
PR-RESURSSIT 

 
Yhteenveto ohjelmasta:   
PR eli tiedotustoiminta pitää sisällään kaikki kommunikointitavat – uutisartikkeleiden kirjoittamisesta 
esitteiden laatimiseen sekä ystävien, perheen ja työkavereiden kanssa keskustelemiseen. Monia muita 
toimintoja pidetään usein itsestäänselvyytenä PR:n kannalta, kuten lionien pinssi takin liepeessä tai 
paraatissa marssiminen. Verkkosivut ja sosiaaliset verkostot ovat erinomaisia tapoja kertoa ihmisille 
klubista. 
 
Hyvällä PR-toiminnalla —kuten tiedottamalla paikkakuntalaisille uuden puiston rakentamisesta klubinne 
toimesta tai silmälasikeräyspisteen perustamisesta —voidaan vahvistaa paikkakuntalaisilta saatavaa 
tukea.  
 
PR-toiminnalla voidaan niinikään vahvistaa jäsenhankintaa. Ihmiset haluavat kuulua menestyvään ja 
luotettavaan järjestöön. Tiedottamalla aktiivisesti klubinne toiminnasta paikkakuntalaisille, luotte 
positiivisen imagon klubista johon kannattaa liittyä.  

 
Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Kuka vastaa PR-toiminnasta? 
Vaikka PR onkin jokaisen lioni-jäsenen vastuulla, on klubin tai piirin PR-johtajalla keskeisin rooli. Johtajan 
vastuulla on klubin tietojen ja toiminnan viestiminen paitsi paikkakuntalaisille, myös paikalliselle medialle. 
 
Miten toimitan juttuidean tai valokuvia julkaistavaksi LION-lehteen tai LCI:n verkkosivulle 
harkittavaksi? 
 
Lionit voivat kertoa onnistuneista ohjelmista ja aktiviteeteista LCI:lle. Nämä tiedot voivat kiinnostaa muita 
lioneita sekä alueellisia ja kansallisia median edustajia. Lionit voivat lähettää juttuideoita ja valokuvia 
osoitteeseen  lionmagazine@lionsclubs.org tai he voivat käyttää Lähetä valokuva -linkkiä Lions Clubs 
Internationalin verkkosivulla. Ehdotuksia otetaan vastaan LION-lehteen, LQ -videoverkkolehteen ja LCI:n 
verkkosivuille ja sosiaalisen median sivustoille. 
 
Mitä resursseja löytyy avuksi haastatteluun valmistautumiseen tai esitelmän laatimiseen? 
Kertoessasi medialle tai paikallisille lioneille lionsklubinne toiminnasta ja Lions Clubs Internationalista, on 
hyvä määritellä tarkoin minkälaisen viestin haluat heille antaa. Avainviestit ja kysymykset löytyvät 
verkkosivuilta. Niistä voi olla hyötyä laadittaessa esitelmää tai haastattelua tilaisuuteen jossa myös media 
tulee olemaan läsnä. Niistä voi olla hyötyä myös laadittaessa esitelmää ryhmille, kuten kouluille ja muille 
järjestöille. Oppaassa annetaan myös ehdotuksia miten vastata tavallisiin kysymyksiin, joten harjoittele 
näihin kysymyksiin vastaamista muiden lionjäsenten kanssa ja muista aina korostaa positiivisia asioita. 
 
Voiko PR-tiimi auttaa arkaluontoisissa tai kriisitilanteissa? 
Siinä tapauksessa, että järjestämässänne lions-tapahtumassa sattuu jotain vakavaa tai lioniin liittyy jokin 
kriisi, on suositeltavaa, että otatte yhteyttä PR-tiimiin kysyäksenne neuvoa miten toimia. Suosittelemme 
myös vain yhden tiedottajan valitsemista, jotta tiedonkulku pysyy kontrollissa. Älä koskaan kerro mitään 
"epävirallisesti", äläkä spekuloi. 

