksi ennen seuraavaa klubi-
kokousta voit lähettää heille tekstiviestin, jossa muistutat heitä kokouksen ajasta ja paikasta ja että
odotat kovasti näkeväsi heidät siellä. Ihmisillä on kiire ja muistutusviesti voi olla hyödyllinen.

Paras tapaa ottaa yhteyttä on tapa, jonka mahdollinen uusi jäsen kokee parhaaksi.  Kysy häneltä mikä yh-
teydenottotapa on paras hänelle. 
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KLUBIN TOIMINTATAVAT
Klubikokoukset
Nuoret aikuiset ovat kiireisiä. Koulun, työn ja perheen perustamisen lisäksi voi tuntua, että heillä ei ole aikaa
ryhtyä lioneiksi. Mutta he ymmärtävät myös, että on tärkeää antaa jotain takaisin paikkakunnan asukkaille.
Nuoret aikuiset ovat kiinnostuneempia konkreettisista aktiviteeteista kuin pitkistä klubikokouksista.  Klubissa
pitää ehkä tehdä joitakin muutoksia, jotta voidaan ottaa huomioon nuorten aikuisten elämäntyyli. Harkitse
seuraavia asioita:

• Olkaa joustavia ja muuttakaa klubin ohjesääntöä, jotta lionit ovat hyvässä asemassa vaikka he eivät
pääsisikään osallistumaan jokaiseen kokoukseen. Jos klubi kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa,
vaatimus voi olla, että jäsenet osallistuvat yhteen kokoukseen kuukaudessa. Harkitkaa myös koko-
uksen ajankohdan muuttamista nuorten aikuisten aikataulun mukaisesti. Jos klubikokous järjeste-
tään esimerkiksi joka toinen tiistai kello 10 aamulla, useimmat nuoret aikuiset ovat töissä silloin. Voitte
myös harkita kokouksen nauhoittamista, jotta ne jäsenet, jotka eivät päässeet kokoukseen voivat
katsoa tai kuunnella sen internetin kautta.  

• Unohtakaa jotkut klubin perinteistä. Monet nuoret aikuiset eivät ole kiinnostuneita klubin muodolli-
suuksista, jotka olivat aikaisemmin tärkeä osa lionsklubin kokousta. Lions-liivin ja rintamerkin käyt-
täminen tulisi olla vapaaehtoista ja esim. Lions-laulun laulaminen voidaan poistaa kokonaan
kokouksesta.  

• Älä tarjoa ateriaa, vain kevyitä virvokkeita kuten esimerkiksi keksejä ja juotavaa. Jos jotkut vanhem-
mista jäsenistä haluavat aterian, tehkää siitä valinnainen. Anna jäsenille kaksi aikaa kokouksen alka-
miselle. Esimerkiksi illallinen voidaan tarjoilla kello 18:00-18:30 ja klubikokous hoidetaan 18:30-19:00.
Joillakin nuorilla aikuisilla ei ole aikaa tai rahaa illalliseen.

• Noudata asialistaa. Nuoret aikuiset haluavat toimintaa ja heidän aikansa on arvokasta. Sen vuoksi on
tärkeää, että klubikokoukset ovat nopeita ja tehokkaita. Voitte lähettää kokouksen asialistan etukä-
teen, jotta jäsenet tietävät mitä odottaa. Käytä PowerPoint -esitystä kokouksen aikana, jotta pysyt ai-
heessa.

• Harkitkaa vaihtelua. Olkaa luovia ja harkitkaa kokousten järjestämistä eri paikoissa. Keskustele klu-
bin asioista samalla kun järjestätte verenluovutustilaisuuden, jonkun pelin, grillijuhlat jonkun takapi-
halla tai paikallisessa kahvilassa lyhyesti ennen töitä. Kokousten ei tarvitse aina olla virallisia tai
samassa paikassa. Pitopaikan vaihtaminen voi saada uusia jäseniä mukaan. 

