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Johdanto 

Keväällä 2017 LC Porvoo Blanka päätti päivittää vuonna 2015 laaditun strategiansa. 

Maaliskuun klubikokouksessa 2017 saatujen kommenttien pohjalta strategian uudistustyötä 

on jatkettu. Ideoita esitettiin runsaasti uusiksi tapahtumiksi, esim. urheilu (pienoisgolf, 

naisten juoksutapahtuma), tanssiaiset vakiotapahtumaksi, kahvitustoiminnan laajentaminen, 

kirpputoritapahtumiin osallistuminen vaikkapa siivouspäivänä ja hyvinvointitapahtumat 

(kauneus, tuote-esittelyt. maistiaiset). Lisäksi ideoitiin alueellista yhteistyötä ikäihmisten 

auttamiseksi ja yksinäisyyden torjumiseksi yhdessä muiden LC klubien kanssa. 

Myös jalkautuminen ihmisten pariin koettiin tärkeäksi, jotta Blankan toimintaa saataisiin 

paremmin tunnetuksi – tavoitteena tietenkin jäsenmäärän kasvu. Ideointisessiossa mietittiin 

myös vuosittaisten projektien määrää, miten monta tapahtumaa blankalaiset jaksavat 

hoitaa. Myös VekaraFestiksen kohtaloa pohdittiin ja mietittiin jopa välivuotta. Näiden 

ideoiden toteuttamisesta tai hylkäämisestä pitää tehdä päätöksiä strategisesti kestävältä 

pohjalta. 

 

Kolmessa vuodessa on sekä yhteiskunnassa että ympäristössä tapahtunut paljon: lama on 

kääntynyt työvoimapulaksi, mutta pitkäaikaistyöttömiä on yhä runsaasti ja köyhyys on 

lisääntynyt, kansainvälinen epävarmuus jatkuu ja ympäristöuhkat realisoituvat. 

Muuttuneisiin olosuhteisiin pitää myös LC Porvoo Blankan reagoida. Toiminnan painopistettä 

voitaisiin siirtää rahanhankinnasta kohti palvelun lisäämistä voimavarojen puitteissa. 

 

Teoreettinen viitekehys  

Strategia on klubin tietoinen keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valinta 

muuttuvassa maailmassa. Kyse on erilaisista valinnoista, tärkeysjärjestyksistä ja jopa 

kieltäytymisistä. 

Visio on klubin tulevaisuuden tahtotila, aikajänteenä vuodet 2015 - 2025 

Arvot ovat ne toiminnan perusperiaatteet, joiden mukaan klubissa tinkimättömästi eletään 

kaikissa olosuhteissa.  Arvot on pelkistetty ja konkreettinen tapa ilmaista klubin kulttuuri, eli 

klubin tapa elää. Arvot ovat pitkäikäisiä, mutta olosuhteiden muutokset voivat johtaa niiden 

tarkistamiseen. 

Toiminta-ajatus on kaiken toiminnan perusta. Se vastaa kysymykseen ”Miksi olemme 

olemassa?” ja se on yleensä kaiken suunnittelun perusta. Toiminta-ajatus on pitkäikäinen ja 

se ohjaa klubin toimintaa.  

Elämätehtävälle (missiolle) on ominaista, että toiminta-ajatus, arvot ja visio ovat 

sopusoinnussa keskenään. 

SWOT-analyysin avulla tutkitaan klubin sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä ulkoisen 

ympäristön antamia mahdollisuuksia ja sieltä tulevia uhkia. 

Sidosryhmät ovat ryhmiä, joiden kanssa klubilla on panos-vastike-vuorovaikutussuhde. 

Sidosryhmä antaa panoksensa klubin toimintaan ja vaatii vastikkeen panokselleen. Sisäisiä 



sidosryhmiä ovat klubin jäsenet, hallitus ja työryhmät, ulkoisia sidosryhmiä ovat mm. muut 

Lions-klubit, kilpailijat (esim. muut järjestöt), asiakkaat (esim. Vekarafestiksen kävijät), 

sponsorit, media, julkinen valta. 

 

LC Blankan strategian perusta 

 LC Blankan visio 2018 - 2028 -  tulevaisuuden tahtotila 

• LC Blanka on paikkakunnalla tunnettu lasten ja nuorten palvelujärjestö, joka kerää varoja 

tai muuten auttaa tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria. 

• LC Blankan jäsenet ovat aktiivisia ja Lions-periaatteisiin sitoutuneita naisia, jotka pystyvät 

rakentavaan yhteistyöhön ja jotka viihtyvät hyvin yhdessä. 

