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Lionit verkossa
Internettiä käytetään tänä päivänä moniin eri
tarkoituksiin, kuten laskujen maksamiseen,
ostosten tekemiseen, sekä yhteydenpitoon
perheen ja ystävien kanssa.  Internet on myös
suosituin keino tiedonhaussa.

Tässä oppaassa käymme läpi tapoja hyödyntää
internettiä lionsklubien toiminnassa,
maailmanlaajuisesti. Keskustelemme mm.
jäsenten tiedottamisesta, klubiasioiden
hoitamisesta ja klubitoiminnan mainostamisesta. 

Miksi internet?
Internet on oiva tapa viestiä klubin tapahtumista
ja aktiviteeteista, ja mikä parasta, se on ilmaista!
Sähköposti, klubin kotisivut, e-Clubhouse,
sosiaalisen median sivut ja uutiskirjeet
mahdollistavat viestinnän jäsenten ja klubin
välillä sekä klubiasioiden hoitamisen kätevästi 
ja nopeasti.

Klubiasioiden 
hoitaminen
Kybertoimintoja ja verkkoa hyväkseen käyttävät
klubit hoitavat klubin hallinnolliset toimet elekt-
ronisesti ja kokoontuvat yhteen palveluaktivi-
teettien ja varainhankintatilaisuuksien ajaksi.
Lionsklubin asioiden hoitaminen verkossa tuo
mukanaan seuraavat edut: 

• Hallinnollisten toimien ja päätöksenteon
nopeuttaminen

• Kokouksista, postituksista ja
jäsenmaksujen keräämisestä aiheutuvien
kulujen väheneminen

• Kokouksiin osallistumisen parantaminen
• Kokousten järjestämisen helpottuminen   
• Jäsenten tyytyväisyyden lisääminen
• Ympäristön säästäminen vähentyneen

paperin ja polttoaineen käytön myötä.

Klubit voivat käyttää esim. seuraavia välineitä
klubiasioiden hoitamisessa verkossa:

Muutos klubisi 
sääntöön ja 

ohjesääntöön

Klubin ei tarvitse olla nimeltään ky-
berklubi voidakseen hoitaa osan
tai kaikki asiansa verkossa.  Jo-
kainen lionsklubi voi halutessaan
hoitaa klubinsa asioita verkossa,
mutta heidän tulee muistaa tehdä
tarvittavat muutoksen klubin sään-
töihin, seuraavan päätöksen mu-
kaisesti: 

“PÄÄTETTÄKÖÖN, sillä edellytyk-
sellä, että enemmistö klubijäse-
nistä päätöstä puoltaa, että [klu-
binne nimi] lionsklubi voi hoitaa
klubihallintoon liittyvät toiminnot
internetin välityksellä. Tämä voi ta-
pahtua klubipresidentin tai mui-
den puheenjohtajien toimesta,
mutta äänet puolesta tai vastaan
tulee ilmoittaa klubisihteerille 10
päivän kuluessa tämän sähköpos-
tin saapumisesta, jotta päätös olisi
pätevä.”

Hyväksymällä ylläolevan päätök-
sen klubit voivat ryhtyä toimiin
välittömästi kiireellisten asioiden
hoitamiseksi. Klubi voi jatkaa pe-
rinteistä toimintaa, mutta on suo-
siteltavaa, että ylläoleva muutos
sääntöihin tehdään siltä varalta,
että sitä tulevaisuudessa tarvitaan.
Kuten perinteisissäkin kokouk-
sissa, myös verkossa kokoontu-
van klubin on pystyttävä totea-
maan kokous päätösvaltaiseksi
jotta se voi äänestää asioista. 
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Sähköposti
Sähköposti on suosituin kaikista viestintäkeinoista. Se on helppo ja nopea tapa ilmoittaa

jäsenille asioista klubikokousten välillä. 