 
Saatavat materiaalit: 

 PR-toiminnan opas (PR-710) 
 Satavuotisjuhlan apurahaohjelma 

 Keskeiset viestit ja kysymykset 

 Esimerkkejä lehdistötiedotteista  

 Lions-logot 

 Lions News Network (LNN) 

 Sosiaalisen median opas: 101 parasta käytäntöä 

 Kansainvälinen kilpailu (PR-763) 

mailto:lionmagazine@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/online-community/submit-a-photo.php
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/pr710.pdf
http://lions100.lionsclubs.org/FI/programs/centennial-grant-program.php
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/resources/logos-and-art/index.php
http://www.lionsclubs.org/FI/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/social-media/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/social-media/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/social-media/index.php


 Miten pääsen LION-lehteen (PR-708) 

 
LCI:n yhteystiedot:  
PR-tiimi 
Puhelin: +1-630-468-6764 
Sähköposti: pr@lionsclubs.org 
 

  

http://www.lionsclubs.org/FI/news-and-events/lion-magazine/news-magazine-howto.php
mailto:pr@lionsclubs.org


LIONS CLUBS INTERNATIONALIN VERKKOSIVUT JA SOSIAALINEN 

MEDIA 

 
Lions Clubs Internationalin verkkosivut  sisältävät tietoja lionien ohjelmista ja kampanjoista sekä 
resursseja klubeille, jäsenille ja lionjohtajille.  
 
Sivuilta löytyy: 
 

 Ladattavia lomakkeita, oppaita, julkaisuja, videoita, logoja, esitelmiä ja paljon muuta 

 LCI:n päämajan viimeisimmät uutiset ja tiedot tapahtumista 

 Yksityiskohtaiset tiedot projekteista, kilpailuista, palkinnoista, kansainvälisen presidentin teemasta 
ja paljon muuta 

 Oppaat uuden klubin perustamiseksi, uusien jäsenten ottamiseksi, klubitoiminnan parantamiseksi 
sekä jäsentoiminnan vahvistamiseksi 

 Erityisosio leoille ja leoklubin sponsoreille 

 PR-osaston työkalut auttavat klubeja ja johtajia kertomaan aktiviteeteista 
 
Täydellinen lista lionien verkkosivuista ja sosiaalisen median sivuista löytyy osoitteesta 
lionsclubs.org/web.  
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Miten löydän nopeasti tarvitsemani tiedot verkkosivuilta?  
Yksi nopeimmista tavoista on käyttää hakulaatikkoa, joka etsii koko sivuston läpi hetkessä. Kun etsit 
tietoa tietystä aiheesta, kirjoita sana tai lause hakulaatikkoon sivun oikeassa ylälaidassa. 

 
LCI:n yhteystiedot:  
Verkkoviestinnän osasto 
Puhelin: +1-630-468-6977 
Sähköposti: online.communications@lionsclubs.org 
  

http://www.lionsclubs.org/FI/about-lions/how-to-use-lci-website.php
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/online-community/index.php
mailto:online.communications@lionsclubs.org


E-PIIRITALO, E-KLUBITALO JA E-LEOKLUBITALO 

 

Yhteenveto ohjelmasta:  
Tämä ainutlaatuinen ilmainen palvelu on suunniteltu auttamaan lioneita ammattimaisen verkkosivun 
luomisessa. Piirin e-Districthouse ja klubin e-Clubhouse ovat helppokäyttöisiä ja ne on jaettu viiteen eri 
osioon: etusivu, klubikalenteri, projektit, kuvagalleria ja yhteystiedot.  
 
Sivulle voidaan lisätä toiset viisi sivua klubin niin halutessa. Sivuilta löytyvät myös monet hyödylliset linkit 
lionien verkko-opiskelumateriaaleihin, LCI:n sivuille sekä verkkoyhteisöihin.  
 
Vain jäsenille tarkoitettu osio sisältää viestitauluja ja alueita, joihin voi lisätä tietoja vain klubien jäsenten 
luettavaksi.  
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Miten aloitan e-Clubhouse, e-Districthouse tai e-Leoclubhouse -sivut? 
Täytä e-Clubhouse hakemus, e-Districthouse hakemus tai e-Leoclubhouse hakemus. Kun hakemus on 
hyväksytty, saat sähköpostissa sisäänkirjautumistunnukset ja ohjeet. 
 
Milloin klubi saa sen lippumerkin? 
Lippumerkit lähetetään aktiivisille e-Clubhousea käyttäville klubeille 60 päivää verkkosivujen luomisen 
jälkeen. 

 
Saatavat materiaalit:  

 e-Clubhouse -käyttöopas 

 e-Clubhouse -käyttöopas 

 e-Leoclubhouse käyttöopas 
 

 

Saatavat palkinnot:  
Klubit, jotka käyttävät e-klubitaloa, saavat e-Clubhouse -lippumerkin. 
 

