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Viestintä kaudella 2021-2022

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

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

Tämän kauden toinen viestintävastaavien GTM-kokous oli 18.10.2021, jossa käytiin 
läpi kauden 2021-2022 liiton ja piirien viestintää ja toimintatapoja monissa eri 
kanavissa. Seuraava etäkokous pidetään 22.11.2021.



Piirien viestintäryhmän kuulumiset

2. GTM-kokous ma 18.10.2021

1. Liiton viestinnän vuosikello

• Viestintäjohtaja Raimo Sillanpää esittelee kuukausittain

• Katsottiin läpi viestintäkellon kuukauden tapahtumat

2. Liiton viestintäuutiset

• Hyvän Päivä meni hyvin

• Uutiskirjeen kehittämisestä keskusteltiin

• Lehdistötiedotemalli esiteltiin ja suositeltiin käyttämään

• LION-lehden ilmoitusmyynti - esim. teemoitetut numerot, piirit ja klubit 

tekisivät ilmoitusmyyntiä myös Lion-lehteen - valtakunnallinen Lion-

lehti ei ehkä kiinnostava paikallisille mainostajille - paikallisliitteet 

voisivat olla ratkaisu. 10:llä piirillä on paperilehti.

3. Piirien viestintäsuunnitelmat

• K-piirissä Radio Sandels 11 klubia mukana, Jellonavartti nettiradiossa

• Piirien viestinnät perustuvat pääosin samaan kaavaan ja toimintaan.

4. Piirien ja klubien viestintäkanavien uutiset

• I-piirissä on alettu tekemään alue-Facebookia uutta piirijakoakin 

ajatellen. B-piirissä koulutusvideo FB:stä tulossa piirien käyttöön. K-

piirissä Radio Sandels pyörii hyvin laajalla alueella, linkitykset

kanavalle piirien sivuille.

5. Liiton, piirien ja klubien välinen viestintäyhteistyö

• Klubien viestintävastaavia ilmoitettu 117 kpl ja seuraavasti piireittäin: B 5 

kpl, D 5, F 14, H 6, I 14, K 1, L 28. Klubien viestintävastaavien kesken 

perustettu whatsapp-ryhmä keskinäiseen viestintään

6. Piirien ja klubien viestintä- ja brändikoulutus

• SoMe-koulutusta on tulossa.

7. Klubien, piirien, liiton ja järjestön viestintäresurssit

• Resurssit pysyvät staattisena.

8. Liiton, piirien ja klubien somestrategia

• Jos ei halua omalla identiteetillä someen, niin voi myös mennä tekaistulla 

nimellä anonyymisti.

9. Muut asiat

• Diabetes- ja KiTeNet-webinaarit, Yhdistysavain-koulutusta 

• Liiton Youtube-tilille voidaan laittaa piirien Lion-videoita julkiseen jakeluun 

“Lion-kanava” listalle. 

• Leijonat saavat alennusta IKH:ssa



Uudet verkkosivut L-piirille – viim. 15.12.2021

L-piirille tulossa uudet verkkosivut Vitec Avoine Oy:n yhdistysavain.fi-alustalle



Etusivu…

▪ Piirin uudet verkkosivut
ovat päivitysvaiheessa 
kovaa vauhtia.

▪ Sivuston uusi verkko-
osoite:

https://lpiiri.lions.fi

▪ Sivusto on vielä 
julkaisematon eikä sitä  
pääse vielä katsomaan 
tarkemmin

▪ Tulossa mm. uusia 
osioita + otsikot, 
sijainnit, hakutoiminto, 
sivuston tekstit ym. 
vielä muuttuvat



Etusivulla..

▪ Etusivu-osiossa lisäksi 
mm. uutislista: 
Ajankohtaista/Uutiset

▪ Etusivun yläosan 
otsikointi vielä osittain 
”hakusessa”, muuttuvat 
varmastikin

▪ Liiton kautta valitulle 
valmiille pohjalle ei saa 
kaikkia samoja 
toimintoja kuin liitolla 
mm. alasvetovalikkoja
ei saa piirin eikä klubin
sivustoille



Etusivulla lisäksi..
▪ Etusivu-osiossa lisäksi Tapahtumat (otsikko muuttunee)

▪ Suomen Lionsliiton uutiset sekä facebook-upotus

▪ L-piirin facebook-upotus myös + Instagram ym. ym.



▪ Viestittelen piirihallitukselle uusien verkkosivujen valmistuttua, 
jotta pääsette tutustumaan sivustoon!

▪ Palataan piakkoin uusien kotisivujen merkeissä!



L-piirin omat kanavat

Verkkosivut:

• www.verkkoviestin.fi/l-piiri

• 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.facebook.com/LionsLpiiri
https://www.instagram.com/lionslpiiri
https://youtube.com/channel/UCPQKl674XX3xHaoi12R2Vyg
https://twitter.com/LionsLpiiri


Piirin ja klubien viestintä - Toiveita klubeille

• Ajantasaiset tiedot kaikille klubeille

• Piirin sivuilla edelleen puutteellisia verkkosivuosoitteita

• Laitetaan jälleen pyyntöä, pitäisikö piirikuvernöörin vieläkin hätyytellä?

• Klubien jo olemassa olevien kanavien + ”viestintävastaavien” kartoitus

• Verkkosivujen ja muiden kanavien päivitykset kuntoon ja aktiiviseen käyttöön

• Klubien viestintävastaavia L-piirissä vastannut kyselyyn 28 klubista.

• Koulutustarvetta esim. verkkosivujen käyttöön/avaamiseen?

• Klubeilta enemmän juttuja + kuvia + videoita piirin sivuille

• Lähetä teksti + kuva spostitse helena.tuulaniemi@hotmail.com

• Mahdollinen pieni video piirin verkkosivuille ja eri kanaville,                                             

lähetä WhatsAppilla p. 0405712613

mailto:helena.tuulaniemi@hotmail.com


Kiitos


