
Handledning i skrivandet av tidningsartiklar (på finska) 

kulle du vilja börja göra tidningsartiklar och pressmeddelanden? Och hurudana artiklar publiceras av 

tidningarna? Vad är det som gör artiklarna intressanta? Om det här ordnar Finlands Lionsförbund ett 

webinarium torsdag 24.3.2022 kl. 18.00.  

Tillfället är en järndos för klubbarnas och distriktens informatörer och är 

även öppet för alla lion som vill lära sig mera om hur man gör en 

tidningsartikel och få bra tips för sin egen resa framåt på sin Lions-

servicestig. Anmäla här. 

Program 

- Inledningsord, Aarno Niemi 

- Den skrivna kommunikationens allmänna betydelse i lionsverksamheten, 

Jaana Kankaanpää 

- Skrivandets betydelse i lionsverksamheten, Jaakko Viitala 

- Hur bygger jag upp ett fungerande pressmeddelande? Ulla Karppinen 

- Vad är det som får redaktören intresserad? Elsi Salovaara 

- Avslutande diskussion och sammanfattning, Raimo Sillanpää 

 

En ledig plats för nästa säsong i arbetsgruppen för kommunikation 

Uppgiften för Finlands Lionsförbunds kommunikationsarbetsgrupp är att för att sin del informera om 

Lionsorganisationen och dess verksamhet genom extern och intern kommunikation. Med medlemmarnas 

sakkunskap kan man bidra till att utnyttja alla möjliga kommunikationsmetoder och -kanaler. 

Vi har utvecklat både vår webbplats och vår annonsering på sociala medier och söker någon med 

erfarenhet av digital kommunikation och marknadsföring för att förstärka vårt team. Om du känner till de 

sociala medierna som din egen ficka, kom då med och utveckla kommunikationen på förbundsnivå i 

Finlands Lionsförbunds kommunikationsarbetsgrupp. 

Om du är intresserad, sänd in en fritt formulerad ansökan senast den 31.3.2022 till raimo.sillanpaa@lions.fi 

eller ringa 040 52 00044. 

”Min första dag som ett lejon” 

ejäla Lions berättelser behövs, för att göra våra Lions aktiviteter synliga. Nu ber jag dig att identifiera 

hen i din klubb som kan berätta historien med titeln "Min första dag som en Lions ". Det spelar ingen 

roll om den dagen var för decennier sedan eller igår. Önskan skulle vara att klubbmedlemmen i 

berättelsen kunde publiceras med sitt namn och bild, men även en anonym berättelse kommer att tas 

emot med glädje. 

Är berättelsen färdigt skriven är det ju väldigt bra, men korta uppslag med franska streck är nog också 

välkomna. Alla kommentarer, berättelser, bilder och franska repliker är välkomna till raimo.sillanpaa@lions.fi. 

 

Vänligen sänd in bidraget senast i slutet av mars, (31.3.2022) 

 

Webinarerna 

Inspelningarna av månadens temawebinarer hittar man här.  
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https://attendee.gotowebinar.com/register/2786319015918976271
mailto:raimo.sillanpaa@lions.fi
https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-teemat-kaudella-2021-22/


Kommunikation mellan klubbar och förbundet 

 