Klubille kannattaa perustaa oma sähköpostiosoite, jotta jokaisen jäsenen lähettämät

viestit löytyvät ja ovat luettavissa yhdestä samasta osoitteesta. Yksi klubin virkailijoista

valitaan tarkastamaan sähköposti säännöllisin väliajoin ja vastaamaan sinne saapuneisiin

tiedusteluihin, sekä lähettämään jäsenille tarvittavat tiedotteet.  Ilmaisia sähköpostipalve-

limia on useita mutta suosituimmat lienevät  Gmail, Yahoo ja Outlook. Sähköpostiin 

voidaan perustaa osoitelista johon kerätään jokaisen jäsenen osoite. Lista tulee muistaa

pitää ajantasalla. 

 

Ideoita sähköpostin käytöstä jäsenviestinnässä: 
• Klubikokouksen asialistan lähettäminen ennen kokousta ja kokouspöytäkirjan

lähettäminen kokouksen jälkeen.
• Muistutusten lähettäminen ennen tapahtumaa (aika, paikka, mitä mukaan /

päälle, jne.)
• Uuden jäsenen esittelyviestin lähettäminen

Vinkkejä sähköpostin käytöstä jäsenviestinnässä:
• Tarkista sähköpostit säännöllisesti ja vastaa viesteihin viivyttelemättä.
• Käytä hyperlinkkejä ohjataksesi jäsenet suoraan haluamillesi verkkosivuille. 
• Käytä piilokopiotoimintoa osoitekentässä, kun lähetät viestejä suurille ryhmille

kerralla - näin suojelet jäsenten ykstyisyyttä ja jos haluat tulostaa sähköpostin
ovat osoitteet piilotettuna myös paperikopiosta. 

• Otsikoi viestisi niin, että se viittaa viestin sisältöön. 
• Pidä viestit yksinkertaisina ja lisää vain tarvittavat tiedot. Monet saavat monia

sähköpostiviestejä päivittäin eikä heillä ole aikaa lukea pitkiä jaarituksia.
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E-Clubhouse
Kuka tahansa joka etsii tietoja klubistanne menee todennäköisesti ensimmäiseksi
internetiin hakemaan haluamaansa tietoa.  Siksi on tärkeää, että jokaisella klubilla on
viehättävät ja informatiiviset verkkosivut. 

Kansainvälinen lionsjärjestö on helpottanut verkkosivujen perustamista ilmaisen
sivunrakennuspalvelun avulla: e-Clubhouse, e-LeoClubhouse tai e-DistrictHouse.
Verkkosivujen avulla voitte pitää jäsenet ja paikkakuntalaiset ajan tasalla klubin
meneillään olevista hankkeista, mainostaa klubin aktiviteetteja ja hankkia uusia jäseniä.

e-Clubhouse tarjoaa klubeille Kansainvälisen lionsjärjestön brändiä noudattavan,
valmiiksi suunnitellun templaatin, jonka tyhjät kohdat klubi täyttää omilla tiedoillaan.
Sivulta löytyvät valmiina:

• Klubin etusivu: Tähän voi lisätä valokuvan klubijäsenistä projektin parissa tai
klubin aktiviteettia suorittamassa, sekä lyhyen klubihistoriikin. 

• Tapahtumakalenteri: Kalenterin avulla pidät jäsenet ajan tasalla kokouksista,
palveluaktiviteeteista, varainkeeruutilaisuuksista ja muista tärkeistä päivämääristä.  

• Klubiprojektit: Anna paikkakuntalaisille tietoa projekteista ja miten niitä voi tukea. 
• Valokuvagalleria: Esittele klubin aktiviteetteja valokuvien muodossa. 
• Yhteystiedot: Listaa klubivirkailijoiden ja puheenjohtajien yhteystiedot, jotta

paikkakuntalaiset voivat olla yhteydessä klubiin. 
• Osio vain jäsenten käyttöön: Tässä osiossa jäsenet voivat jakaa tärkeitä

klubiuutisia, rohkaista osallistumaan kokouksiin ja antaa tunnustusta
jäsenten toiminnasta.

