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n= 52

Entiset jäsenet

n= 1511  

Jäsenet

n= 324

Potentiaaliset 
jäsenet

Jokaisesta kohderyhmästä  5kpl syvähaastatteluja (3x5 = 15 kpl)





Jäsenkokemus

Ikä Sukupuoli

72% 27%

69%

n= 1511  



Jäsenkokemus

C, F, K, N

Piiri

59% 37%

Asema

n= 1511  



Jäsenkokemus

Jäsenyyden kesto Piirin tehtävissä

35% 65%

n= 1511  

70%



Jäsenkokemus



Jäsenkokemus

Hyvän tekeminen

Yhdessä 
tekeminenAuttaminen Hyväntekeväisyys

Palveleminen Yhdessäolo

Lähes kaikki 
kertoivat 

lionstoiminnan 
olemassaolon syyn. 
Toimintaa kuvattiin 
esimerkein (esim. 

nuorten, 
vähempiosaisten & 

vanhusten 
auttaminen). Osa 
korosti paikallista 

tasoa ja osa 
kansainvälisyyttä.

“Hyväntekeväisyys, mutta myös verkostoituminen 
toisten kanssa eli yhdessä tekeminen.”

“Olemme auttamassa ihmisiä, erityisesti lapsia, 
nuoria ja vanhuksia, mutta ylipäätään 
heikommassa osassa olevia.”

“Niiden ihmisten auttamista varten, jotka 
tarvitsevat apua. Mukavassa porukassa yhdessä 
tekeminen.”

“Auttaminen ja palveleminen ovat ensiarvoisen 
tärkeitä. Näissä tekijöissä Lions-toiminta on 
vahvaa ja merkityksellistä.”

Erottuuko lionstoiminta tarpeeksi muista järjestöistä?



Jäsenkokemus

Suurin osa kuvasi 
lionstoimintaa sen 
toiminnan kautta. 

Suurin osa kuvatuista 
adjektiiveista oli 

positiivisia, vaikkakin 
vähemmän 

persoonallisia. 



Jäsenkokemus

17%
Ei mitään

79%

Hymyilen

3%
Ahdistun

Lähes 20% 
vastaajista kokemus 
on jäänyt laimeaksi 

Alle 40-vuotiailla 
positiivinen kokemus 

oli vain noin 60% 
vastaajista.

Niillä vastaajilla, 
jotka kokivat omat 
vaikutusmahdolli-
suudet vähäiseksi, 

positiivinen kokemus 
oli vain 57%.



Jäsenkokemus

Kuitenkin osa vastaajista näki merkityksen myös pienenä tai vähäisenä valtakunnallisesti, mutta tärkeänä 
paikallisesti tai yksilön kohdalla

“Ilman leijonien apua moni asia olisi jäänyt 
toteutumatta!”

“Kohtuullinen paikallinen auttaminen 
siellä, mihin yhteiskunnan tuki ei aina 
ylety.”

“Lionien kautta tulee autetuksi paljon sellaisia, 
jotka jäävät yhteiskunnan avun ulkopuolelle.”

“Pieni. Yritetään tehä paikallista hyvää 
pienellä porukalla.”

“Melko vähäinen. Jos merkitys olisi suuri, 
niin uusia leijoniakin olisi helpompi 
saada klubeihin. Paikallisesti voi olla 
joskus merkittäväkin.”
“Tällä hetkellä on monta kilpailijaa ja 
merkitys on varmasti hieman jäänyt 
taka-alalle. On muitakin vaihtoehtoja 
vastaavalle toiminnalle joskin ei noin 
raskastempoisia.”

“Kolmannella sektorilla yhä kasvava merkitys, 
lions-toiminta osana sitä yhä tärkeämpää.”

“Erittäin tärkeä. Lionsklubit voivat 
paikkakunnallaan kuten myös kansainvälisesti 
vastata avuntarpeeseen nopeasti ja 
tehokkaasti.”

“Yksi hyväntekeväisyysjärjestö muiden 
joukossa auttamassa yhteiskuntaa 
parempaan suuntaan.”



Jäsenkokemus

NPS 
26

Suosittelijoita on 
41%. He ovat 

uskollisia jäseniä ja  
suosittelevat 

toimintaa muille.

Arvostelijoita on 15% 
jäsenistä ja passiivisia 

44%. Passiivisissa 
jäsenissä voi olla 

potentiaalia kääntää 
suosittelijoiksi.

Alle 40 -vuotiaille oli 
heikoin suositteluaste 

(10).
Piirin toiminnassa 

olleilla oli korkein (40).