• Muuttakaa kokousten muotoa. Sen sijaan, että kaikki lionit katsovat samaan suuntaan ja kuuntelevat
klubivirkailijoita, istukaa ympyrässä ja kannustakaa kaikkia lioneita osallistumaan. Nuoret jäsenet ha-
luavat osallistua eivätkä he ole kiinnostuneita arvojärjestyksestä. 

• Tail twisterin rooli on antaa sakkoja jäsenille, jos heillä ei ole liiviä tai rintamerkkiä, mutta muuttakaa
hänen rooliaan. Hän voi ehkä keksiä joitakin hauskoja tunnelmaa vapauttavia pelejä jokaisen koko-
uksen alkuun. LCI:n nettisivuilta löytyy ideoita näiden “jäänmurtajien” suunnitteluun.
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Internetin käyttäminen
Nuoret aikuist käyttävät internetiä kaikkeen, laskujen maksamisesta ostosten tekemiseen ja ystävien ja per-
heen kanssa kommunikoimiseen. Internet toimii myös tiedonlähteenä nuorille aikuisille. Ennen kuin he päät-
tävät osallistua tai liittyä mukaan, he käyttävät internetiä saadakseen lisätietoja klubista. Varmistakaa, että
he löytävät klubin nettisivut, jotka ovat kiinnostavat, ajantasalla ja siellä annetaan tietoa, jota he etsivät
kuten kokouksen aikataulu, tapahtumakalenteri ja kuvaukset palveluprojekteista kuvien kanssa. Älkää käyt-
täkö piirrettyjä kuvia tai clip art -kuvia. 

e-Clubhouse
Lions Clubs International on tehnyt helpoksi luoda hyvät nettisivut käyttämällä ilmaista e-Club-
house -sivustoa. e-Clubhousen kautta klubi saa käyttöön valmiit pohjat, joihin lisätään klubin omat
tiedot ja tämä onnistuu uudeltakin internetin käyttäjältä. Sivu on valmiina ja siinä on valmiina klu-
bin kotisivu, tapahtumakalenteri, klubin projektisivu, valokuvagalleria ja yhteydenottosivu. Sivuja
voidaan lisätä.

Klubinne nuoret aikuiset haluavat käyttää teknologiaa koko heidän jäsenyytensä aikana. Sen vuoksi teidän
tulisi käyttää internetiä kommunikoimiseen sähköpostin välityksellä ja esimerkiksi kokouksen pöytäkirja tu-
lisi lähettää kaikille kokouksen jälkeen tai klubille luoda oma Facebook -sivu.

Palvelu
Klubinne tulee mainostaa sen etuja. Monille nuorille aikuisille lionina olemisen tärkein etu on mahdollisuus
saada palvella. Kun jäseniä rekrytoidaan, heille tulee antaa esimerkkejä entisistä ja tulevista klubin projek-
teista. Kun klubia mainostetaan jossain, näyttäkää valokuvia klubin jäsenistä suorittamassa palveluprojek-
teja sen sijaan että tuotte klubin lipun. Seuraavia tapoja palvelun korostamiseksi voidaan harkita:

• Korostakaa konkreettisia projekteja, joissa on selvät tulokset. Nuoret aikuiset haluavat usein välittö-
miä tuloksia. Varainkeruu on tärkeää, mutta nuoret ihmiset haluavat usein rakentaa itse jotain, ruok-
kia tai auttaa muita ihmisiä eivätkä he halua viettää kaikkea aikaa grillaamalla makkaroita tai
tarjoilemalla lättyjä.

• Järjestäkää useita eri palveluprojekteja, jotta nuoret aikuiset voivat valita heitä kiinnostavat projektit.
Muistakaa, että kaikilla ei ehkä ole aikaa osallistua kaikkiin projekteihin.

• Ottakaa maailmanlaajuinen asenne. Monet nuoret aikuiset haluavat projekteja, joissa voidaan vai-
kuttaa ihmisten elämään muualla maailmassa, mutta ne suoritetaan paikallisella tasolla. Harkitkaa
projekteja, joissa kerätään ja lähetetään tarvikkeita luonnonkatastrofien uhreille jossain toisessa
maassa.

