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Klubien viestinnän kehittäminen

1. Kaikille klubeille tärkeää saada omat toimivat verkkosivut

▪ Sisäinen ja ulkoinen viestintä toimivaksi verkkosivuille

▪ Jäsentiedotteet ym. asiat myös 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, kokeilkaa aluksi ilmaisversiota, voi laajentaa maksulliseksi tarpeen mukaan

- 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 viestinnän kehittäminen

2. Klubien aktiviteetteja esille L-piirin verkkosivuille ja someen

▪ Klubien aktiviteeteista ja tapahtumista olisi hyvä saada 

mahdollisimman paljon juttuja kuvien kera L-piirin 

verkkosivustolle Klubien tapahtumia -osioon

▪ Jutut ja kuvat näkyvät myös L-piirin etusivulla 

Ajankohtaista/Uutiset -osiossa

▪ Jutut kuvineen päivitetään myös L-piirin 

somekanaville – Facebook – YouTube –

Instagram – mahdollisuuksien mukaan

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


Juttujen + kuvien ja videoiden lähetysohjeita

▪ Kerro tapahtumasta/aktiviteetista lyhyt selostus mitä, missä, 

kuka ja miksi sekä liitä ainakin yksi valokuva mukaan

”Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”

▪ Lähetä kuva/kuvat + tekstit sähköpostitse piirin 

viestintävastaavalle helena.tuulaniemi@hotmail.com

▪ Lähetä pienet videot (miel. vaakaan kuvatut) mieluummin 

WhatsAppilla p. 040 571 2613 / Helena Tuulaniemi

▪ Myös pieni video tapahtumasta on mahdollista laittaa L-piirin eri 

kanaville: verkkosivut + facebook + YouTube + Instagram

▪ Jos klubilla on jo YouTube-video olemassa tapahtumasta tai 

aktiviteetista, voit lähettää siitä vain linkin sähköpostitse jutun lisäksi

mailto:helena.tuulaniemi@hotmail.com


Viestinnän välineitä ja kanavia

Medianäkyvyyttä lionstoiminta saa parhaiten paikallislehdissä

• Klubien tapahtumista ja aktiviteeteista kannattaa laittaa juttuja paikallisiin lehtiin

• Lions-liitto on tehnyt lehdistötiedotepohjan klubien käyttöön (lataa L-piirin sivuilta)

• Tiedotepohjaa kannattaa hyödyntää viestinnässä. Se jämäköittää viestin rakennetta, tuo 

ydinasiat esille ja antaa lions-toiminnalle viestinnällisesti yhtenäisen ilmeen.

• Tehokas viestintä parantaa klubisi näkyvyyttä ja tärkeät aktiviteetit saavat näin 

ansaitsemansa julkisuuden.

Lionstunnuksen käyttö ja graafinen ohjeistus

• Pyritään käyttämään valmiita lomakepohjia

• Käytetään lionstunnusta liiton ohjeistuksen mukaisesti

• Graafiset ohjeet löytyvät liiton sivuilta https://www.lions.fi/media/logot_ja_graafiset_ohjeet/

https://lpiiri.lions.fi/viestinta/
https://www.lions.fi/media/logot_ja_graafiset_ohjeet/


Some-kanavan - facebook - videokoulutusta 

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

Facebook-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)

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


Tarpeellisia vinkkilinkkejä…

• Lionstoimintaa esittelevä uusi video YouTubessa

• Tuhansien leijonien maa –webinaarisarja – tallenteet Liiton sivuilla

• Lionstunnuksen käyttö ja graafinen ohjeistus

SOMEN LINKKIPANKKI (lionsclubs.org) 

• Lions sosiaalisen median linkkipankki 

• Sosiaalisen median pikaopas 

• Facebook-sivut klubille 

• Kolme tapaa, joilla kohennat Facebook-sivuasi 

https://youtu.be/S3W_hlFnsLg
https://www.lions.fi/media/tuhansien_leijonien_maa_-webinaarisarja
https://www.lions.fi/media/logot_ja_graafiset_ohjeet/
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/social-media
https://cdn2.webdamdb.com/md_sIFKC8Qn7kX1.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/fi/blog/how-to-set-up-a-facebook-page-for-your-lions-club
https://www.lionsclubs.org/fi/blog/Three-Ways-to-Make-Your-Lions-Club-Facebook-Page-the-Best-Ever


L-piirin viestintä

Yhteystiedot:

Helena Tuulaniemi

L-piirin viestintävastaava

helena.tuulaniemi@hotmail.com

Puh. 040 571 2613

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

mailto:helena.tuulaniemi@hotmail.com
https://lpiiri.lions.fi/l-piiri/uutiskirjeet/viestintavastaava/


Suomen Lions-liiton viestintäjohtaja Raimo Sillanpää - Viestintävideo

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

L-piirin viestinnän 

pyynnöstä liiton 

viestintäjohtaja Raimo 

Sillanpään L-piirille 

tekemä viestintävideo.

Viestintävideo vapaasti 

piirin klubien käytettävissä 

esim. klubien omissa 

tapahtumissa, 

kuukausikokouksissa ym.

Kesto n. 30 min.

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


Kiitos
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