• Näiden lisäksi viisi mahdollista lisäsivua klubin uutisia, tapahtumia tai muuta
tarkoitusta varten. 

e-Clubhouse kotisivun perustaminen tapahtuu hakemuksella. Voit halutessasi kurkistaa
muiden klubien sivuille joista voit saada ideoita oman klubisi sivua varten. Luodessasi 
e-Clubhouse sivua muista lisätä sivun verkko-osoite MyLCI:n kautta Klubihakuun
LCI:n verkkosivuilla.

Vinkkejä ammattimaisen verkkosivun rakentamiseen: 
• Yksinkertaisuus on valttia: Älä täytä sivua liialla tiedolla, sillä se vaikeuttaa

lukemista eikä näytä hyvältä.  
• Päivitä sivua usein: Varmista, että sivulla olevat tiedot ovat aina ajan tasalla,

kuten esim. tapahtumakalenteri. Et halua potentiaalisten uusien jäsenten
saapuvan väärään paikkaan väärään aikaan. 

• Muista oikolukea tekstit: Käy teksti läpi huolellisesti ennen julkaisua yleisön
luettavaksi. 
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http://www.lionsclubs.org/FI/find-a-club.php
http://mylci.lionsclubs.org/
http://www.e-clubhouse.org/eclubhouses.php
http://www.e-clubhouse.org/application.php?language=FI
http://www.e-district.org/
http://www.e-leoclubhouse.org/ 
http://www.e-clubhouse.org/


Elektroniset uutiskirjeet
Jos klubinne on tähän mennessä lähettänyt paperisia uutiskirjeitä, on aika harkita
elektroniseen kirjeeseen siirtymistä. Sähköpostitse toimitettavat uutiskirjeet säästävät
paitsi rahaa, myös puita!

Sähköpostitse lähetettävää uutiskirjettä voidaan käyttää sekä mainostamiseen, että
myös jäsenten tiedottamiseen.  Kirje voidaan lähettää jäsenten lisäksi paikkakunnan
päättäjille, ja potentiaalisille uusille jäsenille. 

Uutiskirje voi sisältää esim. seuraavaa:
• Kalenteri tapahtumista, palveluaktiviteeteista ja varainkeruutilaisuuksista
• Klubivirkailijoiden ja muiden keskeisten henkilöiden yhteystiedot
• Tietoa jäseneksi liittymisestä
• Tuloksia varainkeruusta ja aktiviteeteista sekä valokuvareportaaseja
• Linkki klubin verkkosivuille
• Linkit klubin profiileihin sosiaalisessa mediassa
• Tietoja jäsenten palkitsemisesta ja tunnustuksista

Sähköinen klubiesite
Esitteet ovat myös hyvä keino mainostaa klubia 
ja sen aktiviteetteja uusien jäsenten
houkuttelemiseksi.  LCI:n verkkosivuilta 
PR-osiosta löytyy tietoja klubiesitteistä.

Varainkeruu
Internetin kautta klubi voi saavuttaa suuren
määrän yleisöä, mikä tekee varainkeruusta entistä helpompaa.
Yhä useammat ihmiset hoitavat asioitaan internetin välityksellä, ja voivat siten
vaivattomasti osallistua verkossa myös varainkeruuseen ja klubinne tukemiseen.
Varainkeruu verkossa onnistuu luottokorttimaksuja välittävän palvelun avulla. Tällaisia
ovat esim: 

• Pay Pal joka tarjoaa mahdollisuuden lisätä “Lahjoita” -painikkeen klubin
verkkosivulle, blogiin, sosiaalisen median profiiliin tai luoda kokonaisen
varainkeruusivuston esim. suurta projektia varten.