Jäsenkokemus

Noin viidennes piti 
toimintaa erittäin 

hyvänä (9-10). 

Ja noin kolmannes 
taas antoi enintään 

tyydyttävän 
arvosanan.



Jäsenkokemus

● Avustustoiminta ja hyväntekeväisyys 

● Omat palveluaktiviteetit

● Varainkeruu ja kampanjat

● Paikallinen toiminta ja oman klubin toiminta

“Erilaiset paikalliset hankkeet, esim. 
vanhusten ulkoiluttaminen, sotaveteraanien 
auttaminen.”

“Varainkeruu ja lahjoitusten ohjaus oikein.”

“Pyyteetöntä työtä yhteiskunnan hyväksi.”

“Paikallinen auttaminen, hyvä yhteishenki ja 
yhdessä tekemisen riemu. Onnistunut aktiviteetti 
saattaa jopa kirvoittaa onnen kyyneleet 
silmäkulmaan.”

“Toiminta on monipuolista ja myös klubitasolla ja 
paikallisesti usein ketterää. Jäsenet saavat oikeasti 
olla mukana vaikuttavammassa siihen mitä tehdään. 
Yhteisöllisyys on myös olennainen osa toimintaa.”



Jäsenkokemus

● Näkyvyys, markkinointi ja tiedottaminen 

toiminnasta

● Uusjäsenhankinta ja uusien jäsenten 

huomioiminen toiminnassa

● Yhteistyö (esim. klubien kesken)

● Uudistuminen

“Joustaa toiminnassaan niin, että nykynuoret voisivat 
soljahtaa jäseniksi.”

“Tiedottaminen ja näkyvyys monesti heikkoa. Ollaan liiaksi 
vanhoihin kaavoihin sidottuja ja nuoria on vaikea saada 
mukaan.”

“Enemmän yhteistyötä eri klubien kesken, voimavarojen 
yhdistämistä.”

“Ehkä tiedottaminen ulospäin voisi olla aktiivisempaa jolloin 
saadaan samaan aikaan positiivistä kuvaa muillekin.”

“Uudistua nopeammin vastaamaan nykypäivää, sekä 
näkemään muutokset jotka on/ovat tapahtumassa.”



Jäsenkokemus



Jäsenkokemus



Jäsenkokemus

Osa kuvasi liiton toimintaa vain lionstoiminnan perusajatuksen kautta; onko liiton toiminta osalle jäsenistä 
epäselvää?

Avustaa ja tukee klubeja toiminnassaan

Hallinnoi lionstoimintaa Suomessa

Hoitaa kansainvälisiä suhteitaToimii keskus- tai kattojärjestönä

Kokoaa klubit yhteen ja ohjaa klubien 
toimintaa

Koordinoi ja kehittää lionstoimintaa sekä 
edistää toimintaedellytyksiä

Organisoi ja ohjaa piirejä ja klubeja
Johtaa valtakunnallista lionstoimintaa ja 

yhteistyötä



Jäsenkokemus

Jäsenten mielestä lionstoiminnasta 
puuttuu myös:
 
● Uudistuminen ja uudistumiskyky
● Toiminnan houkuttelevuus ja 

vetovoimatekijät (erityisesti 
nuoremmalle kohderyhmälle)

● Näkyvyys
● Rentous 
● Selkeys toiminnassa, suunta ja visio

“Monesti puuttuu rentous, toiminta on liian 
byrokraattista.”

“Nyt pitäisi uudistua tälle ajalle sekä tämän 
ajan nuorille ihmisille kiinnostavaksi, jotta 
toiminta jatkuisi ja laajenisikin.”

“Oikea näkyvyys, eli se mitä me teemme 
oikeasti. Tämä on ratkasu moneen 
ongelmaan, myös jäsenasiaan.”

“Puuttuu huippu strategia, sellainen mikä sisältää 
ajantasainen tilannekuvan järjestön toiminnasta ja 
selkeän kuvauksen toiminnan tavoitteista.”



Jäsenkokemus

Vision toivottiin sisältävän
 

● Uusien jäsenten saaminen 
toimintaan mukaan

● Näkyvyyden lisäämisen toiminnalle
● Byrokratian vähentäminen 

toiminnassa, enemmän 
vapaamuotoisuutta ja innostusta

● Uudistumista ja päivitystä 
perustoiminta-ajatukseen, mm. 
paikallisuuden vahvistaminen ja 
palveluiden kehittäminen

“Ollaan aktiivisesti mukana yhteiskunnassa ja kehitetään 
palvelutoimintaa tarpeen mukaan. Klubitoiminnan kehittäminen 
innostavaksi ja joustavaksi.”

