
 

Hyvä Lions-klubin edustaja 

Lions-Liitto ja Vanhempien Akatemia toteuttavat yhdessä 

kansallisen KiTeNet - webinaarin kaikille lasten vanhemmille 

21.3.2023. Sen ohjelma ja sisältö ovat ohessa liitteinä. 

Webinaarin aiheena on: Miten tuen lapsen hyvinvointia ja 

terveellistä nettikäytöstä.  

Toivomuksemme klubeille: 

- Toivomme, että klubit ja piirit innostuvat mukaan valtakunnalli-
seen kampanjaamme ja ottavat alueellaan yhteyttä kouluun, 
jotta webinaarikutsumme saadaan välitettyä koulujen tietover-
kon, Wilman, kautta kaikille vanhemmille.  

- Teillä on käytettävissänne koulujen yhteydenpitoa varten liit-
teenä oleva materiaali; e-mail malli rehtorille, kirje rehtoreille, 
webinaari- ohjelma sekä kutsu liitettäväksi Wilmaan. Riippuen 
klubin koulukontakteista kirje/e-mail saattavat riittää mutta tar-
kempi hankkeen esittely esim. puhelimella voi olla tarpeen. 

- Tavoittelemme kumppanimme Vanhempien Akatemian kanssa 
1000-4000 kuulijaa (aikaisempi vaihteluväli). 

- Huomaathan, että rehtorille menevässä kirjeessä on kohta 
klubin nimelle ja yhteyshenkilötiedoille. 

 

Siis pienellä vaivalla on mahdollista saada iso näkyvyys ja vaikutta-
vuus. Onhan tähänkin asti näkyvyytemme ollut sadoissa tuhansissa 
klikkaajissa ja kuulijoissa (lisäksi TV1 kahdesti tietoiskuna), mutta 
nyt pyritään uudella tavalla tukemaan vanhempia heidän kasvatus-
työssään ja tekemään Suomi entistä ehommaksi nuorisolle. 

Meillä on erinomaiset asiantuntijaluennoitsijat (Lasten psykiatri, 

nuorisolääkäri Raisa Cacciatore, psykologian tohtori, 

aivoasiantuntija Mona Moisala), joten niin meidän lionien kuin 

muidenkin vanhempien ja isovanhempien kannattaa olla 

kuulolla. 



Lisää tietoa tarvittaessa saat viimeisen Kitenet- webinaarimme 

nauhoituksesta ( https://youtu.be/7vu1MWZ9b1Y)  tai Kitenetin www-

sivuilta (www.lions.fi/kitenet). Voit myös soittaa minulle (050-

3643156). 

Viestiä klubeille ja vanhemmille jaamme seuraavissa kanavissa: 

• Piirien ja  kitenet-yhdyshenkilöiden kautta    
• Lohkojen puheenjohtajien kautta 
• Klubien kautta Wilmoihin ja paikallisiin facebookkeihin 
• Liiton facebook –jakelut, muut viestinnän kanavat 
• Kitenetin FB-jakelut 
• Muutama lehtimainos  
• Vanhempain Akatemian kanavat (odotus 1000 kpl) 
• Entä suorajakelu klubeille.  

 

Lyhyesti ohjeellisista aikatauluista: 

Klubeille tieto                      5.2    lions-liitto 

Piireille ja lohkareille         8.2     lions-liitto 

Facebookit yms                  20.2   lions-liitto 

Yhteydet rehtoreihin        20.2   klubit 

Tekstit Wilmassa                27.2  rehtorit 

Ilmoittautuminen               16.3 mennessä, vanhemmat 

Webinaari                            21.3  

 

Kullakin paikkakunnalla on hyvä huomioida hiihtoloman vaikutus. 

Striimatun webinaarin linkki tulee osallistujille webinaarin jälkeen.  

 

Hyvä klubin edustaja, olethan mukana tässä valtakunnallisessa 

kampanjassa: pieni vaiva, iso hyöty. Vain klubit voivat tehdä tästä 

webinaarista onnistuneen. 

 

Kiittäen   Hannu Anttonen 

Lions-liiton KiTeNet -vastaava    

 

https://youtu.be/7vu1MWZ9b1Y
http://www.lions.fi/kitenet