• Causes on sivusto joka auttaa kansalaisjärjestöjä tukitoiminnan perustamisessa,
varainkeruukampanjoissa ja vapaaehtoisten rekrytoinnissa.  Näiden palveluiden
avulla kuka tahansa paikkakunnalla voi osallistua toimintaanne. Ystävien mukaan
pyytäminen ja tukijoiden hankkiminen käy helposti sosiaalisen median avulla.  
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http://www.causes.com/ 
https://merchant.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=merchant/donations
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/resources/publications/resources-pub-pr.php


Keskustelufoorumit 
Keskustelufoorumit ovat internetsivuja joilla
jäsenet voivat keskustella keskenään.
Keskustelu on järjestetty aihepiireittäin ja
jokainen voi omalla ajallaan jättää viestin ja
lukea muiden kommentteja.
Keskustelufoorumin viestit ovat luettavissa
niin kauan, kunnes foorumin moderaattori
päättää ne poistaa tai arkistoida.
Keskustelufoorumin voi perustaa ilmaiseksi
esim. jollakin seuraavista sivuista: Board
Host, Active Board and Yahoo Groups.

Chat-ryhmät
Chat-ryhmät ovat virtuaalisia
kokoontumispaikkoja, joissa jäsenet voivat keskustella reaaliaikaisesti. Tällaisia ovat
esim. Yahoo Messenger jota voidaan hyödyntää klubikokousten tai vaikkapa
ideointipalaverin pitämiseen. 

Jäsenmaksujen kerääminen
Klubijäsenet voivat maksaa jäsenmaksunsa verkossa esim. Pay Palin tai We Payn kautta.
Linkit näihin palveluihin voidaan sisällyttää uutiskirjeisiin ja e-Clubhouse -sivulle.  

MyLCI
MyLCI on hyödyllinen verkkopohjainen työkalu jolla helpotetaan klubin ja piirin
hallinnollisten asioiden hoitamista.  MyLCI:stä on pyritty tekemään käyttäjäystävällinen
klubivirkailijoiden, piirijohtajien ja kansainvälisten virkailijoiden ehdotusten ja 
palautteen pohjalta.  MyLCI on jokaisen lions- ja
leojäsenen käytössä.  

Kirjauduttuasi MyLCI:iin näet etusivun johon on
kerätty tärkeimmät tarvitsemasi tiedot.  MyLCI:ssä
hoituvat esim. jäsentietojen lisääminen ja
päivittäminen, aktiviteettitietojen lisääminen, klubin
kansainvälisten maksujen maksaminen ja
tilitapahtumien tarkastelu ja klubivirkailijoiden
kirjaaminen toimikausille. Sinne voi myös lisätä
klubikokouksenne ajankohdan ja klubin kotisivujen
osoitteen.  Uusia toimintoja ja parannuksia tehdään
koko ajan.  

MyLCI on helppokäyttöinen ja aikaa säästävä,   MyLCI:n käyttäjätuki:  Klikkaa
Käyttäjätuki -painiketta niin saat näkyviin ohjeet liittyen haluamaasi toimintoon.
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Lionsperiaatteet

Kaikessa toiminnassa 
tulee muistaa noudattaa 
Lionsperiaatteita. Tämä pätee
myös sähköiseen viestintään. 

http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/bpm_ch06.pdf
https://mylci.lionsclubs.org/
https://www.wepay.com/
https://www.paypal.com/webapps/mpp/website-payments-pro
http://messenger.yahoo.com/
http://groups.yahoo.com/
http://www.activeboard.com/
http://www.boardhost.com/
http://www.boardhost.com/


Klubin mainostaminen
Internet on tärkeä osa klubinne viestintäratkaisuja. Verkkosivunne on ensisijainen väylä
tiedon saamiseksi yleisölle.  Sisällön tulee olla aiheeseen sopivaa, vetävästi esitettyä ja
harkitusti järjestettyä, jotta sivua on helppo käyttää.  Klubin verkkosivujen osoite
kannattaa sisällyttää kaikkeen viestintään: kirjepapereihin, esitteisiin, julisteisiin,
uutiskirjeisiin, esitteisiin, käyntikortteihin, jne. Mitä useammasta paikasta osoite löytyy,
sitä suuremmalla todennäköisyydellä ihmiset tietoon tarttuvat.   

