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Puhuja

• Raimo Sillanpää LC Vaasa/Meri

• Leijona vuodesta 2003

• ”Mikä minulle on merkityksellistä Lions-toiminnassa?”
• Tuntea yhteisöllisyyttä

• Kasvaa ihmisenä

• Kannustaa lioneita löytämään omat vahvuutensa leijonatyössä

• raimo.sillanpaa@lions.fi

• p. +358 40 52 00044

mailto:raimo.sillanpaa@lions.fi
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Lions Clubs

International
Elämänmittainen  palvelumatka



Tarina

Kuva auttajasta työn touhussa, jonka lisäksi 
julkaisutekstiksi ”Tässä on leijona-Erkki, joka 
auttoi perhettä aidan rakentamisen kanssa. 
Perheen pienten turvallisuus piti saada taattua, 
mutta perhe tarvitsi tähän apua. Leijonat 
käärivät hihat ilolla ja riensivät apuun! Uusi aita 
saatiin hetkessä tehtyä. Erkki on iloinen 
saadessaan auttaa ja perhe on kiitollinen 
avusta. #leijonattekeehyvää 
#montatapaatehdähyvää #suomenlions



Klubiviestintä



Klubiviestintä

• Kansainvälisen järjestön, Suomen Lions-liiton, oman piirin ja 
lohkon viesti autenttisesti klubin jäsenille

• WhatsApp-ryhmä klubilaisten kesken

• Facebook ja instagram-tilit

• Suurelle yleisölle tarkoitetut klubin kotisivut

• MyLion-kirjaukset oikea-aikaisesti

• Tärkein on kuitenkin kehonkieli ja käyttäytyminen Lions-
periaatteiden mukaan kaikissa tilanteissa



Lohkoviestintä



Lohkoviestintä

• Kansainvälisen järjestön, Suomen Lions-liiton ja oman piirin 
viestit autenttisesti klubeille

• WhatsApp-ryhmät lohkopuheenjohtajien ja klubipresidenttien 
viestintään

• Lohko tiedottaa klubien aktiviteeteista ja aikaansaannoksista

• MyLion-kirjaukset oikea-aikaisesti



Piirien viestintä



Piirien viestintä

Viestintävälineistä riippumaton viesti alueille lohkoille ja klubeille:

Paikallisesti ja kansainvälisesti toimiva järjestö, jonka 
luotettavuus on mitattu ja jonka lahjoittama apu menee 
lyhentämättömänä perille. Olemme paikalla vielä silloinkin, kun 
muut ovat jo lähteneet.

- Piirilehti

- Piirin kotisivut

- Piirin some-kanavat



Piirien viestintä on klubeja varten

• Media, ja erityisesti ihmiset, kaipaavat tänä aikana positiivisia 
uutisia 

• Piirin viestintävastaava voisi olla yhteydessä toimitukseen 
(uutispäällikköön) ja tarjota juttuvinkkiä, jos haluatte tulla 
näkyvämmäksi isolle yleisölle piirinne alueella. 

• Toimitukseen kannattaa soittaa ja valmistella puhelu sekä heti 
puhelun jälkeen lähetettävä sähköposti etukäteen. On hyvä 
kuitenkin miettiä, mikä olisi uusi ja kiinnostava kulma kertoa 
toiminnastanne 

• Printtimedian lisäksi somekanavat ovat olennainen osa 
näkyvyyttä



Piirien viestintä on klubeja varten

• Piirin verkkosivut ovat kotipesä, josta löytyy laajemmin tietoa piirien 
ajankohtaisista asioista

• Piirien verkkosivujen visuaalisen ilmeen tulisi olla yhtenäinen.

• Nimeämiskäytäntö on tärkeä
• johdonmukaisesti sama nimi kaikissa kanavissa – sisäisesti ja ulkoisesti

• Suomen Lions-liiton X-piiri. Piirien missiot on hyvä tuoda esiin heti verkkosivujen 
etusivulla

• Viestinnässä me-muoto. 
• Yleisölle tulee tunne meidän tekevän yhdessä porukalla hyvää ja 

yhteisöllisyyden vallitsevan keskuudessanne

• Jokaisen piirin on olennaista noudattaa yhtenäisiä sääntöjä, 
yhtenäistä ilmettä ja yhtenäistä tavoitetta: tehdä hyvää näkyväksi



Piirien kotisivut

A                           B                         C                              D                          E            F                       G   

H                           I                        K                      L                          M                     N                       O   



Piirien viestintäjohtajat ja -vastaavat

A Markku Patrikainen

B Päivi Lindroos

C Outi Kyöstilä

D Heikki Lohi

D Timo Joukanen

E Sami Dahlman

F Jaana Kankaanpää

G Jari Rytkönen

H Niilo Hirvonen 

I Ulla Karppinen

K Airi Leskinen

L Helena Tuulaniemi

M Minnamari Salmivaara

N Teija Loponen

O Heidi Pasanen



Suomen Lions-liiton viestintä



Suomen Lions-liiton viestintä

LION-lehti

Uutiskirje

Kotisivut

Jäsenrekisteri

Verkkokauppa

Facebook

Instagram

Twitter

Viestintätyöryhmä

Piirien viestintäjohtajat

Viestintäkoulutus Taloustutkimus 2013



Suomen Lions-liiton viestintätyöryhmä

• E-piirin viestintäjohtaja Sami Dahlman, LC Kangasala/Harjula

• I-piirin viestintäjohtaja Ulla Karppinen, LC Oulu-Uleåborg

• Leojen PR-sihteeri Elina Laakso, Leo Club Vantaa

• DG Kyösti Skippari, LC Kouvola/Hansa

• Viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna-Kaisa Jansson, Lions-
liitto



Suomen Lions-liiton viestintämediat

Kotisivut

• Juhlavuoden 2020 viestintäaineistoa

• Viestintästrategia

• Jäsenrekisteri

• Verkkokauppa

• Viestintätyöryhmä

• Graafinen materiaali

• Ohjeita viestintäkoulutukseen

• Blogin kirjoitusohjeita

• e-clubhouse oppaat

• Kriisiviestinnän ohje

facebook

twitter

instagram



LION-lehti ja LIONS-INFO





Lions Clubs
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Olen käytettävissä!



Kiitos


