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Etusivu…

▪ Piirin uudet verkkosivut julkaistaan 
15.2.2022 alkaen

▪ Sivuston uusi verkko-osoite:

www.lpiiri.lions.fi

▪ Uudet kotisivut ovat täysin erilaiset kuin 
aiempi sivusto. Etusivulla ylhäällä on eri 
päävälilehdet, joista klikkaamalla pääsee 
aiheen mukaan eri sivuille, alisivuille ja 
monille eri osioille.

▪ Etusivulta löytyy pääotsikoiden lisäksi 
oikeassa reunassa pieniä kuvakkeita, 
joita klikkaamalla pääsee suoraan 
kyseiseen osioon.



Etusivulla..

▪ Ajankohtaista / Uutiset -osiosta 
löytyvät L-piirin ja klubien 
tuoreimmat uutiset ja ajankohtaiset 
asiat

▪ Sivulla on näkyvissä 6 viimeisintä 
uutista tai tapahtumaa

▪ Aiemmin julkaistut uutiset löytyvät 
Aiempia uutisia -linkin alta



Etusivulla..

▪ Piirin tapahtumia -otsakkeen alta 
löytyvät piirin järjestämät tapahtumat, 
kokoukset, myös koulutukset (myös 
toisessa osiossa erikseen) yms.

▪ Aiemmat tapahtumat häviävät 
näkyvistä sitä mukaa kun ne ovat 
olleet. 

▪ Admin-käyttäjät pääsevät menneitä 
tapahtumia tarkistamaan, jos on 
tarvetta.



Etusivulla..

▪ Etusivulla lisäksi L-piirin 
Facebook-upotus

▪ YouTube-kanavan upotus

▪ Instagram-linkki

▪ Suomen Lions-liiton uutiset

▪ Suomen Lions-liiton Facebook-
upotus

▪ Etusivulta löytyy lisäksi linkkejä, 
mm. Suomen Lions-liiton 
Uutiskirjeet, Klubien raportoinnit, 
Jäsenportaali/raportoinnit/Learn, 
Leijonahenki ym.



Etusivun pääotsikot..

▪ Etusivun Toiminta-otsikon alla on 
Toiminta-alisivusto, joka sisältää 
seuraavat osiot:

▪ Koulutustoiminta – piirin koulutusosio

▪ Kummilapset Sri Lankassa

▪ Nuorisotoiminta – Nuorisovaihto, 
Lions Quest, KiTeNet, Rauhanjuliste, 
Leotoiminta, Orkester Norden

▪ Arne Ritari -säätiö

▪ Aktiviteetit – Aktiviteettipankista saat 
ideoita ja voit jakaa omasi.

▪ Kansainvälinen toiminta



Etusivun pääotsikot..

▪ Pääotsikoiden alla on useita eri 
sivuja ja osioita, esim.:

▪ Etusivun L-piiri-otsikon alta 
löytyy vasemmasta reunasta 
sivuvalikko ja otsikkoja 
klikkaamalla näet kyseisten 
sivujen sisällön.

▪ Sivuvalikon otsikon alla voi olla 
myös alaotsikoita, joita 
klikkaamalla saat taas uusia 
sivuja esille ja näet niiden 
sisällön.



Etusivun pääotsikot..

▪ Piirin klubit -otsakkeen alta löytyy 
oma Piirin klubit -alisivusto, jossa 
on klubien lähettämiä tarinoita ja 
tapahtumia kuvineen, piirin klubilista, 
ritarinkilpi ja -ryöstöt, klubikokousten 
muutokset ym..

▪ Tähän osioon toivotaan klubeilta 
uusia tarinoita kuvineen paljon, jotta 
saadaan tästä näyttävä paikka!

▪ Aiemmilta verkkosivuilta siirretään 
klubitapahtumia ja -tarinoita 
pikkuhiljaa lisää tähän osioon ..



Etusivun pääotsikot..

▪ Lapin Leijona –otsikon alta 
löytyy kaikki Lapin Leijona -lehdet 
vuodesta 2010 alkaen.

▪ Yhteystiedot-otsikon alla ovat 
kaikki L-piirin yhteystiedot 
samassa paikassa

▪ Arkisto-osioon siirretään lisää 
aineistoa aiemmilta verkkosivuilta 
pikkuhiljaa.

▪ Jäsenille-osiota ei vielä ole 
käytössä, tulossa on jossain 
muodossa.



UUDET VERKKOSIVUT

www.lpiiri.lions.fi

L-piirin klubilaiset! 

Muistakaahan vaihtaa L-piirin uusi verkko-

osoite kaikkiin klubienne eri kanaviin, mm. 

omille verkkosivustoille, somekanaviin, 

kirjeisiin, esitteisiin, sähköpostiin tms. minne 

vain olettekaan L-piirin verkkosivuosoitteen 

tallentaneet!

Vanhat kotisivut EIVÄT ole 

käytössä enää 14.2. jälkeen!

Palautteita, kysymyksiä, muutosehdotuksia, lisäideoita 

ym. uusista verkkosivuista voi laittaa sähköpostitse:

Helena Tuulaniemi

L-piirin viestintävastaava 

helena.tuulaniemi@hotmail.com

mailto:helena.tuulaniemi@hotmail.com


L-piirin omat kanavat

Verkkosivut:

• www.verkkoviestin.fi/l-piiri - 15.2. alkaen 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.verkkoviestin.fi/l-piiri
http://www.lpiiri.lions.fi/
http://www.facebook.com/LionsLpiiri
https://www.instagram.com/lionslpiiri
https://youtube.com/channel/UCPQKl674XX3xHaoi12R2Vyg
https://twitter.com/LionsLpiiri


Kiitos