PR-välineet:
Hyödynnä Kansainvälisen lionsjärjestön verkkosivuilta löytyviä PR-työkaluja klubisi 
PR-ohjelmassa:

• Malli lehdistötiedotteesta: Lionien verkkosivuilta löytyy valmiita
lehdistötiedotemalleja, joihin voi täyttää puuttuvat tiedot. 

• Keskeiset viestit ja kysymykset: Kertoessasi tiedotusvälineille
tai paikallisille lioneille lionsklubin toiminnasta ja Lions Clubs
Internationalista, on hyvä määritellä tarkoin minkälaisen viestin
haluat heille antaa. 

• Tietoisku ja Historiatiedote: Nämä esitteet kertovat uusimmat
tiedot järjestöstämme ja sen historiasta, ja ovat ladattavissa
verkkosivultamme.  

• Logot: LCI:n ja LCIF:n logot ja ohjelmatunnukset ovat
ladattavissa useissa eri formaateissa.  

• Lions News Network: Lions News Network (LNN) sisältää
kaikki LCI:n ja LCIF:n videot ja
yleisötiedotukset (PSA).  

• LQ – Lions Quarterly  -videojulkaisu:
LQ ilmestyy neljästi vuodessa ja
esittelee inspiroivia tarinoita
lionsklubeista eri puolilta maailmaa.
Videot ovat ladattavissa
verkkosivuiltamme. Video sopii
erinomaisesti näytettäväksi erilaisille
yleisöille, lioneille ja ei-lioneille. 

• Juttujen ja valokuvien lähettäminen:
Kohdista Lähetä juttu ja Lähetä valokuva pääset lähettämään päämajaan
juttuaiheita ja valokuvia. 

• Newswire: Tämä kuukausittainen uutiskirje sisältää uusimmat jutut, tiedot ja
ohjelmat suoraan kansainvälisestä päämajasta.  Tiedot ovat sopivia
sisällytettäväksi klubin, piirin ja moninkertaispiirin julkaisuihin. 

• Miten saada juttu LION-lehteen: Vinkkejä siitä, miten saada artikkeli julkaistuksi
LION-lehdessä ja ohjeita hyvien valokuvien ottamiseen. 

• LCI:n tapahtumakalenterista löytyvät tulevat ohjelmat.
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http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/online-community/calendar-of-events.php
http://www.lionsclubs.org/FI/news-and-events/lion-magazine/news-magazine-howto.php
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/online-community/news-news-online.php 
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/online-community/submit-a-photo.php
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/online-community/submit-a-story.php
http://www.lionsclubs.org/FI/news-and-events/lions-news-network/lq.php
http://www.lionsclubs.org/FI/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/resources/logos-and-art/index.php
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/pr800.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/pr799.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-keymessage.php
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/news-news-sample.php
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/pr-guide/using-key-pr-tools.php


Sosiaalinen media
Sosiaalinen media antaa käyttäjille mahdollisuuden ideoiden, aktiviteettien ja tapahtuma-
tietojen jakamiseen omissa verkostoissa.  Jäsenemme ja tulevat jäsenemme käyttävät jo
Facebookia, Twitteriä ja muita sosiaalisen median sivuja.  Kerro muille jäsenille näistä si-
vuista ja luokaa klubillenne ilmainen tili haluamassanne palvelussa. Sosiaalinen media on
erinomainen keino mainostaa klubinne aktiviteetteja, luoda yhteyksiä paikkakuntalaisiin,
esitellä klubijäsenet ja lisätä osallistumista ja lahjoitusten määrää.