• Olkaa ympäristöystävällisiä. Nuoret aikuiset ovat kiinnostuneita ympäristön auttamisesta ja sen vuoksi
voitte osallistua paikkakunnan projekteihin, jotka vähentävät teidän hiilijalanjälkeänne. Ideoita ovat
esimerkiksi naapuruston kompostin rakentaminen, puiden istuttaminen tai tehokkaiden lamppujen
jakelu.

Johtaminen
Monet nuoret aikuiset ovat kiinnostuneita ottamaan osaan johtamistehtäviin ja toimimaan jossain toimi-
kunnassa. Tämä antaa heille mahdollisuuden vahvistaa ansioluetteloa tai parantaa omia esiintymis- tai yri-
tystaitoja.
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Varmistakaa, että klubinne nuoria jäseniä kuunnellaan. Pyytäkää heiltä ideoita ja antakaa heille mahdollisuus
osallistua klubin hoitamiseen ja aktiviteetteihin. Voitte ehkä antaa heille tilaisuuden osallistua toimikunnan
toimintaan tai toimikunnan johtamiseen heti kun heistä on tullut jäseniä.

On tärkeää, että annetaan mahdollisuuksia nuorille jäsenille käyttää heidän taitojaan. Voitte esimerkiksi pyy-
tää teknologisesti lahjakasta jäsentä hoitamaan nettisivuja tai markkinoinnin asiantuntijaa laatimaan klu-
binne uutislehden.

UUDEN KLUBIN PERUSTAMINEN 
NUORTEN JÄSENTEN KANSSA
Hyvä tapa saada nuoret aikuiset mukaan lionsklubiin on perustaa uusi klubi paikkakunnalle.  Uusi klubi,
jossa suurin osa jäsenistä on nuoria aikuisia saa muitakin nuoria mukaan ja he voivat itse hoitaa klubia ta-
valla, joka sopii heidän elämäntyyliinsä. LCI tarjoaa tietoja nuorten aikuisten rekrytoimiseksi, mutta sen li-
säksi LCI:lla on eri tyylisiä klubeja ja resursseja uusien klubien perustamiseksi. 

Klubityypit
Nuoret aikuiset etsivät uusia tapoja osallistua heille tärkeisiin asioihin ja palvella tavalla, joka sopii heidän
jatkuvasti muuttuvaan elämäntyyliinsä. Vaikka perinteiset paikkakunnat ovat lionsklubien tavallisimpia si-
jaintipaikkoja, LCI ymmärtää, että yksi koko ei sovi kaikille. Sen vuoksi LCI tarjoaa myös seuraavia klubi-
tyyppejä tavallisen lionsklubin lisäksi:

• Kampuslionsklubit on suunniteltu opisto- ja yliopisto-opiskelijoille, hallintovirkailijoille, opetushenki-
lökunnalle, entisille opiskelijoille tai muille yhteisön kehityksestä välittäville ihmisille. Jäsenet palvele-
vat kampusaluetta ja oppivat samalla arvokkaita johtamis- ja liiketaitoja. 

• Leo-lionsklubit antavat leoille helpon tavan siirtyä leoklubista lionslubiin tarjoamalla erityisen alen-
nuksen leoiän ohittaville leoille ja heidän ystävilleen. Leo-lionsklubin perustamiseen tarvitaan vähin-
tään 10 valmistuvaa leoa. 

• Liitännäisklubit antavat pienelle ryhmälle mahdollisuuden muodostaa lionsklubi ja aloittaa paikka-
kunnan palvelu nopeasti. Jäsenet ovat kantaklubin lioneja, mutta valitsevat omat projektinsa ja akti-
viteettinsa. Harkitkaa nuorista aikuisista muodostuvan liitännäisklubin perustamista sellaisen klubin
yhteyteen, joka haluaa säilyttää vanhat perinteensä. Voitte myös aloittaa liitännäisklubin yhdessä Alfa-
leojen kanssa, jotka valmistuvat lukiosta tai Omega-leojen kanssa, jotka täyttävät 30 vuotta ja jotka
ovat kiinnostuneita ryhtymään lioneiksi. 

