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Piiritason tiedottaminen

Tavoitteina:
• Minimoida viestien määrä klubien suuntaan

• Saada mahdollisimman moni piirin lion tutustumaan piirin sivuilla olevaan tiedotus-
ja uutisaineistoon sekä muuhun hyödylliseen materiaaliin

• Vähentää viestien mukana lähetettävien liitteiden määrää ja sitä kautta myös 
keventää tietoliikenteen määrää

• HUOM! APJ:t ja LPJ:t eivät lähetä piirisihteerin klubeille lähettämiä tiedotteita 
enää uudelleen klubeille.



Piiritason tiedottaminen

• Toteutetaan suunnitelman mukaisesti piirisihteerin kautta 
suoraan klubeille (presidentti, sihteeri, rahastonhoitaja).

• Piirisihteerin lähettämissä tiedotteissa käytetään linkkejä, jotka 
vievät suoraan sivulle, jossa on kaikki kyseiseen asiaan liittyvä 
materiaali tai pääsy materiaaliin
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• Esitteet, kokouskutsut yms. ovat tarvittaessa tulostettavissa 
kyseiseltä sivulta.

• Kuvernöörien vierailuilla rohkaistaan toimittamaan materiaalia 
piirin tiedottajalle

• Piirin tiedottaja on mahdollisuuksien mukaan käytettävissä 
tapahtumissa (kuvaus, jutut)



Alue- ja lohkotason tiedottaminen

• Ainoastaan alueen ja lohkon sisäiseen toiminnan 
suunnitteluun ja aikatauluttamiseen liittyvää 
viestintää klubien suuntaan

• PNAT-kokouksissa ohjataan klubien edustajat 
sopimaan, kuka piirin viestien vastaanottajista 
(presidentti, sihteeri, rahastonhoitaja) lähettää ne 
edelleen muille klubilaisille



Alue- ja lohkotason tiedottaminen

• PNAT-kokousten esityslistat, kokouskutsut, 
aikataulut yms. mielellään piirin tiedottajan kautta 
piirin kalenteriin laitettavaksi ja sen jälkeen vasta 
viestit klubeille taas linkkinä (piirin tiedottaja antaa) 
kalenterisivulle 
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• Rohkaistaan klubeja toimittamaan mahdollisimman valmista 
aineistoa (teksti, kuvia) piirin sivuille esille pantavaksi

• Tärkeää on erityisesti kertoa, mihin kerättyjä varoja on käytetty

• Myös klubien tulevien varankeräystapahtumien ”ilmoituksia” otetaan vastaan

• Muut klubien järjestämät merkittävät, yleisölle suunnatut markkinointi- tms. 
tilaisuudet

• Klubien juhlista tai muista vastaavista ”sisäisistä” tilaisuuksista voidaan julkaista 
materiaalia niiltä osin kuin se liittyy esim. merkittäviin lahjoituksiin tai 
palvelutoimintaan
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• Rohkaistaan klubeja valitsemaan jäsenten joukosta tiedottaja, 
joka hoitaa aineiston toimittamisen ja lähettämisen piirin 
webmasterille
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Kotisivujen ylläpito ajan tasalla 
tärkeää

• Piirikuvernöörit ja muut 
klubivierailuja tekevät katsovat 
kokoontumisaikoja klubien 
kotisivuilta

• Lions-toiminnasta kiinnostuneet 
ja siihen mukaan hakeutuvat 
henkilöt etsivät itselleen 
sopivaa klubia kotisivujen 
kertomusten perusteella

Klubien tekemisistä tieto piirin 
sivuille (piirin tiedottajaa voi 
pyytää myös paikan päälle)

Valitaan klubille tiedotussihteeri 
(esim. 1. tai 2. varapresidentti)
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Kotisivuihin liittyvissä asioissa saa apua piirin tiedottajalta



Kiitos

Markku Patrikainen
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