Facebook
Facebook on yhteisöpalvelu, joka tarjoaa käyttäjille
mahdollisuuden luoda yhteyksiä toisiin käyttäjiin ja
yrityksiin.  Käyttäjät voivat luoda käyttäjäprofiilin,
lisätä muita ystävikseen ja vaihtaa viestejä ryhmissä. 

Näin pääset alkuun Facebookissa: 
1. Luo henkilökohtainen profiili tai klubin/piirin

profiili.
2. Kutsu ystäviä ja klubilaisia sähköpostitse

sivullesi ja “tykkäämään” sivusta. Kun olet
saanut vähintään 25 tykkääjää, voit lyhentää
sivun verkko-osoitetta ja hankkia domain-nimen jolloin muiden on helpompi
löytää sivusi.

Facebook-sanastoa:
• Käyttäjäprofiili käsittää perustiedot käyttäjästä.
• Ystävät: Henkilöt jotka ovat luoneet yhteyden oman profiilinsa ja sinun profiilin välille.
• Sivut: Sivut ovat järjestöjen ja yritysten profiileja joilla ne tiedottavat tuotteistaan ja

toiminnastaan käyttäjille jotka haluavat olla niihin yhteydessä. 
• Ryhmät: Ryhmät ovat käyttäjien muodostamia suljettuja pienryhmiä, joissa

käyttäjät keskustelevat yhteisestä kiinnostuksen kohteesta.  Kuka tahansa voi
luoda ryhmiä.

• Tykkäys: Tykkäys on tapa antaa positiivista palautetta henkilöille joiden kanssa
olet yhteydessä.  Voit tykätä ystäviesi jakamasta sisällöstä tai tilapäivityksistä tai
yritysten ja järjestöjen sivuista.  

Facebookin kaltaiset palvelut muuttavat ajoittain sivujensa ulkonäköä ja toimintoja, joten
nämä tiedot saattavat vanhentua jossain vaiheessa.  Käytä Facebook Help Center -
käyttäjätukea tarkastaaksesi uusimmat tiedot.

Vinkkejä Facebookin käyttöön:
• Jaa kuvia klubikokouksista ja palveluprojekteista.
• Kysy avoimia kysymyksiä tykkääjiltä.
• Seuraa, mitä tykkääjät kommentoivat.
• Vastaa tykkääjien kommentteihin.
• Kutsu tuntemiasi henkilöitä tykkäämään sivustasi.
• Seuraa muiden järjestöjen ja henkilöiden sivuja Fcebookissa.
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https://www.facebook.com/help/?ref=drop
http://www.facebook.com/username
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf


Twitter
Twitter on yhteisöpalvelu jonka välityksellä käyttäjät
voivat lähettää tekstiviestien kaltaisia tilapäivityksiä.
Kukin viesti voi sisältää korkeintaan 140 merkkiä.
Näitä viestejä kutsutaan “tweeteiksi”.

Näin pääset alkuun Twitterissä:
1. Luo henkilökohtainen profiili tai klubin/piirin

profiili.
2. Lisää profiiliin valokuva.
3. Etsi tuttaviasi ja muita henkilöitä nimeltä, tai

aihepiirin mukaan. 
4. Julkaise ensimmäinen tweettisi.

Twitter-sanastoa:
• Tweetit: Julkaistuja viestejä
• 140 merkkiä: Merkkien enimmäismäärä viesteissä.
• Retweetti: Jonkun toisen jakaman tweetin jakaminen omassa profiilissasi.
• Seuraajat: Henkilöt jotka ovat valinneet seurata tweettejäsi.
• Seuraaminen: Henkilöt joiden tweettejä itse seuraat.

Twitterin kaltaiset palvelut muuttavat ajoittain sivujensa ulkonäköä ja toimintoja, joten
nämä tiedot saattavat vanhentua jossain vaiheessa. Käytä Twitter Help Center -
käyttäjätukea tarkastaaksesi uusimmat tiedot.