• LC Blanka toimii yhteistyössä muiden porvoolaisten järjestöjen kanssa. 

• Klubin jäsenet osallistuvat Lions-koulutuksiin ja muihin toiminnan kannalta tarpeellisiin 

kursseihin. 

LC Blankan arvot 

• Auttaminen: tehdään hyvää, pyyteettömästi, arkisesti ja arvokkaasti, ennakoiden, 

heikommista huolehtien.  

• Ilo ja yhteenkuuluvuus: sitoutuminen, yhteisöllisyys, vuorovaikutus, empatia, aktiivisuus 

• Tasa-arvo: yksilön erilaisuuden arvostaminen, kunnioitus ja hyväksyminen 

• Tulevaisuuden optimismi, yhteisvastuullisuus sekä yhteisöstä että ympäristöstä myös 

olosuhteiden muuttuessa 

• Arjen arvot: lapset ja nuoret, perhe, ystävät 

 

SWOT-analyysi 

Sisäiset vahvuudet  

LC Blankan jäsenet ovat monilta eri aloilta, osaajia ja tekijöitä, joille on leimallista into ja halu 

tehdä sekä into ja halu oppia uutta.  Jäsenet voivat myös toimia toinen toistensa kouluttajina ja 

heidän elämänkokemuksensa auttaa eri tilanteissa. Yhdessä pystytään toimimaan nopeasti 

tarpeen vaatiessa. Lähipiirin kautta klubilaisilla on hyödyllisiä kontakteja ympäristöön.  

Sisäiset heikkoudet  

Klubin presidentin ja hallituksen vuoden mittainen toimikausi aiheuttavat jatkuvuuden puutetta 

hallinnossa. Jäsenmäärän pieneneminen ja ikääntyminen tuovat omat haasteensa samoin kuin 

jäsenten ajanpuute. Klubilla ei ole vielä jäsenistöään varten kehitysohjelmaa. Omien kontaktien 

puute paikallisiin yrityksiin vaikeuttaa joskus toimintaa. Klubilaisten on vaikea vastata 

kieltävästi erilaisiin annettuihin haasteisiin. Selkeitä kriteerejä ei ole sovittu, mitä avustuksia 

annetaan ja mihin projekteihin lähdetään mukaan. 



Ulkoiset mahdollisuudet  

Monikerroksinen Lions-organisaatio antaa toiminnalle raamit, tuo ideoita jäsenklubeille, 

kouluttaa ja motivoi. Yhteistyö muiden Lions-klubien ja paikallisten muiden järjestöjen kanssa 

avaa uusia mahdollisuuksia osallistua uusiin ja ehkä suurempiinkin projekteihin. Klubilla on 

kiinteä yhteistyö kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ja opetustoimen kanssa. Tiedotuksen 

tehostaminen luo uusia mahdollisuuksia. 

Ulkoiset uhkat  

Monikerroksinen Lions-organisaatio aiheuttaa byrokratiaa ja lisätyötä. Väestön ikääntyminen, 

syntyvyyden lasku, ympäristöuhkien realisoituminen huolestuttaa ihmisiä, klubilaisiakin. 

Autettavia kohteita on enemmän, auttamishaluakin löytyy, mutta resurssien vähyys vaivaa. 

Suuri yleisö ei välttämättä tiedä Lions-toiminnasta, mikä vaikeuttaa toimintaa. 

 

LC Blankan toiminta-ajatus 

• LC Blankan toiminta-ajatuksena on mahdollistaa parempi arki ja elämä ensisijaisesti paikallisille 

nuorille ja lapsille. 

• LC Blankan toimintaa leimaa iloinen yhdessä tekeminen ja jäsenten kasvaminen ja kehittyminen 

toimissaan. 

• LC Blankan jäsenet viihtyvät yhdessä, tutustuvat uusiin ystäviin ja ympäristöihin ja saavat uuden 

harrastuksen. 

 

Strategia 2018 - LC Blankan tapa toimia 

Säännöllinen klubitoiminta 

Kuukausikokouksiin LC Blanka kokoontuu kerran kuussa, kuukauden toisena tiistaina 

toimintavuoden syyskuun alusta toukokuun loppuun. Jäseniltä odotetaan aktiivista 

osallistumista klubin toimintaan, tavoitteena 100% osallistuminen. Jos jäsenelle tulee esteitä, 

hän voi paikata poissaolon joko osallistumalla hallituksen kokouksiin tai muihin klubin 

aktiviteetteihin tai piirin tilaisuuksiin. Jäsen itse ilmoittaa paikkauksistaan sihteerille. 

