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1 Dokumentin yleistiedot 
 
Dokumentti sisältää Lions-tilin luonnin, sisäänkirjautumisen ohjeet sekä MyLCI käyttäjätieto-
jen yleisinformaatiota. 
 
Lion tilin avulla kirjaudutaan: 
- MyLCI jäsen- ja aktiviteettitiedot 
- MyLion sisältöä ei ole dokumentoitu tässä dokumentissa 
- Verkkokauppa LCI Lion Store, sisältöä ei ole dokumentoitu tässä dokumentissa 
- Insights Tilastotietoa, sisältöä ei ole dokumentoitu tässä dokumentissa 
 
Kaikki jäsenet voivat luoda Lion-tilin. 
MyLCI osuuteen pääsevät ainoastaan jäsenet, joilla on oikeus järjestelmän käyttöön. 
 
Jos olet jo kirjautunut MyLion järjestelmään, sen tunnus ja salasana toimivat Lion-tilin tun-
nuksena. Käyttäjätunnus on voinut olla sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero. Jos et ole 
varma kumpaa olet käyttänyt, voit tarkistaa toiminnon ’Oletko unohtanut käyttäjätunnuksen’ 
avulla. 
 
Lion-tilin tunnuksella on kirjauduttu MyLCI järjestelmään 28.3.2019 alkaen. 
 
Huom.! MyLCI:ssä on viikoittainen päivityskatkos sunnuntaisin noin klo 14:15 – 15:00 (6:15 – 
7:00 Chicagon aikaa). 
Raportointia ei voida tuona aikana suorittaa. 
 

1.1 Safari ja muut verkkoselaimet 
 
Safari selainta käytettäessä on Lion-tilin luonnissa ja kirjautumisessa järjestelmään doku-
mentin laadintahetkellä ongelmia. 
 
Testatut selaimet ovat Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome ja Opera. 
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2 Versiohistoria 
 
Versio Päivämäärä Muutokset Tekijä 
1.0 18.7.2015 Perusversio JRy 
1.1 4.8.2015 Lisätty maininta, mistä MyLCI versiomuutokset 

ovat nähtävissä 
Lisätty tarkempi selvitys kansainvälisen ja ko-
timaisen jäsennumeron käytöstä 

JRy 

1.2 4.4.2016 Päivitetty voimaan tulleita muutoksia JRy 
1.3 13.7.2016 Lisätty tarkennuksia käyttäjätunnuksen luontiin 

sivulle 5 
JRy 

1.4 13.4.2018 Lisätty tarkennuksia JRy 
1.5 23.8.2018 Päivitetty voimaan tulleita muutoksia JRy 
1.6 16.12.2018 Lisätty Klubin pääkäyttäjä JRy 
2.0 2.4.2019 Muutettu kirjautuminen Lion tunnuksen mu-

kaiseksi 
Muutettu Klubin pääkäyttäjä termiksi Klubin 
hallintovirkailija 

JRy 

2.1 12.4.2019 Lisätty salasanan Lions-tilin salasanan vaihto 
Lisätty maininta Safari ja muista selaimista 
Tarkennettu joitain tekstimuotoja 

JRy 

 
JRy Jari Rytkönen 

  



 Suomen Lions-liitto ry Versio: 2.1 
MyLCI käyttäjäohjeistus Pvm: 12.4.2019 
Käyttäjätunnuksen luonti ja sisäänkirjautuminen  Sivu 5 / 20 

 

 
©Suomen Lions-liitto ry 
MyLCI käyttäjäohjeistus – Käyttäjätunnuksen luonti ja sisäänkirjautuminen 

 
 

3 Käyttäjätunnuksen luonti 
 

3.1 Uusi käyttäjä 
 

  
Kirjautuminen 
• https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/Account/Login 
• tai http://www.lionsclubs.org/fi  ja sivun yläreunasta MyLCI/MyLion LOGIN linkki 
 
Klikkaamalla jompaakumpaa yllä olevasta linkistä, pääset suoraan kirjautumis sivulle. 
Määrittele sivusto selaimesi suosikkeihin. 
 