Vinkkejä Twitterin käyttöön:
• Julkaise tweet-viesteissä tietoja koskien tapahtumia, projekteja ja jäseniä.
• Kysy kysymyksiä.
• Kutsu tuntemiasi henkilöitä tykkäämään Twitter-sivustasi.
• Retweettaa, eli jaa muiden julkaisemia tweettejä luodaksesi yhteyksiä muihin.

Blogit
Klubit voivat viestiä myös blogien avulla. Blogeissa sisältö on kirjoitettu vapaassa
muodossa. Vain useasti päivitetyt blogit ovat tehokkaita viestivälineitä. Verkosta löytyy
monia ilmaisia sivustoja joille voit perustaa blogin, kuten Wordpress ja Tumblr.

Tässä joitain ideoita blogikirjoitusten aiheeksi:
• Katsaus valmistelemaanne klubiprojektiin
• Lionina olemisen edut
• Jäsenprofiili -tyylinen esittely
• Kiinnostavia tietoja klubistanne 
• Lausuntoja klubinne toiminnasta
• Tietoja vapaaehtoistoiminnasta
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Yhteys Kansainväliseen lionsjärjestöön
Liity yhteen tai useampaan näistä verkkoyhteisöistä ja luo yhteyksiä muihin lioneihin. Jaa
tietoja, ideoita ja videoita. Ja julista maailmalle, miten ylpeä olet lionjäsenyydestäsi!

Kattava lista sivustoista ja palveluista joilla tavoitat LCI:n verkossa (myös älypuhelimille
sopivia): http://lionsclubs.org/web

Vieraile blogissamme ja lue kirjoituksia Päämajan
henkilökunnan – ja kansainvälisen presidenttimme
jakamia kirjoituksia.

Ryhdy You Tube -kanavamme tilaajaksi ja näe tuoreeltaan
videoitamme eri puolilta maailmaa.

Ryhdy seuraajaksemme Twitterissä ja lue uusimmat
uutiset kansainvälisestä päämajasta – ja lionsklubeilta
ympäri maailman.

Tykkää Facebook-sivustamme: Lions Clubs, Leo Clubs,
Lions Quest, Lions Children First, SMiLE, LCI Convention.

Liity lionsklubien jäsenten – ja muiden kiinnostavien
henkilöiden verkostoon –  Linkedin:ssä.

Katso valokuvia lioneista eri puolilta maailmaa  
Flickr:ssa, maailman suosituimmassa valokuvien jakamis-
palvelussa. 

Instagram on myös valokuvien jakamiseen tarkoitettu
sovellus.

Google+ yhdistää klubinne Google-sovelluksiin.
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Kyberlionsklubit
Internet muuttaa tapoja, joilla yhteisöissä viestitään ja miten maailmassa hoidetaan
asioita. Kannattaa siis harkita myös Kyberklubin perustamista. Kyberlionsklubit tapaavat
lähinnä verkossa ja hoitavat asiat sitä kautta. Tehtävien hoitaminen verkossa auttaa
yhteydenpidossa, nopeuttaa klubin hallinnointia ja siten klubilaiset voivat viettää
enemmän aikaa palvellen paikkakuntaansa.

Kyberlionsklubin perustaminen
Pelkästään Internetin välityksellä kokoontuva ja asioitaan online-palvelussa hoitava
lionsklubi perustetaan aivan kuten perinteinenkin klubi. LCI vaatii kuitenkin, että
vähintään 75 prosenttia klubin uusista perustajajäsenistä joko asuu tai työskentelee sen
moninkertaispiirin alueella johon klubi on perustettu. Tällä tavoin pyritään varmistamaan,
että klubilla säilyy yhteys paikalliseen väestöön. 
Siihen tarvitaan:

• vähintään 20 perustajajäsentä
• Sponsoroiva klubi, piirihallitus tai piiritoimikunta, alue tai lohko
• Piirikuvernöörin hyväksyntä
• Täytetty perustamiskirjan hakemus
• Asianmukaiset perustamismaksut