Syyskuussa pidetään vuosikokous, maaliskuussa istuva presidentti esittää ehdotuksensa 

seuraavan toimintavuoden hallitukseksi ja vaalikokous on vuorossa huhtikuussa. 

Hallitus johtaa klubin toimintaa. Siinä on 6-10 jäsentä ja se valitaan huhtikuussa. Hallitus 

esittää toimintavuoden toimintasuunnitelman syyskuun klubikokouksessa, jossa se 

hyväksytään. Lokakuussa edellinen hallitus esittää hyväksyttäväksi vuosikertomuksen, 

tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen ja sille myönnetään tili- ja vastuuvapaus. Tilikausi 

on 01.07.-30.06. Klubia edustaa presidentti yksin tai yhdessä ensimmäisen varapresidentin 

kanssa. 

Piirin ja Lions-liiton järjestämiin erilaisiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin klubi pyrkii 

osallistumaan. Klubi valitsee piirin ja Lions-liiton suunnitelmista ne aktiviteetit, jotka ovat 



sopusoinnussa klubin oman toiminta-ajatuksen kanssa. LC Blanka osallistuu klubivierailuihin 

ja klubitreffeihin mahdollisuuksien mukaan. 

Retkiä ja tapaamisia pyritään järjestämään kulttuuritapahtumiin ja yrityksiin 1-2 kertaa 

vuodessa yksin tai yhdessä muiden klubien kanssa. Syksyisin toiminta käynnistyy 

vapaamuotoisella tapaamisella elokuussa ja toimintavuosi lopetetaan toukokuussa 

kevättapaamisella.  

 

LC Blankan aktiviteetit ja avustuskohteet 

LC Blanka pyrkii turvaamaan parempaa arkea lapsille, nuorille ja lapsiperheille, toiminta-

ajatuksensa mukaan. Hallitus ideoi toimintavuoden aktiviteetit ja esittelee ne 

klubikokouksessa syyskuussa. Päätetään osallistumisesta Lions-järjestön ja piirin 

projekteihin, paikallisiin projekteihin vai jatketaanko aikaisempaa toimintaa. Suunnitelmaa 

tarkistetaan tammikuussa. Liiton ja muiden paikallisten Lions-klubien esittelemistä 

projekteista valitaan sellaiset, jotka sopivat LC Blankan toiminta-ajatukseen. 
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Toimintavuoden suurimmat ponnistukset ovat perinteisesti joulumyyjäiset marras-

joulukuussa ja Vekarafestis maalis-huhtikuussa.  Kahvituksia on vuoden aikana 4-5 kertaa ja 

Lions-tuotteita myydään ympäri vuoden.  

LC Blanka avustaa vuosittain eri kohteita sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen 

kautta. Lahjakortteja jaetaan joulun lisäksi koulun alkaessa koulutarvikkeiden ja 

kouluvaatteiden hankintaan sekä koulun päättyessä päättäjäisvaatteisiin ja 

valmistujaisjuhliin.  Pyritään lähettämään opettajia Lions Quest –koulutukseen. Kahta 

kummityttöä Sri Lankassa avustetaan vuoden ympäri.  
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Suoraan LC Blankalle osoitettuihin avunpyyntöihin vastaa hallitus. Nopean avun tarvetta 

varten budjetoidaan hallituksen käyttöön 1000 euroa toimintavuodeksi. Tästä summasta 

hallitus voi pikaisesti myöntää avuntarpeessa olevalle päättämänsä summan. Hallitus 

raportoi klubille. 

LC Blankan aktiviteettitilillä pyritään pitämään vähintään 2000 euroa suurten hätätapausten 

varalta. 

Vuosittaisten aktiviteettien organisointi 

Klubikokouksessa valitaan kunkin aktiviteetin hoitamiseen vastuuhenkilö ja/tai työryhmä (2-3 

henkeä). Työryhmä suunnittelee aktiviteetin toteutuksen, koordinoi työt, ohjaa aktiviteettia 

ja raportoi tuloksista presidentille ja klubille. Tarkoituksena on, että kaikki klubilaiset 

osallistuvat aktiviteettien toteuttamiseen. Työryhmää ei jätetä töiden kanssa yksin.  

 

Strategian uudistaminen 

Hallitus tarkastelee strategiaa ja päivittää aktiviteetit tarpeen mukaan ja esittelee ne 

klubikokouksen päätettäviksi. Strategian perustana olevien arvojen ja toiminta-ajatuksen 

muutoksiin osallistuu koko LC Blanka.  


