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Palveluaktiviteettien 
raportointi



Huomioitavia 
asioita

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

• MyLion-tiliin kirjautuessa kannattaa käyttää 

• Incognito-ikkunaa (Chrome)

• Private-ikkunaa (Explorer ym)

• Tämä siksi, että välimuisteihin ei jää 
sellaista, joka estäisi myöhemmin 
kirjaantumasta MyLioniin (muistissa 
saattaa olla vanhentuneita, vääriä 
kirjaantumistietoja ja evästeitä, jotka 
varsinkin MyLionin versiopäivityksissä 
saattavat haitata kirjaantumista



Lisää

Raportointi tapahtuu sekä klubi- että piiritasolla 
MyLioniin.

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

Siksi myös suomenkieliset käännökset saattavat vaihdella 
versiosta toiseen

Mittarit mittaavat vain palveluaktiviteetteja, ei 
varainkeruutilaisuuksia tai kokouksia

Raportointiohjeet https://www.lionsclubs.org/fi/service-
reporting

https://www.lionsclubs.org/fi/service-reporting


Palvelun raportointi 
MyLION:iin
• 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

• 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.



Nimikkoaktiviteetti, jota klubi tekee 
vuosittain

Tämän painikkeen 
teksti saattaa olla 
erilainen eri versioissa
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Tämän painikkeen 
teksti saattaa olla 
erilainen eri versioissa

Aloita 
raportointi tästä 

painikkeesta



Pakolliset tai valinnaiset tiedot raportoinnissa



Aktiviteettitietojen täyttäminen

Tähdellä * on merkitty pakolliset 
kentät, ne voivat olla eri 
aktiviteettityypeissä edellisellä sivulla 
olevan taulukon mukaan eri kenttiä.

Raportoinnissa on käytettävä vain 
kokonaislukuja. Desimaalit aiheuttavat 
sen, että ”Raportoi” nappula.

Kaikki pakolliset kohdat tulee olla 
täytetty, muutoin ei ”Raportoi” 
nappula tule näkyviin.



Tähän tiedot 
lahjoituksista



Vapaaehtoisten lukumäärän ja tuntien 
laskeminen

• Tämä taulukko oli 
vanhemmissa MyLION 
versioissa. Nykyisessä on vain 
summat. 

• Taulukko antaa ohjeen siitä, 
kuinka vapaaehtoiset ja tunnit 
lasketaan.



Muita tietoja

• Tänne täydennetään aktiviteetin yhteydessä kerätyt ja 
lahjoitetut varat, jotka eivät ole LCIF lahjoituksia.

• Puhdas varainkeruu-aktiviteetti (kuten lipaskeräys) 
raportoidaan varainkeruuaktiviteettina

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



Tästä raportoidaan ja se 
tulee näkyviin 
raportoituna klubin 
aktiviteetteihin

Tästä voit tallentaa 
aktiviteetin, mutta se ei 

mene raportoituna 
näkyviin klubin 
aktiviteetteihin

Tähän voit 
tallentaa 

kuvan omasta 
aktiviteetistasi

Raportti MyLION tietokantaan

Raportoinnissa on käytettävä vain kokonaislukuja. Desimaalit 
aiheuttavat sen, että ”Raportoi” nappula ei tule näkyviin.

Kaikki pakolliset kohdat tulee olla täytetty, muutoin ei 
”Raportoi” nappula tule näkyviin.



Raportointi 
onnistunut



Palvelu-
aktiviteetti



Varainkeruu

Mikäli avustetaan varainkeruussa muita 
järjestöjä, kuten SPR:n lipaskeräystä, niin 
käytetään palveluaktiviteettia, koska 
varainkeruussa kerätyt varat eivät tällöin 
mene lionstoimintaan. Varainkeruu-
aktiviteetissa kerätyt varat ovat pakollinen 
tieto.



Kokous



Jos ”Raportoi” nappula ei tule näkyviin 

• Raportoinnissa on käytettävä vain kokonaislukuja. Desimaalit 
aiheuttavat sen, että ”Raportoi” nappula ei tule näkyviin.

• Kaikki pakolliset kohdat tulee olla täytetty, muutoin ei 
”Raportoi” nappula tule näkyviin.



Kiitos