LCI:n yhteystiedot:  
Verkkoviestintä 
Puhelin: +1-630-468-6882 
Sähköposti: eclubhouse@lionsclubs.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://e-clubhouse.org/application.php
http://e-district.org/application.php
http://e-leoclubhouse.org/
http://e-clubhouse.org/my-admin/inc/Lions_e-Clubhouse_User_Guide_en.pdf
http://e-district.org/my-admin/inc/Lions_e-District_User_Guide.pdf
http://e-leoclubhouse.org/my-admin/inc/e-LeoClubhouse_Training_Guide_Public_SectionFI.pdf
mailto:eclubhouse@lionsclubs.org


LIONS-VIDEOT 

 
Ohjelman yhteenveto:   
Lions Videot -osiossa on kaikki olemassa olevat Lions Clubs Internationalin ja Lions Clubs Internationalin 
Säätiön (LCIF) videot ja yhteisöpalveluilmoitukset. Voit katsoa, tilata ja ladata videoita Lions-Video -
osiosta LCI:n verkkosivuilla. 
 
Täältä löytyy myös LQ-Lions Quarterly videolehti. LQ tuotetaan neljä kertaa vuodessa (tammikuussa, 
huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa) ja se sisältää mielenkiintoisia tarinoita lionsklubeilta ympäri 
maailmaa osoittaen miten lionit vaikuttavat paikkakunnilla. Videon kesto on noin 14 minuuttia ja se sopii 
erinomaisesti näytettäväksi erilaisille yleisöille, lioneille ja ei-lioneille. 
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Ovatko LCI:n & LCIF:n videot saatavilla kaikilla kielillä?  
Monet videot on tuotettu kaikilla 11:llä LCI:n virallisella kielellä. Kielisaatavuudet on listattu kuvauksessa. 
LQ löytyy ainoastaan englannin kielisenä. 
 
Mistä muualta voin löytää LCI:n ja LCIF:n videoita näytettäväksi jäsenille, perheelleni ja tuttaville?  
Videoita löytyy paitsi LCI:n verkkosivuilta myös verkkoyhteisöistä kuten YouTubesta, jossa lioneilla on 
oma YouTube -kanava.  
 
Miten lataan LQ:n?  
LQ:stä löytyy podcast versio iTunesissa. Voit ladata LQ podcastin iTunesista ja ilmoittautua tilaajaksi 
saadaksesi kaikki numerot. Voit myös ladata LQ:n suoraan LCI:n verkkosivulta klikkaamalla Lataa -
painiketta Lions Videot -osiossa. 
 
Miten tilaan DVD:n?  
Tilattavien videoiden kohdalla on "tilaa nyt - order now" -painike Lions Videot -osiossa. Tämä linkki ohjaa 
pyyntösi oikealle osastolle. Jotkut videot ovat maksullisia ja toiset ilmaisia.  
 

Saatavat materiaalit: 
 LQ-Lions Quarterly -videolehti 

 Videot 

 Julkiset palvelutiedotteet  
 

Tärkeitä päivämääriä:  
 1.1.: LQ luettavissa LCI:n verkkosivulla ja ladattavana iTunes- sivustolta 

 1.4.: LQ luettavissa LCI:n verkkosivulla ja ladattavana iTunes- sivustolta 

 1.7.: LQ luettavissa LCI:n verkkosivulla ja ladattavana iTunes- sivustolta 

 1.10.: LQ luettavissa LCI:n verkkosivulla ja ladattavana iTunes- sivustolta 
 

LCI:n yhteystiedot:  
Audio/visuaaliset & tapahtumajärjestelyt 
Puhelin: +1-630-203-3812 
Sähköposti: pr@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/FI/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.youtube.com/lionsclubsorg
http://www.lionsclubs.org/FI/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/FI/news-and-events/lions-news-network/index.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/news-and-events/lions-news-network/psa.php
mailto:pr@lionsclubs.org


PR-OSASTON SATAVUOTISJUHLAN APURAHAOHJELMA 

 
Ohjelman yhteenveto:  
Lions Clubs International myöntää apurahoja moninkertais- ja yksittäispiireille avustamaan niiden 
paikallisia 100-vuotisjuhlaan liittyviä suunnitelmia ja juhlatilaisuuksia.  Apurahaa voidaan myöntää 
korkeintaa US$1500 per piiri moninkertaispiirin alueella.  Riippumatta piirien lukumäärästä, mikään 
moninkertaispiiri ei voida saada enempää kuin US$15 000.  Yksittäispiirit (eivät osa moninkertaispiiriä) 
voivat saada korkeintaan US$2500. 
 