“Kirkastaa palvelutoiminnan merkitystä. Uudistua vetovoimaiseksi 
järjestöksi.”

“Yhdessä tekemisen meininki. Vahva paikallinen palvelu/tukitoiminta. 
Valtakunnallinen näkyvyys.”

“Maailmanlaajuisena avustusjärjestonä Lions-toiminta on 
vaikuttavuudessaan upeaa. Paikallisten klubien toiminnan pitäisi 
uudistua nykyaikaan. Nykymuodossaan toiminta ei houkuttele nuoria 
(tai edes keski-ikäisiä) mukaan toimintaan. Yhdistys tarvitsee myös 
huikean digiloikan nykyaikaan ja toiminnan näkyvyyttä sosiaalisen 
median kanavissa.”



Jäsenkokemus

Lähes 40% jäsenistä koki omat vaikutusmahdollisuudet erittäin suureksi



Jäsenkokemus

“Auttaminen ja palveleminen on 
monipuolista ja aktiivista. Omassa 
klubissa byrokratiaa on onnistuttu 

keventämään. Porukan hyvä henki ja 
yhteisöllisyys. Innostavaa toimintaa, jolle 
on tarvetta ja joka tuo merkityksellisyyttä 

myös omaan elämään lisää.”“Hyvät ystävät ja auttamisen halu. Ylpeys 
olla Leijona.”

“Tutut lionit, sitoutuminen toimintaan, 
samanhenkisyys ja yhdessä tekeminen.”

“Yhteishenki ja mielekäs tekeminen.”“Auttaminen ja toimiminen mukavan 
porukan kanssa. Kaikista tullut ystäviä.”

Auttamisen halu ja 
aktiviteetitYstävät ja veljet Klubin ilmapiiri ja hyvä 

yhteishenki

Sitoutuminen Mielekäs tekeminen ja halu 
osallistua Yhteisöllisyys

“Yhteisöllisyys ja mahdollisuus vaikuttaa 
asioihin.”

“Hyvä yhteishenki ja auttamisesta tuleva 
hyvä mieli.”



Jäsenkokemus

●

●
●

●
●





Entisten jäsenten kokemus

Ikä Sukupuoli

60% 40%

58%

n= 52  



Entisten jäsenten kokemus

C,F,L

Entinen piiri

50% 50%

Asema

n= 52  



Entisten jäsenten kokemus

50% 50%

Jäsenyyden kesto Piirin tehtävissä

n= 52  

52%



Entisten jäsenten kokemus



Entisten jäsenten kokemus

23%
Ei mitään

67%

Hymyilen

10%
Ahdistun

Kokemus on 
kielteisempi 

verrattuna jäsenten 
kokemuksen



Entisten jäsenten kokemus

Verrattuna jäsenten kokemukseen entiset jäsenet arvostelivat toimintaa enemmän 



Entisten jäsenten kokemus

“Hyväntekeväi-
syyttä ja 

klubilaisten 
mukavaa 

yhdessäoloa”

“Palvelujärjestö, 
joka 

konkreettisesti 
auttaa ja 

palvelee.”

“Palvelemassa 
kaikkia ihmisiä! 

Tekemässä hyvää 
ja auttamassa.”

“Tutustuttaa ja 
liittää eri alojen 

henkilöitä 
toistensa kanssa 

hyvän 
tarkoituksen 

puolesta.”

Vastauksissa nousi esiin 
myös yhdessä tekeminen 

ja verkostoituminen



Entisten jäsenten kokemus

Puolet (50%) antoi taas arvosanaksi 7 tai vähemmän



Entisten jäsenten kokemus

● Kampanjat ja varainkeruu
“Kansainväliset auttaminen näkökyvyn hyväksi.”

● Aktiviteetit ja avustustoiminta (kansainvälinen ja 
kansallinen)

“Auttoivat oman paikkakunnan nuoria.”
● Ihmiset klubissa

“Klubin jäsenet olivat mukavia. Kokouksiin oli heidän vuoksi 
mukava mennä.”

● Eri sukupolvien huomioiminen
“Uusien jäsenten hankinta. Nuorten mukaan saaminen.”
● Jäsenistä huolehtiminen ja paikallisuuden 

vahvistaminen
“Myönteiseen jäsenkokemukseen panostamisen.”
“Klubin yhteisöllisyyden vahvistamiseen pitäisi panostaa. 
Klubin pitäisi löytää oma juttunsa minkä eteen tehdään 
töitä ja mistä saadaan varoja hyväntekeväisyyteen.”
● Jäykkyyden vähentäminen

“Muuttaa toimintaa hieman vapaamuotoisemmaksi ja 
positiivisemmaksi.”



