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Jäsentietojen raportointi
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Jäsenrekisteri – jäsentietojen raportointi

MyLCI
• Suomen Lions klubit käyttävät MyLCI raportointijärjestelmää 

jäsentietojen tallennuksissa.

• Uusi jäsen lisätään aina ja vain MyLCIin

• Jäsen erotetaan aina vain MyLCIssä

• Ainoastaan sihteerillä ja presidentillä ja klubin adminilla

(hallintovirkailijalla) on rajatut tietojen päivitysoikeudet MyLCI:iin.

• Piirissä oikeudet ovat piirin adminilla

• Kuluvan kauden piirivirkailijoiden ja piirin puheenjohtajien tietoja voivat 

päivittää Piirikuvernööri, Piirisihteeri ja Piirin Admin käyttäjä.

• Kansainvälisen jäsenmaksun maksaminen ja seuranta

Kotimainen jäsenrekisteri
• Jäsentiedot siirretään pääsääntöisesti päivittäin MyLCI:stä kotimaiseen 

jäsenrekisteriin.

• Kotimaiseen jäsenrekisteriin (www. lions.fi/rekisteri) ilmoitetaan 

erikoisjäsenyydet (Ritari, MJF ja Ainaisjäsen) ja palkitsemiset, sekä muut 

virkailijat paitsi presidentti, sihteeri, rahastonhoitaja, 1. ja 2. 

varapresidentti, LCIF-lion, jäsenjohtaja, palvelujohtaja ja 

markkinointiviestinnän johtaja.

• Edellä mainitut klubivirkailijat siirretään kansainvälisestä rekisteristä 

kotimaiseen rekisteriin pääsääntöisesti kerran viikossa.

• Piiri ja MD-tason virkailijat eivät siirry automaattisesti (näiden päivitykset 

hoitavat piirin ja MD:n virkailijat)

• Ainoastaan sihteerillä ja presidentillä on rajatut tietojen päivitysoikeudet 

kotimaiseen jäsenrekisteriin.

• Kotimaisten jäsenmaksujen laskutus ja lionsverkkokaupan laskutus 

perustuu näihin osoitetietoihin
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Kauden vaihtuessa

• Virkailijan toimikausi on yksi vuosi

• Virkailijan toimikausi ei automaattisesti jatku seuraavalle kaudelle

• Tulevan kauden piirin vuosikokoustiedot (paikka ja aika) on päivitettävä MyLCI:n

• Piirin seuraavan kauden virkailijatietoja voi päivittää ainoastaan Piirikuvernöörielekti

• Tietojen tallentamisesta antaa ohjeet piirikuvernöörikurssin ryhmänjohtaja. Tallentamismahdollisuus alkaa toukokuun aikana.

• Klubien sihteerien tulisi varmistaa ennen kauden vaihtumista:

• Tulevan kauden virkailijat suositellaan tallennettavaksi välittömästi vaalikokouksen jälkeen, mutta viimeistään 15.6

• Jäsenmuutokset tulee olla tallennettuna kansainväliseen jäsenrekisteriin viimeistään 15.6

• Tulisi varmistaa ennen kauden vaihtumista, että tulevan kauden presidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan sähköpostiosoite on
oikein MyLCIssä ja tarkistaa että sama on siirtynyt kotimaiseen jäsenrekisteriin. On hyvä tarkistaa, että kotimaiseen 
jäsenrekisteriin kirjaantumissähköpostiosoite on sama kuin MyLCI:ssä oleva. Sähköpostiosoitteen tulee olla toimiva. Jos tieto 
on siirtynyt virheellisesti kotimaiseen jäsenrekisteriin, tieto osoitteeseen mailto:rekisteri@lions.fi 

• Klubien sihteerien tulee varmistaa kauden alussa, että klubilaisten tiedot MyLCI:ssä ovat oikein
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Palveluaktiviteettien raportointi
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Aktiviteettien raportointi

• Aktiviteetit, varainkeruu ja kokoukset raportoidaan vain MyLioniin, 
MyLCI on hallinnollisia asioita varten (jäsenyys, organisaatio, 
jäsenmaksut)

• Raportointi tapahtuu sekä klubi- että piiritasolla MyLioniin.

• MyLion on voimakkaassa kehitysvaiheessa, ja ominaisuudet 
saattavat olla päivittyneitä seuraavan kerran järjestelmää 
käyttäessäsi

• Mittarit mittaavat vain palveluaktiviteetteja, ei 
varainkeruutilaisuuksia tai kokouksia

• LCIF lahjoitukset menevät automaattisesti klubin omiin LCIF 
saldoihin ja ne näkyy jonkun ajan kuluttua ”Insights” sovelluksessa.
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Raportointitavat

Tehty aktiviteetti
• Raportoida (Raportoi aikaisempi aktiviteetti) voivat 

klubin presidentti, sihteeri, palvelujohtaja ja klubin 
hallintovirkailija (admin).

• Raportit vasta kun aktiviteetti on toteutettu.

• Lähde aina liikkeelle aloitussivusta, muutoin 
raportointi ei toimi oikein

• Voit myöhemmin korjata raporttia

Aktiviteetin suunnittelu
• Suunnittele tulevaa aktiviteettia voi MyLIONiin luoda 

kuka tahansa. 

• Tämä tarkoittaa suunniteltua, tulevaisuudessa 
tapahtuvaa aktiviteettia

• Jos aktiviteetin luoja on toinen kuin mahdollinen 
raportoija niin aktiviteetin luojan tulee lisätä 
raportoijat aktiviteetin ”haltijoiksi”, muuten 
aktiviteettiä ei saada raportoitua . Tämä ei 
toistaiseksi ole mahdollista ohjelman virheen takia.
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Lopuksi
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Raportointi antaa uskottavuutta lionien tekemälle palvelulle

Raportoimalla vaikutat myös lionsjärjestön kehittämiseen



Kiitos