• Erityisalojen klubit perustuvat johonkin yhteiseen mielenkiinnon kohteeseen tai olosuhteeseen. Ehkä
uusilla jäsenillä on jokin yhteinen harrastus tai paikkakunnan projekti, jonka parissa he haluavat työs-
kennellä. Jos näin on, perustakaa erityisklubi, joka keskittyy johonkin asiaan, josta kaikki mahdolliset
jäsenet ovat kiinnostuneita. 

• Kyberklubeissa voi olla jäseniä eri paikkakunnilta ja ne voivat pitää klubikokoukset verkossa. Vä-
hintään 75% perustajajäsenistä tulee olla töissä tai asua sen moninkertaispiirin alueella, jossa klubi
perustetaan. 

Uuden klubin yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät julkaisusta Opas uuden klubin perustamiseen (TK-1).
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Laajennus -workshop
Laajennusworkshop -ohjelma on suunniteltu lioneille auttamaan uusien klubien perustamisessa. Lionit op-
pivat keskeisiä strategioita potentiaalisten klubipaikkakuntien tunnistamiseksi ja tapoja lähestyä tärkeitä
paikkakunnan johtajia rekrytoidakseen heidät jäseniksi uusiin klubeihin. Piirinne voi joko järjestää tavallisen
workshopin tai Tason 2 workshopin, jonka tavoitteena on perustaa uusi klubi, jossa jäseninä on nuoria ai-
kuisia.  

Tavalliset workshopit
Tavallisessa workshopissa keskitytään hyväksi todettuihin rekrytointimetodeihin sekä kenttätyö-
hön, itsevarmuuden vahvistamiseen ja taitojen jakamiseen. Jokaisen workshopin tavoitteena on
saada perustetuksi ainakin yksi uusi klubi lähelle koulutuspaikkaa. Samalla koulutetaan 10–30 
lionia.

Tavalliset workshopit antavat osallistujille käytännönläheistä tietoa uuden klubin perustamisesta,
mikä tekee seminaareista hyödyllisiä ja hauskoja. Osallistujat oppivat myös perustajajäsenten osal-
listumisesta tärkeisiin aktiviteetteihin vahvan klubi-ilmapiirin rakentamiseksi.

Tason 2 workshop
Tason 2 workshopissa piirit etsivät neljä tai viisi uuden klubin organisoijaa, jotka sitoutuvat yhden
uuden klubin perustamiseen lähelle heidän omaa aluettaan. Yhden päivän kestävä koulutus kattaa
hyvän sijainnin löytämisen uudelle klubille, eri klubimuotojen edut, hyvän sponsoroivan klubin ja
opaslioneiden löytämisen (joita ehdotetaan piirille), laajennustiimin kehittämisen ja miten organi-
soida uusi klubi.  

Tason 2 workshopit ovat hyvä tapa perustaa useita klubeja piirissä yhden päivän koulutuksen jäl-
keen.  Tärkeintä on tunnistaa hyvät klubin organisoijat, jotka ovat valmiita sitoutumaan tehtävään.
Konsultit vastaavat kysymyksiin ja antavat opastusta koulutuksen jälkeen joko puhelimitse tai säh-
köpostilla.

Workshopien järjestäminen ei maksa mitään. Tarvitaan vain paikka, jossa koulutus järjestetään. LCI
lähettää uuden klubin kehittämiskonsultin ilmaiseksi piiriin.  
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Muistiinpanot
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Muistiinpanot
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Jäsenohjelmat ja uusien klubien markkinointi
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
Sähköposti: memberprog@lionsclubs.org
Puhelin: 630.571.5466

EX-800 FI  7/13


