
Lions Clubs

International
MD 107 Finland

Toimihenkilökoulutus
Rovaniemi - Posio - Tornio   7.-12.5.2022



Lions Clubs

International
Piiri 107-L

Viestintä 
Helena Tuulaniemi



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 ja klubien välillä. Mukana 
myös liiton viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna-Kaisa Jansson taustatukena.

Tämän kauden viestintävastaavien GTM-kokouksia on pidetty 9 kertaa, viimeisin oli 
25.4.2022. Seuraava ja tämän kauden viimeisin etäkokous pidetään 16.5.2022.



Klubien viestinnän kehittäminen

1. Kaikille klubeille tärkeää saada omat toimivat verkkosivut

▪ Sisäinen ja ulkoinen viestintä toimivaksi verkkosivuille

▪ Jäsentiedotteet ym. asiat klubin jäsenille samassa paikassa helposti saatavilla

▪ Verkkosivuille klubin tapahtumia ja aktiviteetteja – saadaan näkyvyyttä myös ulkoisesti

▪ Samalla tietoa myös L-piirille/Lions-liittoon – lisää näkyvyyttä klubille ja lionstoimintaan

Ilmaisia/maksullisia verkkosivualustoja esim.

▪ e-Clubhouse - ilmaiset LCI:n tarjoamat helppokäyttöiset verkkosivut

- https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/create-e-clubhouse

▪ Yhdistysavain.fi - Suomen Lions-liiton kautta lionsklubeille tarjoamat helppokäyttöiset 

verkkosivut, kokeile ilmaisversiota

- https://www.yhdistysavain.fi/liitot/lions

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/create-e-clubhouse
https://www.yhdistysavain.fi/liitot/lions


Klubien viestintävastaavat-kartoitus

2. Klubin viestintävastaava tulisi olla jokaisella klubilla

• Lions-liiton viestintäjohtaja tehnyt tänä 

vuonna kartoitusta kaikkien piirien klubien 

viestintävastaavista

• Perustettu klubien viestintävastaavien 

WhatsApp-ryhmä, johon on L-piirin 38 

klubeista ainoastaan 15 liittynyt ryhmään 

ja sähköpostiosoitteen on antanut 27 eli 

yhteensä 71% L-piirin klubeista.

• L-piirin klubit ovat taulukossa neljänneksi 

eniten ilmoittaneet viestintävastaaviaan.



Klubien eri viestintäkanavat ja -tavat

❑ Omat verkkosivut

❑ Sähköposti – yleisin?

❑ WhatsApp-ryhmät

❑ Somekanavat – Facebook taitaa 
olla ykkösenä, harvalla klubilla on 
esim. Instagramia 

❑ Muu kanava, mikä?

Tehdään klubeille kartoituskyselyä vielä viestinnän eri kanavien käytöstä 

tämän kevään aikana sähköpostitse esim. lomakkeella netin kautta.



Lehdistötiedotepohja klubien käyttöön

• Lions-liitto on tehnyt lehdistötiedotepohjan 

klubien käyttöön. Tiedotepohja löytyy myös L-

piirin sivuilta https://lpiiri.lions.fi/piirin-klubit/

• Tiedotepohjaa kannattaa hyödyntää 

viestinnässä. Se jämäköittää viestin rakennetta, 

tuo ydinasiat esille ja antaa lions-toiminnalle 

viestinnällisesti yhtenäisen ilmeen.

• Tehokas viestintä parantaa klubien näkyvyyttä 

ja tärkeät aktiviteetit saavat näin 

ansaitsemansa julkisuuden.

https://lpiiri.lions.fi/piirin-klubit/


Kirjoittamisvalmennus 24.3.2022

Suomen Lions-liiton viestinnän järjestämä tosi hyvä

webinaari, josta löytyy videotallenne liiton sivuilta

Kirjoittamisvalmennus on rautaisannos klubien ja piirien 

tiedottajille sekä kaikille lioneille, jotka haluavat oppia lisää 

lehtijuttujen tekemisestä ja saada hyviä vinkkejä omalla 

matkallaan Lions-palvelupolulla eteenpäin.

Kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa videotallenne!

• https://www.lions.fi/koulutus-1/kehita-
itseaasi/viestinta/kirjoittamisvalmennus/

https://www.lions.fi/koulutus-1/kehita-itseaasi/viestinta/kirjoittamisvalmennus/


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 uudet verkkosivut – lpiiri.lions.fi

Pääotsikot ja alisivustot

Etusivu

Ajankohtaista/Uutiset

Toiminta – alisivusto:

• Koulutustoiminta

• Kummilapset Sri Lankassa

• Nuorisotoiminta

• Arne Ritari –säätiö

• Aktiviteetit

• Kansainvälinen toiminta

L-piiri

Piirin tapahtumia

Piirin verkkosivuille ei ole vielä RSS-syötettä, käytä
esim. oheista kuvaketta verkkosivulinkin kanssa

Piirin klubit

– alisivusto:

• Klubilista

• Klubitapahtumia

• Kokousmuutoksia

• Ritarikilpi

• Tapahtumat

• Arkisto

Lapin Leijona

Yhteystiedot

Arkisto

www.lpiiri.lions.fi



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

Suomen Lions-liiton viestintäjohtaja Raimo Sillanpää: https://www.youtube.com/watch?v=mJleihBRhqE

mailto:helena.tuulaniemi@hotmail.com


Kiitos


