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LIONS PIIRI 107-N KLUBIEN 1. VERKKOSIVUKILPAILU 

1. Kilpailun kohde 

Kilpailun kohde on piirin 107-N klubien verkkosivustot, kilpailuun osallistuvat 
kaikki piirin klubit ilman ilmoittautumista. 

2. Kilpailuaika 

Kilpailuaika on 1.1.2015 – 31.3.2015. 

3. Kilpailun tulosten julkistaminen 

Kilpailun tulokset julkistetaan piirin 107-N vuosikokouksessa 18.4.2015. 

4. Tuomarit 

Kilpailun tuomareina toimivat Sini Eloholma, Thorleif Johansson ja  
Antti Tuomikoski. 

5. Verkkosivustojen arviointiperusteet 

5.1 Sisältö on tavoitteiden kannalta kattava. 

Sivusto sisältää mahdollisimman kattavasti olennaisen ja tarpeellisen tiedon ai-
hepiireistä. Sisältöä kehitetään jatkuvasti käyttäjien tarpeiden ja tavoitteiden 
pohjalta. 

5.2 Verkkosivustolla on ajankohtaista sisältöä. 

Tieto uusista ja ajankohtaisista asioista löytyy verkkosivustolta helposti ja mah-
dollisimman nopeasti. Sivustolla voidaan kertoa vireillä olevista asioista. Ylläpi-
dossa pyritään ennakoivaan, aktiiviseen ja oikea-aikaiseen sisällön tuottami-
seen. 

5.3 Verkkosivustolla on kiinnostavaa aineistoa. 

Sisältö esitetään kiinnostavalla tavalla. Sisällön kiinnostavuutta voidaan lisätä 
esimerkiksi eri ilmaisutapoja (kuvat, piirrokset jne.) käyttämällä. 

5.4 Muualla verkossa olevista aiheeseen liittyvistä asioista annetaan tietoa. 

Klubin sivuille linkitetään muiden klubien, piirin, Lions-liiton ja LCI:n sivuja ja nii-
den sisältöä esitetään klubin sivuilla. 

Jos jokin sivulle tuotu tieto on lähtöisin sosiaalisesta mediasta, sen tulee erottua 
selkeästi muusta sisällöstä niin, että käyttäjä ymmärtää sen lähteen. 
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5.5 Muualla kuin verkossa tarjottavista aiheeseen liittyvistä palveluista anne-
taan tietoa. 

Klubin sivustolla kerrotaan, mitä muita aiheeseen liittyviä palveluita tai lisätietoja 
klubi tarjoaa. (Esimerkiksi klubin Facebook- ja Twitter-tilit, lehti jne.) 

Sivusto opastaa, mitä käyttäjä voi tehdä, jos asiaa ei voi hoitaa verkon kautta. 
(Esimerkiksi halukkuus liittyä klubin jäseneksi.) 

5.6 Klubin verkkosivustolla annetaan yleisiä tietoja toiminnasta. 

Verkkopalvelussa kerrotaan klubin yhteystiedot, toiminnan tavoitteet ja resurssit 
sekä yhteistyökumppanit. 

5.7 Sisältö on luotettavaa. 

Sisällöntuotannossa on varmistettu sisällön luotettavuus. Viittauksista esitetään 
lähteet. 

5.8 Sisältö on ajantasaista. 

Vanhentuneet tiedot poistetaan ja siirretään tarvittaessa arkistoihin. Harkinnan 
mukaan klubin sivustolla voidaan tarjota käyttäjälle arkistoituja tietoja (esim. uu-
tisarkistot). Käyttäjälle kerrotaan myös selvästi, jos jonkin osion ylläpito on lope-
tettu. 

5.9 Päivitysajankohta on sivuilla helposti löydettävissä. 

Sivustolla esitetään tietosisällön viimeisimmän päivityksen ajankohta.  

5.10 Sivusto tukee Lions- järjestön strategisten tavoitteiden toteuttamista. 

Verkkopalvelu lisää Lions-järjestön toiminnan vaikuttavuutta ja avoimuutta. 
Esimerkiksi strategisten tavoitteiden vaikuttavuus lisääntyy, kun siihen liittyvät 
aineistot ovat verkkopalvelussa käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.  

Verkkosivu tukee LCI:n, Suomen Lions-liiton, piirin ja klubin arvoja. 

5.11 Sivusto luo Lions-järjestön tavoitteleman mielikuvan Lions- toiminnasta. 

Käyttäjän kuva Lions-toiminnasta paranee verkkopalvelun avulla. Verkkopalvelu 
antaa aiempaa monipuolisemman ja kattavamman käsityksen Lions- toiminnas-
ta.

 