Entisten jäsenten kokemus

NPS 
-23

Arvostelijat voivat pahimmillaan puhua kielteisesti toiminnasta muille



Entisten jäsenten kokemus



Entisten jäsenten kokemus



Entisten jäsenten kokemus



Entisten jäsenten kokemus

Osa vastaajista ei nähnyt 
lionstoimintaa 

yhteiskunnallisesti 
tärkeänä, osa taas näki 

sen erittäin tärkeäksi. Osa 
näki myös toiminnan 

paikallisesti tärkeänä, osa 
taas enemmän 

maailmanlaajuisesti.

“Lionstoimintaa 
tarvitaan suuresti 
virallisen sektorin 

tueksi.”

“Aiemmin on ollut 
näkyvämpää - on 

ollut arvostettua ja 
kohteilleen arvokasta 

ja ylpeydenaihe 
jäsenille.”

“Ja paikalliselle 
yhteisölle tosi 

tärkeä!!!”

“Yhteiset isommat 
aktiviteetit ovat 

tuoneet heikommassa 
asemassa oleville 

sellaista apua, jota he 
eivät yhteiskunnalta 

saa.”

“Yhteiskunnalle aika 
vieras, lionsit pyörii 

omissa 
ympyröissään.”

“Kokonaisuutena 
pieni merkitys, 

kuntatasolla 
suurempi.”



Entisten jäsenten kokemus

Klubin ilmapiiri Toiminnan 
velvoituksetAjan puute Toiminnan 

jäykkyys



Entisten jäsenten kokemus

Aika ja eläkkeelle siirtyminen

“Ehkä eläkkeellä olisi riittävästi aikaa ja intoa tälle 
harrastukselle.”

“Jos lapset ja perhe voisivat olla siinä mukana ja 
aikaa olisi harrastaa muutakin kuin nyt.”

Lionstoiminnan uudistaminen

“Jäsenistön keski-iän alentaminen. Turha jäykkyys 
pois toiminnasta.”

“Lions toiminnan uudistaminen nykypäivän tasolle. 
Toiminnan johdon nuorentaminen ja naisten 

tuominen oikeasti toimintaan eikä pelkästään 
taustalla toimimiseen.”

Ei mikään tällä hetkellä

“Ei ole sellaista asiaa, koska ikä tullut vastaan.”

Aktiivinen toiminta ja mukava porukka 

“Hyvä aktiivinen klubi.”
“Sellainen klubi jolla hyvää toimintaa ja henkeä.”

Aika, aktiivinen klubi tai toiminnan uudistaminen voisivat saada mukaan uudelleen toimintaan



Entisten jäsenten kokemus

Mitä lionstoiminnalta puuttuu?

● Uusia jäseniä
● Toiminnan uudistaminen
● Näkyvyys
● Pitkäjänteisyys
● Suunnitelmallisuus ja selkeä 

visio (näkemys miltä 
toiminnan pitäisi olla tänä 
päivänä)

“Selkeä näkemys mitä toiminnan pitäisi olla 
tänä päivänä, halua nykyaikaistaa 

toimintaa.”

“Näkyvyyttä valtakunnallisesti. Aktiviteetti 
kansallisesti minkä kaikki tuntevat.”

“Vastaaminen nuoremman sukupolven 
odotuksiin yhdistystoiminnasta.”

“Uusien aktiivisten jäsenten saaminen.”



Entisten jäsenten kokemus

●
●

●

●

●
●







Potentiaaliset jäsenet

Ikä Sukupuoli

48% 52%

52%

n= 324  



Potentiaaliset jäsenet

Asuinpaikka

11% 63%

Asema

n= 324  



Potentiaaliset jäsenet

Mistä on kuullut lionstoiminnasta?

Suurin osa oli kuullut lionstoiminnasta tiedotusvälineiden (erityisesti lehtien) ja tuttavien tai sukulaisten 
kautta

●

●

●
●



Potentiaaliset jäsenet

28% vastaajista ei tiennyt tai osannut sanoa, mitä lionsklubit tekee

Vastauksissa korostui 
auttaminen ja 

hyväntekeväisyys 
yleisluonteisesti sekä 

varainkeruu ja tapahtumien 
järjestäminen

“Auttaa apua 
tarvitsevia.”