Satavuotisjuhlan apurahat moninkertaispiirien/yksittäispiirien laajuisiin ohjelmiin myönnetään niiden 
saapumisjärjestyksessä. Apurahat on suunniteltu auttamaan moninkertais- ja yksittäispiirejä 
mainostamaan lionien tekemää työtä ja heidän ohjelmiaan satavuotisjuhlakauden aikana, alkaen 1. 
heinäkuuta 2015 ja päättyen 30. kesäkuuta 2018. 
 
Apurahahakemukset lähetetään PR-jaokseen Lions Clubs Internationalin päämajaan.  Lions Clubs 
Internationalin hallituksen PR-toimikunta käsittelee apurahahakemukset sen jokaisen säännöllisen 
hallituksen kokouksen aikana (kolme kertaa vuodessa) ja suosittelee apurahan saajia hallituksen 
hyväksyttäväksi. 
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Mikä on satavuotisjuhlan apuraha moninkertais-/yksittäispiirin ohjelmalle?   
Apurahaa voidaan myöntää korkeintaa US$1500 per piiri moninkertaispiirin alueella.  Riippumatta piirien 
lukumäärästä, mikään moninkertaispiiri ei voida saada enempää kuin US$15 000.  Yksittäispiirit (eivät 
osa moninkertaispiiriä) voivat saada korkeintaan US$2500. 
 
Mitkä ovat rahoitusperusteet moninkertais-/yksittäispiirin ohjelmalle?   
Ohjelman on vaikutettava koko moninkertais- tai yksittäispiiriin. Lisähuomiota annetaan niille ohjelmille, 
joihin osallistuu suuri määrä klubeja moninkertais- tai yksittäispiirin alueella.  Apurahoja voidaan käyttää 
ainoastaan 100-vuotisjuhlaan liittyviin tarkoituksiin.   
 
Mitä muita ehtoja apurahojen täytyy täyttää? 

 Moninkertaispiirit ja yksittäispiirit voivat saada vain yhden Centennial-apurahan.   

 USA ja sen alueet W-9 LOMAKE ON TÄYTETTÄVÄ 

 Enintään 15 000 dollarin suuruisia apurahoja käsitellään (2500 dollaria yksittäispiireille), ja 
apurahan saajan on järjestettävä toimintaan 20% vastaava summa. 

 Moninkertaispiirissä kuvernöörineuvoston puheenjohtajan täytyy allekirjoittaa hakemus 
varmistettuaan kaikkien piirikuvernöörien yksimielisyyden. Myös ohjelmajohtajan on 
allekirjoitettava hakemus. Yksittäispiireissä piirikuvernööri ja moninkertaispiirin 
satavuotisjuhlakoordinaattori allekirjoittavat hakemuksen.  

 Satavuotisjuhlatoimikunnan puheenjohtajan on toimitettava yksityiskohtainen raportti Lions Club 
Internationalin PR-osaston johtajalle 30 päivän sisällä projektin päättymisestä. Raportissa pitää 
olla kuvernöörineuvoston puheenjohtajan ja satavuotisjuhlajohtajan allekirjoitus tai yksittäispiirin 
tapauksessa piirikuvernöörin ja satavuotisjuhlajohtajan allekirjoitus. Projektikertomuksessa on 
oltava seuraavat tiedot: 

o Ohjelman tulokset, mukaan lukien moninkertaispiirin tai yksittäispiirin lionien imagoon 
liittyvät vaikutukset 

o Kaikki tarvittavat selitykset siitä miten varat on käytetty, mukaan lukien kuitit, kopiot 
kaikista suoritetuista aktiviteeteista, painotuotteista ja muut tarvittavat asiakirjat. 

