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#Leijonien minä-kuva kesäkuu 2021



Brändityöryhmä

”Brändityöryhmä pyrkii kohti vetoavaa, houkuttelevaa ja 
totuudenmukaista markkinointiviestiä Lions-toiminnasta eri 
kohderyhmille.”



Leijonien minä-kuva kesäkuu 2021

Kyselyn motivaatio

Kyselyn toteutus

Paljon vai vähän?

Kysymykset

Tulokset



Kyselyn motivaatio

Jotta voisi antaa lupauksen, pitää tietä mitkä ovat mahdollisuudet 
sen täyttämiseen



Kyselyn toteutus

1. Kyselyn valmistelu 31.5.-17.6.
Tiia Häyry, Nina Moilanen, Kati Jaatinen 

2. Kysely avoinna 18.6.-30.6.
Suomeksi ja ruotsiksi(käännös Bo Lindberg)

3. Tulosten koonti 1.7.-15.7.

4. Tulosten yhteenveto 16.7.
Kati Jaatinen ja Nina Moilanen

5. Artikkeli LION-lehteen 29.7.
Tiia Häyry

6. Brändityöryhmä 10.8.

7. Tulosten julkistus 4.9.



Paljon vai vähän?

Kaikki leijonat Suomessa 

n. 18500

Vastanneet 

n. 2000

Vapaa sana 

n. 200

1398 vs. 91



Kysymykset

2. Sukupuoli
3. Kuinka monta vuotta olet toiminut lionina?

5. Lionien pukuetiketti on minulle tärkeä (1) … En välitä pukuetiketistä, suosin vapaamuotoista pukeutumista 
6. Ajallinen panokseni toiminnassa on riittävä (1) … Koen riittämättömyyttä omasta panoksestani toiminnan parissa (5)
7. Kunnioitan perinteitä nykyisessä muodossa (1) … Perinteitä voi mielestäni uudistaa (5)

9. Pyydän mielelläni ystävääni mukaan toimintaan (1) … En pyydä ystävääni mukaan, sillä pelkään hänen pettyvän (5)
8. Kiittäminen on tärkeää (1) … Ei kaikesta tarvitse kiittää (5)

10. Minulle on tärkeää tietää ketä autan (1) … Minulle ei ole väliä, kuka apuani tarvitsee (5)
11. Lippaan kanssa kerääminen on mielekästä (1) … Ahdistun, jos toimin lipaskerääjänä (5)

13. Nuorten ideat eivät ole mielestäni toteuttamiskelpoisia (1) … Nuorilla on mielestäni hyviä ideoita (5)
12. Haluaisin auttaa niin montaa kuin mahdollista (1) … Yksi riittää, jos saan hänen maailmansa pelastettua (5)

14. Olen ahkera sosiaalisen median käyttäjä (1) … En ole lainkaan aktiivinen/mukana sosiaalisessa mediassa 
15. Klubin jäsenten sukupuolella ei ole väliä (1) … Haluan klubini säilyvän mies-/naisklubina (5)

17. Nautin klubimme kokouksista (1) ... Klubin kokoukset eivät ole mieleeni (5)
16. Sukupuolijakautuman täytyy olla selkeä (1) … Uusien klubien tulisi olla yhteisklubeja/ sukupuolineutraaleja (5)

18. Pidän klubilaisten kesken tehtävästä palvelusta (1) … Palvelen ja autan mieluimmin yksin (5)
19. Osallistun myös muiden vastaavien järjestöjen toimintaan(1) … Lionit ovat ainoa vapaaehtoisjärjestö, johon osallistun (5)
20. Haluan klubiimme lisää jäseniä (1) … Klubissamme on tarpeeksi jäseniä (5)

22. Haluan auttaa eniten paikallisesti (1) … Haluan auttaa eniten kansainvälisesti (5)
21. Innostun uusista aktiviteeteista ja haluan toteuttaa niitä (1) … Nykyiset ja toimiviksi todetut aktiviteetit ovat riittävät (5)

23. Klubin toiminta ei kaipaa kehittämistä (1) … Klubin toiminta kaipaa kehittämistä (5)
24. Haluan osallistua lionien toimintaan piiri-, ja liittotasolla (1) … Klubitoiminta on itselleni sopivin osallistumismuoto (5)

26. Auttaminen antaa minulle suurta mielihyvää (1) … Autan, koska mielestäni niin tulee tehdä (5)
25. Varainkeruusumman lahjoittaminen on palkitsevinta (1) … Konkreettinen palvelutyö on palkitsevinta (5)

4. Haluan tulla huomatuksi (1) …Välttelen huomiota (5)

1. Ikä



Tulokset



1. Ikä

Kysely:

Kaikki leijonat:

Vanhin 101

Nuorin 21 0,4 % 2,8 % 9,6 % 20,8 % 29,7 % 27,7 % 8,1 % 0,8 %

Keski-ikä 64,1 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

IKÄJAKAUMA



2. Sukupuoli

Naisia 4032 21,4 %

Miehiä 14821 78,6 %

Kysely:

Kaikki leijonat:



3. Kuinka monta vuotta olet toiminut lionina?

Eniten 67

Vähiten alle vuosi 35 % 24 % 16 % 13 % 9 % 3 %

Keskiarvo 18,8 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60

LEIJONAIKÄJAKAUMA

Kysely:

Kaikki leijonat:



Kysymysten 4-26 vastaukset



27. Viisi tärkeintä asiaa lionien toiminnassa



27. Välj av följande alternativ 5 som för dig 
är de viktigaste inom lionsverksamheten



28. Neljä tärkeintä palvelukohdetta



28. Fyra serviceområden som för dig är 
de viktigaste



29. Mitkä asiat saavat sinut viihtymään 
lionien toiminnassa? 



29. Vilka saker får dig att trivas i lionens
verksamhet? 



30. Kuinka suosittelisit lionien toimintaa



30. Hur du skulle rekommendera lionens
verksamhet för andra



31. Vapaa sana



31. Ordet är fritt



Kiitos!

Lämmin kiitos kaikille aikaansa kyselylle antaneille – työryhmä 
jatkaa työtään kohden tavoitteiden määrittämistä brändityölle 
sekä ehdotusta brändin kirkastamiseen tähtäävistä 
toimenpiteistä.
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1398 vs. 91



Kiitos