Osa vastaajista osasi mainita 
esimerkkejä toiminnasta mm. 

stipendit, nuorten 
harrastustoiminnan tukeminen

“Hyväntekeväi-
syyttä.”

“Järjestää 
erilaisia 

talkootempauk-
sia ja lahjoittaa 

hyväntekeväisyy-
teen rahat.”

“Kerää rahaa ja 
lahjoittaa 

hyväntekeväisyy-
teen.”

“Tukee mm 
opiskelijoita 
stipendein.”

“Herrasmiesten 
kerho. Vähän 

hyväntekeväi-
syyttä siinä 

sivussa.”



Potentiaaliset jäsenet

Lionstoimintaan liitettiin myös varakkuus, sisäpiiri ja eliitti

Vaikka vastaajien 
näkemykset lionsklubin 

tarkoituksesta olivat 
yleisluontoiset tai heillä ei 

ollut siitä tietoa, niin 
suurella osalla oli 

kuitenkin jokin mielikuva 
toiminnasta 



Potentiaaliset jäsenet

Mikä voisi saada 
liittymään?

Mikä voisi estää 
liittymästä?



Potentiaaliset jäsenet

68%
Ei mitään

27%

Hymyilen

6%
Ahdistun



Potentiaaliset jäsenet



Potentiaaliset jäsenet



Potentiaaliset jäsenet



●

●

●

●

●

Potentiaaliset jäsenet





Yhteenveto

Entiset jäsenet Jäsenet Potentiaaliset jäsenet

●
●
●
●

●
●

●
●

●

●
●

●

Jäsenet mainitsivat erityisesti jäsenistön ikärakenteen suurimmaksi haasteeksi ja potentiaaliset jäsenet 
taas mainitsivat tiedon puutteen ja toiminnan elitistisyyden



Yhteenveto

Entiset jäsenetJäsenet Potentiaaliset jäsenet

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●





● Jäsenkokemus
○

○ →

○ →

○
○

● Entisten jäsenten kokemus 
○ →

Toimenpide-ehdotukset



● Entisten jäsenten kokemus (jatkuu)
○

→

○
● Potentiaalisten jäsenten kokemus

○
→

○
→

Toimenpide-ehdotukset



●
●

●

●

●
●

Toimenpide-ehdotukset





Kohderyhmille 
tärkeät asiat

Teille 
tärkeät 

asiat

TEIDÄN 
BRÄNDI

Brändin arvolupaus



Brändäys

Selkeä brändi auttaa myös muissa järjestötoimintaan liittyvissä päätöksissä

Miten erotumme? Mitä lupaamme kohderyhmillemme?

Strategian luominen vaatii päätöksentekoa. Brändistrategia sisältää suunnitelman, josta 
käy ilmi, miten kohderyhmien halutaan näkevän lionstoiminnan.

Brändistrategian tuloksena syntyy:

● Selkeästi määritelty brändiarvot
● Selkeät brändiattribuutit 
● Selkeästi määritelty kohderyhmät
● Erottuva lupaus (USP) kohderyhmittäin



●
●
●
●
●

○
○
○

●

●

Toimenpide-ehdotukset



●
●
●
●

○
○
○
○
○
○

●
●

○
○
○

Toimenpide-ehdotukset/jäsenet



●

●
●

●

○

●

Toimenpide-ehdotukset/entiset jäsenet



●

●

●

●

Toimenpide-ehdotukset/potentiaaliset jäsenet



●

●

●

●

●

●

Toimenpide-ehdotukset/potentiaaliset jäsenet



Toimenpide-ehdotukset

●

●

●

●

●



Brändäys

Kaikessa markkinoinnissa tulee kärkenä olla avainviestit 

Miten saamme lionstoiminnan tunnettuutta ja houkuttelevuutta lisättyä? 

Valittu strategia tulee viestiä tai muuten ne ovat vain ajanhukkaa. Markkinoinnin ja 
viestinnän keinot voivat sisältää: 

● Inbound-markkinointi (kohderyhmä on hakeutunut itse vuorovaikutukseen): oma 
media kuten blogit ja sähköpostit (merkityksellinen sisältö)

● Outbound-markkinointi (markkinoija lähestyy kohderyhmää): maksettu media 
(vaikuttaja yhteistyöt, sosiaalinen media ja muut mediat) 

● PR ja yhteistyöt: ansaittu media kuten haastattelut ja artikkelit lehdissä



jenni@brandcrafty.com
+358 50 432 6619

mari@brandcrafty.com

brandcrafty.com