o Yksityiskohtainen arviointi ohjelmasta 
  
 
Millainen projektinjälkeinen raportti vaaditaan?  
PR- ja ohjelmatoimikunnan on toimitettava yksityiskohtainen raportti Lions Club Internationalin PR-
osaston johtajalle 30 päivän sisällä projektin päättymisestä. Raportissa pitää olla kuvernöörineuvoston 

http://lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/lions100/centennial-md-d-grant-application.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/form_w-9.pdf


puheenjohtajan ja PR- ja ohjelmatoimikunnan johtajan allekirjoitus tai yksittäispiirin tapauksessa 
piirikuvernöörin ja toimikunnan johtajan allekirjoitus. Raportissa on oltava ohjelman tulokset, mukaan 
lukien vaikutukset lionien imagoon moninkertais- tai yksittäispiirissä; osallistuneiden ihmisten ja klubien 
lukumäärät, kirjanpito käytetyistä varoista, mukaan lukien menojen kuitit ja yksityiskohtainen ohjelman 
arviointi. 
 
Milloin varat tulee käyttää?   
Kaikki varat tulee olla käytettynä 30.6. mennessä sinä tilivuonna, jolloin apuraha on annettu, ja kaikki 
käyttämättömät varat on palautettava Lions Club Internationalille seuraavana tilivuonna 15.7. mennessä.  
 
Millaisia esimerkkejä on apurahan käytöstä? 
Kaikki satavuotisjuhlaan liittyvät aktiviteetit, joihin kuuluvat: 

 Palveluaktiviteetit 

 Satavuotisjuhlat 

 Perintöprojektit 
 

LCI:n yhteystiedot:  
PR-tiimi 
Puhelin: +1-630-468-6817 
Sähköposti: pr@lionsclubs.org 

mailto:pr@lionsclubs.org


LIONIEN KANSAINVÄLINEN RAUHANJULISTEKILPAILU 

 
Ohjelman yhteenveto:  
Lionien kansainvälinen rauhanjulistekilpailu antaa lioneille mahdollisuuden työskennellä yhdessä 
yhteisönsä 11–13-vuotiaiden nuorten kanssa ja kannustaa heitä ilmaisemaan luovasti, mitä rauha heille 
merkitsee. Tämä käyttövalmis ohjelma painottaa rauhan, kansainvälisen ymmärryksen ja taiteen 
merkitystä, ja sen avulla klubit voivat luoda pysyviä yhteyksiä paikallisiin kouluihin ja nuorisoryhmiin. 
Kilpailu on myös ensisijainen tapahtuma, jolla tuodaan lionsklubeja esille esittelemällä niitä nuorille, 
kouluille, nuorisoryhmille, perheille, yhteisöille ja medialle. 
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Aloittaminen 
Rauhanjulistepaketin (PPK-1) voi tilata kansainvälisen päämajan klubitarvikeosastolta. Paketti sisältää 
kaiken tarvittavan tiedon siitä, kuinka järjestää paikallisesti onnistunut kilpailu. Pakettiin kuuluu opas ja 
säännöt klubille ja koululle tai nuorisoryhmälle, osallistujan lehtinen, jonka nuoret voivat viedä kotiin, tarra 
voittajajulisteelle, joka lähetetään jatkokisaan, ja todistukset kilpailun voittajalle ja sponsoroidulle koululle 
tai nuorisoryhmälle. 
 
Annanko rauhanjulistepaketin koululle tai nuorisoryhmälle? 
Ei. Vain koulun tai nuorisoryhmän kilpailuohjeet ja säännöt (PPC-2) ja osallistujan esitteet (PPC-3) 
menevät koululle. Avaa paketti ja tarkista sen sisältö. 
 
Miten voin käyttää tätä ohjelmaa saadakseni positiivista julkisuutta? 
Lehdistötiedotteen ja valokuvien lähettämisen lisäksi (esimerkkitiedote on paketissa ja LCI:n 
verkkosivustolla) monet klubit kutsuvat paikallisen median edustajia osallistumaan tuomaristoon ja 
palkintojenjakotilaisuuteen. Lisäksi lionit usein asettavat rauhanjulisteitaan esille kirjastoihin, 
kulttuurikeskuksiin ja muihin julkisiin tiloihin. 
 
Mistä saan lisätietoa kilpailusta? 
Rauhanjulisteosio LCI:n verkkosivustolla sisältää tietoja miten paketti tilataan, kuvia voittajajulisteista ja 
osallistujista, sähköisiä kortteja rauhanjulisteesta lähetettäväksi perheelle ja ystäville, 
kunniamainintatodistuksen, rauhanjuliste-esitteen ja paljon muuta. 
  
