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LionMviesti (piirin paperilehti) 

• julkaistaan helmikuussa 2022 

• tehdään A4-kokoisena 

• aineistopäivä 15.12.2021 

• klubeja pyydetään myymään ilmoituksia lehteen 

• linkki aiempiin piirilehtiin:   

https://www.lions107m.fi/piirilehti/ 
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eLionMviesti (nettilehti) 

• tarkoitus tehdä ainakin 10 numeroa 

• aineistopäivä kuukauden 10. päivä 

• julkaistaan n. kuukauden puolessa välissä 

• linkki nettilehtiin: 

  https://www.lions107m.fi/index.php#elehti 
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Kun julkaisette omissa klubitiedotteissanne juttuja 

ja/tai lähetätte aineistoa esim. paikallislehtiin tai 

julkaisette FB:ssä, voitte lähettää samoja julkaisuja 

piirinkin lehtiin. Sähköpostilla. 

 

Myös Lions-liiton julkaisemaan LION-lehteen 

kannattaa lähettää aineistoa: leijonalehti@lions.fi tai 

ilmoita minulle sähköpostiaineistoa lähettäessä, että 

tahdot aineiston myös LION-lehteen. 

 

 minnamari.salmivaara@lions.fi 

 

Viestintä DC Minnamari Salmivaara 



Tekstit ja kuvat 

• Kaikkiin julkaisuihin (myös some) kuvat tulee lähettää 

sähköpostin liitteenä esim.  .jpg-muodossa ja tekstit 

mielellään sähköpostin liitteenä word-asiakirjana. 

• Laittakaa halutessanne otsikko teksteihin. 

• Ilmoittakaa myös e-mailin otsikossa, missä julkaisuissa 

haluatte lähettämänne materiaalin olevan. Tai: saa julkaista 

kaikissa kanavissa, jos ei ole erikseen kieltoa.. ? 

• Kysykää julkaisulupa, jos kuvissa on tunnistettavia lapsia ja 

nuoria ja ilmoittakaa lupa aineistoa lähettäessänne. 
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Sosiaalinen media (SOME)  
        

         https://www.facebook.com/lions107mpiiri 

 

    @lions107mpiiri 

 

Lähetä juttuja klubin aktiviteeteista tai pyydä jakamaan 
julkaisusi Facessa tai Instassa. 

Yhteyshenkilö on Virpi Äijö, virpi.aijo@lions.fi. Kuvat eri 

tiedostoina, esim. .jpg ja tekstit erikseen. 
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Klubin kotisivut 

• Suomen Lions-liitto on uusinut kotisivunsa kesäkuun alussa ja siinä samalla 

mahdollistui myös piireille ja klubeille käyttöön Yhdistysavain-palvelu 

kotisivujen tekoon ja ylläpitoon. 

• Osoite on www.yhdistysavain.fi/liitot/. Valitse sivulta ”Suomen Lions-liitto”. 
Osoite omalle klubilleni tulee olemaan lionsclubhuittinengerda.lions.fi 

• Ilmainen versio sisältää 5 osiota (sivua?) Mahdollista lisämaksusta esim. 

kalenteriin, palautelomakkeeseen, Facebookin tai Instagramin 

sisällyttäminen kotisivuille. 

• Omalle klubille teen ilmaisversion ja lupaan tehdä selkeän ohjeistuksen, 

kun ymmärrän itse miten se toimii. Nyt vielä sovellus ilmoittaa jatkuvasti, 

että täytyy ostaa lisätilaa.. 

• E-clubhouse toimii edelleen ja osoitteen voi säilyttää, vaikka siirtyisi 

uudelle alustalle. 
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Aktiivista viestintäkautta ! 

Kiitos ! 
 

 

 
    Minnamari Salmivaara 

    LC Huittinen/Gerda 

    puh. 045 3222432 

    sähköposti: minnamari.salmivaara@lions.fi 
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