Klubi voi myös harkita kyberklubin liitännäisklubin perustamista.
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Sponsoroiva klubi auttaa 
uutta lionsklubia saavuttamaan ja

ylläpitämään aktiivisuutta,
innokkuutta ja sitoutuneisuutta.
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Resurssit

Blogit

- Wordpress: http://wordpress.com

- Tumblr: http://tumblr.com 

Chat-ryhmät

- Yahoo Messenger: http://messenger.yahoo.com/

Kyberlionsklubit 

- Kyberklubitietoa: http://www.lionsclubs.org/FI/becoming-a-lion/starting-a-new-
club/cyber-lions-club.php

- Kyberklubin charter-hakemus:
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/tk38a.pdf

- Kyberklubin liitännäisklubi: http://www.lionsclubs.org/FI/member-
center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-
branch.php

Jäsenmaksujen kerääminen

- PayPal: https://www.paypal.com/webapps/mpp/website-payments-pro

- We Pay: https://www.wepay.com/

Facebook: http://facebook.com 

- Ohjeet henkilökohtaisen profiilin luomiseen: http://www.lionsclubs.org/FI/com-
mon/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-
accounts.pdf

- Ohjeet klubin tai piirin Facebook-profiilin luomiseen:
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-
started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf

- Facebook Vanity URL: http://www.facebook.com/username

- Facebook käyttäjätuki: https://www.facebook.com/help 
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Varainkeruu

- Causes: http://www.causes.com/

- PayPal: https://merchant.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-
content&content_ID=merchant/donations

Keskusteluforumit

- Active Board: http://www.activeboard.com/

- Board Host: http://www.boardhost.com/

- Facebook Groups https://www.facebook.com/about/groups

- Yahoo Groups. http://groups.yahoo.com/ 

MyLCI: https://mylci.lionsclubs.org/

PR-välineet:

- Lionien PR-työkalut verkossa: http://www.lionsclubs.org/FI/member-
center/managing-a-club/communicating-your-activities/pr-guide/using-key-pr-
tools.php

- Mallit lehdistötiedotteista http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/managin-
g-a-club/communicating-your-activities/news-news-sample.php

- Keskeiset viestit ja kysymykset: http://www.lionsclubs.org/FI/member-
center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-key-
message.php

- Tietoisku: http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/pr799.pdf

- Historiatiedote: http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/pr800.pdf

- Logo: http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/resources/logos-and-
art/index.php

- Lions News Network (LNN) http://www.lionsclubs.org/FI/news-and-events/lions-
news-network/index.php

- Lions Quarterly Video Magazine (LQ): http://www.lionsclubs.org/FI/news-and-
events/lions-news-network/lq.php
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- Newswire: http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/online-
community/news-news-online.php

- Lionslehti verkossa: http://www.lionsclubs.org/EN/news-and-events/lion-
magazine/news-magazine-howto.php

- LCI:n tapahtumakalenteri: http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/online-
community/calendar-of-events.php

Lähetä juttuja ja valokuvia LCI:lle

- Lähetä juttu: http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/online-
community/submit-a-story.php

- Lähetä valokuva: http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/online-communit-
y/submit-a-photo.php

Twitter: http://twitter.com 

- Twitter käyttäjätuki: http://support.twitter.com

- Ohjeet henkilökohtaisen profiilin luomiseen: http://www.lionsclubs.org/FI/com-
mon/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-
accounts.pdf

- Ohjeet klubin tai piirin profiilin luomiseen: http://www.lionsclubs.org/FI/com-
mon/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-dist-
rict-accounts.pdf
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Verkkoviestinnän osasto 
Lions Clubs International
300 W 22ND ST
Oak Brook, IL 60523-8842
Sähköposti: online.communications@lionsclubs.org 
Puhelin: 630.203.3846
www.lionsclubs.org
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