Miten voin katsoa tai tilata rauhanjulistekilpailun videon? 
Tämä video on katseltavissa Lionien Videot -osiossa LCI:n verkkosivulla. Se on erinomainen ohjelma, 
jolla voi mainostaa kilpailua lioneille, kouluille ja nuorisoryhmille. Se sopii kaikenkielisille. 
 

Saatavat materiaalit:  
 Lionien kansainvälinen rauhanjulistepaketti (PPK-1)  

 Rauhanjulistekilpailun esite (PR-775) 

 Rauhanjulistekilpailun video 
 

 
Saatavat palkinnot:  

 Kansainvälisen loppukilpailun palkinto – Pääpalkinnon voittaja saa kahden perheenjäsenen ja 
sponsoroivan lionsklubin presidentin kanssa matkan palkintojenjakotilaisuuteen sekä 5 000 
dollaria (tai vastaavan summan paikallisessa valuutassa) ja palkinnon.  

 Kunniapalkinto - 23 kunniapalkinnon voittajaa saa kukin US$500 (tai vastaavan summan 
paikallisessa valuutassa) ja kunniakirjan saavutuksesta. 

 

Tärkeitä päivämääriä: 
 15.1.: Kilpailupakettien myynti kansainvälisen päämajan klubitarvikeosastolta alkaa. 

 1.10.: Kilpailupakettien myynti kansainvälisen päämajan klubitarvikeosastolta päättyy. 

http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/planning-projects/youth/peace-poster/index.php
http://www.lionsclubs.org/FI/news-and-events/lions-news-network/videos.php?id=gBiLcl
http://www.lionsclubs.org/FI/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/planning-projects/youth/peace-poster/index.php
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/pr775.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/news-and-events/lions-news-network/videos.php?id=gBiLcl


 15.11: Viimeinen postituspäivä, jolloin klubit voivat lähettää yhden voittajaksi valitun 
rauhanjulisteen (per sponsoroitu kilpailu) piirikuvernöörille. 

 1.12: Viimeinen postituspäivä, jolloin kuvernöörit voivat lähettää voittajaksi valitun rauhanjulisteen 
moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle. Huomaa: 1.12. on myös postileiman 
takaraja moninkertaispiiriin kuulumattomalle piirikuvernöörille ja piiriin kuulumattomalle klubille 
yhden voittajajulisteen lähettämiseksi Kansainvälisen päämajan audio/visuaaliset ja 
tapahtumajärjestelyosastolle. 

 15.12: Viimeinen postituspäivä, jolloin moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston puheenjohtajat 
voivat lähettää voittajaksi valitun rauhanjulisteen kansainvälisen päämajan audio/visuaaliset ja 
tapahtumajärjestelyosastolle. 

 1.2: Kansainvälisille voittajille ilmoitetaan voitosta viimeistään tänään. 

 

LCI:n yhteystiedot:  
Audio/visuaaliset & tapahtumajärjestelyt 
Puhelin: +1-630-203-3812 
Sähköposti: pr@lionsclubs.org 

mailto:pr@lionsclubs.org


LIONS CLUBS INTERNATIONAL KILPAILU 

 
Ohjelman yhteenveto:  
Lionsklubien kansainvälinen kilpailu tarjoaa lioneille tilaisuuden esitellä ahkeraa työtään ja luovuuttaan 
sekä kertoa saavutuksistaan maailman muille lioneille. Kilpailussa on kaksi eri luokkaa, mukaan lukien 
Uutislehti (Bulletiini) ja Verkkosivut. 

 
Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Miten osallistun kilpailuun?  
Viralliset säännöt ja kilpailulomake löytyvät LCI:n verkkosivulta. Uutislehti ja verkkosivut –luokan 
kilpailuehdotukset tulee lähettää Public Relations and Communications Division  -osastoon 
kansainväliseen päämajaan viimeistään 1. toukokuuta. 
 
Milloin ja missä voittajat ilmoitetaan? 
Voittajat ilmoitetaan kansainvälisessä vuosikongressissa, LCI:n verkkosivuilla ja LION –lehdessä. 
 
Miten voin käyttää tätä ohjelmaa saadakseni positiivista julkisuutta?  
Kilpailun voittajien tulisi lähettää paikallisille tiedotusvälineille lehdistötiedotteet, joissa ilmoitetaan heidän 
saavutuksestaan. Lehdistötiedotteiden malleja löytyy LCI:n verkkosivuilta.  
 
