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K: Miten lisään aktiviteetin? 

V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit.  

 

 

Palveluaktiviteetit -sivulla pääset klikkaamaan Lisää aktiviteetti -painiketta. 
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Lisää aktiviteetti -sivulla voit valita raportointikuukauden pudotuslistalta (oletusarvona 
on nykyinen kuukausi).  Klikkaa Valitse tyyppi, joka parhaiten kuvaa omaa 
palveluaktiviteettianne.  
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Kirjoita aktiviteetin nimi ja kuvaus.  Valitun aktiviteettityypin perusteella voit antaa 
lisätietoja aktiviteettiin liittyen kuten lionien lukumäärä, lionstuntien määrä, montako 
ihmistä saanut apua, lahjoitetut varat/kerätyt varat, jne. Nämä tiedot ovat valinnaisia. 

Voit myös lisätä kuvan palveluaktiviteetista. Kuvien lisääminen on valinnainen.  

• Korkeintaan kaksi (2) kuvaa voi liittää raporttiin 
• kuvien maksimikoko on 4MB  
• hyväksytyt tiedostomuodot: .jpg, .gif ja .png. 
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K: Miten valitsen sopivan aktiviteettityypin? 

V: Aktiviteettiluokkia on 10 ja niihin sisältyvät kaikkein tavallisimmat lionien palvelualueet. 
Käy aktiviteettiluokat läpi ja valitse se, joka parhaiten kuvaa teidän klubinne projektia. 

Vaihtoehdoissa saattaa olla useampi kuin yksi, joka kuvaa omaa aktiviteettianne, 
mutta valitse yksi, joka kuvaa sitä sinun mielestäsi parhaiten. 

 

 

K: Miten lasken lionstunnit? 

V: Raportti on suunniteltu laskemaan varsinaiset palvelutyötunnit. Klubit laskevat vain 
sellaiset tunnit, jotka käytettiin itse palveluprojektiin. Jos esimerkiksi kolme lionia 
osallistui lionien palveluprojektiin ja heistä jokainen teki töitä kaksi tuntia, liontunnit 
lasketaan seuraavasti: 3 lionia x 2 tuntia = 6 liontuntia. 

K: Miten lasken Lahjoitetut varat ja Kerätyt varat?  
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V: Kerätyt varat tarkoittaa kaikkia niitä varoja, jotka kerättiin varainkeruutilaisuudessa ja 
Lahjoitetut varat taas tarkoittaa niitä varoja, jotka on lahjoitettu tietylle järjestölle, 
tiettyyn tarkoitukseen tai avun tarpeessa olevalle henkilölle. 

K: Miten raportoin Maailmanlaajuiset palvelutyökamp anjat? 

V: Maailmanlaajuiseen palvelukampanjaan liittyviin aktiviteetteihin osallistuvien klubien 
tulee valita asianmukainen kampanjaruutu lisätessään uusia aktiviteetteja. 

 

 

K: Miten lähetän kuukauden aktiviteetti-ilmoituksen ? 

V: Kun olet antanut aktiviteettityypin, sen nimen, kuvauksen, ja tarpeelliset tiedot ja/tai 
valokuvat, klikkaa Tallenna -painiketta sivun alaosassa. Näin aktiviteetti tallennetaan 
ja se näkyy piirikuvernöörin näkemällä aktiviteettilistalla.  Katso/Tulosta -painike antaa 
sinun katsoa palveluaktiviteettia, joka voidaan tallentaa tai tulostaa. 
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K: Miten muutan aktiviteettia? 

V: Mene Palveluaktiviteetit -sivulle, klikkaa Muuta aktiviteettia, tee muutokset ja klikkaa 
Tallenna. 
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K: Miten etsin aktiviteettia? 

V: MyLCI:n käyttäjät voivat lukea muiden aktiviteeteista käyttämällä hakutoimintoa. 
Palveluaktiviteettien sivulta voit valita Aktiviteetit pudotusvalikosta ja valita sen jälkeen 
Tarkennettu haku. Tarkennettu haku -sivulta klubi voi etsiä aktiviteetteja eri 
hakuehdoilla, kuten aktiviteetin tyyppi, maantieteellinen sijainti, kuukausi/vuosi tai 
tietyt avainsanat.  

 

 

 

K: Miten voin katsoa kumulatiivisia palveluaktivite etti-ilmoituksia? 

V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit.  
Palveluaktiviteettien sivulla näkyvät kaikki nykyisen virkavuoden palveluaktiviteetit.  
Katso/Tulosta -painike antaa sinun katsoa palveluaktiviteetteja, joita voidaan tallentaa 
tai tulostaa. 
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K: Miten tulostan aktiviteetti-ilmoituksen? 

V: Klikkaa Oma lionsklubini ja sen jälkeen Palveluaktiviteetit. Palveluaktiviteetit -sivulla 
klikkaa Etsi aktiviteetit ja sen jälkeen Tarkennettu haku. Tarkennettu haku -sivulla voit 
valita aktiviteetin kuukauden. Klikkaa etsi. Klubin sen kuukauden aktiviteetit tulevat 
näkyviin. Voit katsoa ja/tai tulostaa raportin klikkaamalla Katso/Tulosta. 
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