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Viestintä kaudella 2022-2023

Kesällä 2020 on perustettu kaikkien 14 piirin yhteinen viestintäryhmä, jossa piirien 
viestintävastaavat käyvät läpi viestintään liittyviä asioita liiton viestintäjohtajan Raimo 
Sillanpään johdolla. Viestintävastaavilla myös aktiivinen WhatsApp-ryhmä.

Viestintävastaavat jatkavat työstämistä liiton ja piirien viestintään yhtenäisten 
toimintatapojen ja aktiivisen yhteistyön saamiseksi piirien ja klubien välillä. Mukana 
myös liiton viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna-Kaisa Jansson taustatukena.

Tämän kauden viestintävastaavien GTM-kokouksia on pidetty 3 kertaa, 29.8., 26.9. ja 
viimeisin oli 18.10. Viestintätoimialana Strategiatyöpaja Zoom-kokous, mukana 
strategiaryhmästä Nina Moilanen ja Timo Tanskanen. Seuraava kokoontuminen 22.11.



Viestintätoimialan strategiatyöpaja 18.10.2022 muistio

Keskustelu 1: Nykytilanteen vahvuudet ja heikkoudet piirin, liiton ja toimialan 
toiminnassa erityisesti klubin ja jäsenen näkökulmasta.

Keskustelu 2: Miten tulisi toimia, jotta vahvuuksia saadaan vahvistettua ja 
heikkouksia vähennettyä? Konkreettisia esimerkkejä.

Ulkoinen viestintä
➢ liiton tehtävänä tehdä kaikkien klubien tekeminen 

näkyväksi

➢ ovatko piirien lehdet sisäistä vai ulkoista viestintää?

- voisiko olla vain yksi valtakunnallinen piirien lehti

joka olisi suunnattu yleisölle

➢ keskittyminen someen

- po. valittuna vahva viesti

- kaikkien yhtenäinen some-ilme

- piirien yhtenäiset some-koulutukset

➢ Lion-viesti kiinnostavuus ja rooli tulevaisuudessa

Sisäinen viestintä
➢ viestinnän oikea-aikaisuus

- ajankohtaisuus ja tuoreus

➢ viestinnän synkronoinnin parantaminen

- yhdistetään viestit yhteen kk-kirjeeseen tai

- yksittäisinä viesteinä esim. piirin sivuihin

Piirien viestintä
➢ pääsääntöisesti sisäistä viestintää

➢ rooli klubien ulkoisen viestinnän tukemisessa?

- yhteistyössä koulutuksen kanssa



Tulossa: L-piirin somekoulutus 24.11.2022

Somekoulutusta asiasta kiinnostuneille 

lioneille

▪ Bikka Puoskari kertoo esim. somekanavista kuten 
Instagramista 

▪ L-piirin viestintävastaava Helena Tuulaniemi kertoo 
piirin uudistetuista verkkosivuista

▪ Päätoimittaja Heimo Turunen kertoo ajankohtaista 
tietoa Lapin Leijona –lehdestä

Ilmoittautumiset 23.11. mennessä Tiinalle 
tiipesola@gmail.com

Ilmoittautuneet saavat linkin koulutukseen.

mailto:tiipesola@gmail.com


Some-kanava – facebook - käyttöönottoa

Videokoulutusta YouTubessa käyttöönne – Mika Wenell, Lions B-piiri 

Facebook-tilin luominen tietokoneen selaimella
https://www.youtube.com/watch?v=UuklBaJG6Oc

Kuinka luon Facebook-tilin Facebook-appilla iPhonessa
https://www.youtube.com/watch?v=7cyObxthm8Q

Kuinka luon klubille Facebook-sivun tietokoneen selaimella
https://www.youtube.com/watch?v=uAJBWLupJ5E

Kuinka julkaisen jutun klubin Facebook-sivulle
https://www.youtube.com/watch?v=j0QbLUmAIzk

Kuinka julkaisen jutun klubin Facebook-sivulla iPhonen Facebook-appilla
https://www.youtube.com/watch?v=vYawUn9WY3c&list=PLFY0Y4Hkg60gEUgVoSZZeTN1fpsx_fOZA&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=UuklBaJG6Oc
https://www.youtube.com/watch?v=7cyObxthm8Q
https://www.youtube.com/watch?v=uAJBWLupJ5E
https://www.youtube.com/watch?v=j0QbLUmAIzk
https://www.youtube.com/watch?v=vYawUn9WY3c&list=PLFY0Y4Hkg60gEUgVoSZZeTN1fpsx_fOZA&index=3


L-piirin omat kanavat

Uudet kotisivut:

• www.lpiiri.lions.fi

• Verkkosivujen ajantasainen päivitys ja mm. klubien tapahtumista enemmän kuvia ja juttuja

FB-sivut:

• www.facebook.com/LionsLpiiri

• Piirin sekä klubien ajankohtaisia asioita, tapahtumia, toimintaa, aktiviteetteja

Instagram:

• https://www.instagram.com/lionslpiiri

• Mm. klubien tapahtumista kuvia ja pieniä videoita – myös FB:ssä samoja

YouTube-kanava:

• https://youtube.com/channel/UCPQKl674XX3xHaoi12R2Vyg

• Sisältö: mm. klubien tapahtumista, aktiviteeteista ja toiminnasta kertovia videoita (myös kuvavideoita)

Twitter:

• https://twitter.com/LionsLpiiri

• tämä ehkä lähinnä yritysten julkaisupaikka, mutta nyt tehtynä myös L-piirille, ei sisältöä vielä

http://www.lpiiri.lions.fi/
http://www.facebook.com/LionsLpiiri
https://www.instagram.com/lionslpiiri
https://youtube.com/channel/UCPQKl674XX3xHaoi12R2Vyg
https://twitter.com/LionsLpiiri


L-piirin viestintä
https://lpiiri.lions.fi/l-piiri/uutiskirjeet/viestintavastaava/

Yhteystiedot:

Helena Tuulaniemi

L-piirin viestintävastaava

helena.tuulaniemi@hotmail.com

Puh. 040 571 2613

mailto:helena.tuulaniemi@hotmail.com


Suomen Lions-liiton viestintäjohtaja Raimo Sillanpää - Viestintävideo

https://www.youtube.com/watch?v=mJleihBRhqE

Viestintävideo vapaasti 

piirin klubien käytettävissä 

esim. klubien omissa 

tapahtumissa, 

kuukausikokouksissa ym.

https://www.youtube.com/watch?v=mJleihBRhqE


Kiitos


