
                                                                           

Usein kysyttyjä kysymyksiä 
 

1. Miten kirjaudun sisään lionien koulutuskeskukseen? 

   Anna jäsennumero ja salasana ja klikkaa Login. 
 

*Jos olet uusi käyttäjä, sinun täytyy rekisteröityä ensin. Tee näin: 
 
Klikkaa Luo käyttäjätili. Anna oma jäsennumerosi, valitse ja vahvista salasana, etunimi, 
sukunimi, sähköpostiosoite ja käyttäjäryhmäkoodi (2011). Klikkaa Luo uusi tili.  

 
2. Voinko käyttää MyLCI:n käyttäjätunnusta ja salasanaa lionien oppimiskeskuksessa? 

Lionien oppimiskeskus ja MyLCI ovat kaksi erillistä järjestelmää. Kun luot tilin ja kirjaudut 
sisään LLC:hen, käytä omaa jäsennumeroasi ja luo oma salasana. Voit käyttää samaa 
salasanaa LLC:ssa ja MyLCI:ssa, koska näin muistat salasanan helpommin. 

 
3. Miten löydän lionsklubin jäsennumeroni, jos en muista sitä? 

 Saat jäsennumerosi oman lionsklubisi sihteeriltä.  
 

4. Unohdin salasanani, voitteko lähettää sen minulle? 

 Meillä ei ole pääsyä salasanoihin, mutta klikkaamalla Unohtuiko salasana 
sisäänkirjautumissivulla sinulle lähetetään väliaikainen salasana. Kun kirjaudut sisään, 
sinua pyydetään luomaan uusi salasana, jota käytät tästä lähtien. Kirjoita salasana 
muistiin.  

 
5. Olen kirjautunut sisään lionien koulutuskeskukseen. Miten aloitan kurssin? 

Valitse kurssivalikosta haluamasi kurssi. Seuraavaksi avautuu kurssin ohjeet, jossa voit 
avata kurssin uudella ruudulla.  

6. Klikkasin Aloita kurssi -painiketta, mutta mitään ei tapahtunut. Mitä minun pitää tehdä? 

Sinun tulee sallia ponnahdusikkunoiden avautuminen tältä sivustolta, jotta kurssi voi 
aueta uudessa ikkunassa. 

7. Keneen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on teknisiä ongelmia kurssin aikana? 

Jos sinulla on teknisiä ongelmia, ota yhteyttä johtajakoulutusosastoon 
osoitteessa elearning@lionsclubs.org 

8. Haluan luoda oman lionsprofiilin. Miten toimin? 

Klikkaa Tervetuloa-sivulla linkkiä Lionsprofiili. Täällä voit luoda ja muuttaa omaa 
profiiliasi ja koulutushistoriaasi. 
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9. Koulutushistoriassa mainitaan lionien koulutuskeskuksen koulutus ja muu koulutus. Mikä on 
niiden ero? 

Lionien koulutuskeskuksen koulutukseen sisältyvät kaikki verkkokurssit, jotka olet 
suorittanut tai joita olet suorittamassa. Muu koulutus -osio antaa sinulle 
mahdollisuuden lisätä muut lionskoulutukset sekä ei-lionien järjestämät koulutukset. 
 

10. Miten lisään valokuvani lionsprofiiliin? 

Valitse seuraavat kohdat lionsprofiilissa: 
• Profiilikuva 
• Muokkaa 
• Valitse  
• Selaa tietokoneeltasi kuvan, jota haluat käyttää.  

Kun olet valinnut kuvan: 
• Tuplaklikkaa kuvaa (valokuvan suurin sallittu koko on 1 MB) 
• Lataa 
• Tallenna 

 
11. Haluan luoda raportin omasta lionsprofiilistani ja koulutushistoriastani. Miten toimin? 

Valitse seuraavat kohdat lionsprofiilissa: 
• Pikaraportit (ruudun oikealla puolella/klikkaa nuolta Pikaraportin vieressä 

avataksesi pudotuslistan) 
• Lionsprofiilin raportti 

 Saat Tulostettavan version profiiliraportista valitsemalla formaatin (tiedostomuodon) ja 
klikkaa Lähetä. 

 
 
 