Muista myös kannustaa ihmisiä vierailemaan verkkosivuilla ja jakaa muille uutislehteäsi, mukaan lukien 
kirjastoihin ja muihin yleisiin tiloihin. 
 

Saatavat materiaalit:  
 Kansainvälisen kilpailun säännöt (PR-763) 

 
Saatavat palkinnot:  

 Jokaisen luokan ensimmäisen palkinnon voittaja saa todistuksen. 

 Kunniamaininnan saaneet saavat todistuksen. 
 

Tärkeitä päivämääriä:  
 1.5.: Uutislehti ja verkkosivut –luokan kilpailuehdotukset tulee lähettää Public Relations and 

Communications Division  -osastoon kansainväliseen päämajaan  
 

LCI:n yhteystiedot:  
PR-tiimi 
Puhelin: +1-630-203-3812 
Sähköposti: pr@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/pr763.pdf
mailto:pr@lionsclubs.org


KANSAINVÄLINEN ESSEEKIRJOITUSKILPAILU 

 
Ohjelman yhteenveto:  
Lionien kansainvälinen esseekirjoituskilpailu antaa näkövammaisille 11-13-vuotiaille nuorille tilaisuuden 
kertoa tuntemuksistaan rauhan suhteen. Etsikää liontovereittenne, paikallisten koulujen ja alueella 
asuvien perheiden avulla nuoria, jotka haluavat osallistua ja joille tästä ohjelmasta voisi olla hyötyä. 
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Kuka on voi osallistua? 
Kilpailuun voivat osallistua näkövammaiset nuoret, jotka ovat 11-, 12- tai 13-vuotiaita 15.11. 
 
Mitä vaaditaan esseen lähettämistä varten? 
Jokaisen esseen mukana tulee lähettää täytetty kilpailulomake. 
 
Millaiseen muotoon essee tulee kirjoittaa? 
Esseiden tulee olla korkeintaan 500 sanan pituisia, koneella kirjoitettuja, kaksoisrivivälillä ja 
englanninkielellä. 
 
Mistä saan osallistumislomakkeen ja lisätietoa kirjoituskilpailusta? 
Osallistumislomake ja lisätiedot  löytyvät LCI:n verkkosivulta. 
 
Miten voin käyttää tätä ohjelmaa saadakseni positiivista julkisuutta? 
Tiedota paikalliselle medialle voittajasta ja lähetä voittajaesseen kopio sekä voittajan valokuva. 
Lehdistötiedotteiden malleja löytyy LCI:n verkkosivuilta.  
 

Saatavat materiaalit:  
 Lionien kansainvälisen esseekirjoituskilpailun säännöt ja ilmoittautumislomake (PR 41) 

 Rauhanjulistekilpailun video 
 

 
Saatavat palkinnot:  

 Kansainvälisen kilpailun palkinto – Yksi pääpalkinnon voittaja saa 5000 dollaria (tai vastaavan 
summan paikallisessa valuutassa) ja palkinnon.  

 

Tärkeitä päivämääriä: 
 15.11: Viimeinen postituspäivä, jolloin klubit voivat lähettää yhden voittajaksi valitun esseen 

piirikuvernöörille. 

 1.12: Viimeinen postituspäivä, jolloin piirit voivat lähettää voittajaksi valitun esseen 
moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle. Huomaa: 1.12. on myös postileiman 
takaraja moninkertaispiiriin kuulumattomalle piirille ja piiriin kuulumattomalle klubille yhden 
voittaneen esseen lähettämiseksi Kansainvälisen päämajan Public Relations -jaokseen.  

 15.12: Viimeinen postituspäivä, jolloin moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston puheenjohtajat 
voivat lähettää voittajaksi valitun esseen kansainvälisen päämajan Public Relations -osastolle. 

 1.2: Kansainväliselle pääpalkinnon voittajalle ilmoitetaan voitosta viimeistään tänään 
 

LCI:n yhteystiedot:  
Audio/visuaaliset & tapahtumajärjestelyt 
Puhelin: +1-630-203-3812 
Sähköposti: pr@lionsclubs.org 

 

 

  

http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/online-community/official-contests/lions-international-essay-contest.php
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/pr41.pdf
mailto:pr@lionsclubs.org