Huom. Seuraavan kauden virkailija voi rekisteröityä huhtikuussa sen jälkeen, kun virkailijan 
tiedot on tallennettu järjestelmään kuluvan kauden sihteerin toimesta. 
Jos hänellä on jokin muu piirin tai liiton virka, hän saa klubivirkailijan oikeudet edellä kuvatun 
mukaisesti. 
 
Huom. Seuraavan kauden klubivirkailijan oikeudet näkyvät koulutusalueella. Kun virkakausi 
alkaa (1.7), tulevat oikeudet myös tuotantoalueelle. 
 

  

https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/Account/Login
http://www.lionsclubs.org/FI/index.php
http://www.lionsclubs.org/fi
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Järjestelmän sisäänkirjautumissivu. Jos olet luonut Lion tilin, kirjaudu sisään. 
 
Jos et ole vielä luonut Lion tiliä, valitse Rekisteröidy. 
Kun aloitat rekisteröitymisen, avaa myös sähköpostiohjelma, koska saat prosessin myö-
hemmässä vaiheessa vahvistuskoodin sähköpostiisi. 
 

 
 
Valitse EN 
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Avautuva ikkuna 

 

 
  

Täytä avautuvaan sivuun 
- Kansainvälinen jäsennumerosi 

- ellet tiedä sitä, niin kysy klubisi 
sihteeriltä, presidentiltä, hallinto-
virkailijalta tai joltain muulta vir-
kailijalta, jolla on jo oikeus järjes-
telmään 

- voit kysyä tarvittaessa myös pii-
risi ns. Admin käyttäjältä  

- Vuosikirjassa on kotimainen jäsennume-
ro eli älä käytä sitä 

- Anna syntymäaikasi 
- Valitse MyLion käyttäjätunnukseksi säh-

köpostiosoitteesi (dokumentin laatijan 
suositus) 

- Määrittele salasanasi 
- Vähintään 6 merkkiä, joista aina-

kin yksi on iso kirjain, yksi pieni 
kirjain ja yksi numero 

- Suositellaan vahvaa salasanaa 
- Kirjoita salasana uudelleen 
- Merkitse, että olet lukenut ja hyväksynyt 

kummatkin pyydetyt tiedot 
- Lopuksi valitse Jatka 

 

Kun olet saanut vahvistuskoodin sähköpostiisi, 
anna se sille varattuun kenttään. 
 
Nähdäksesi vahvistuskoodin, valitse Näytä ku-
vat (tietosuojasyistä kuvat ovat estettyjä). 
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Kun vahvistuskoodi on oikein, avautuu alla oleva ikkuna. 
 

 
 
Avautuva sovellusvalinta ikkuna 
 
Ei oikeuksia MyLCI:hin, valinta on passiivinen 
 

 
 
 
Oikeudet MyLCI:hin, valinta on aktiivinen 
 
 

 
  

Anna ikkunaan sähköpostiosoitteesi ja määritte-
lemäsi salasana. 
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3.2 Unohtunut käyttäjätunnus 
 
Mikäli olet unohtanut käyttämäsi käyttäjätunnuksen, valitse 
 

 
 
Avautuva ikkuna 
 

 
 
Avautuva ikkuna 
 

 
 

  

Anna jäsennumerosi ja valitse 
Jatka 
 

Valitse Jatka kirjautumiseen ja 
tarkista sähköpostistasi käyttä-
jätunnuksesi. 
Nähdäksesi käyttäjätunnuksen, 
valitse Näytä kuvat (tietosuoja-
syistä kuvat ovat estettyjä). 
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3.3 Unohtunut salasana 
 
Mikäli olet unohtanut käyttämäsi salasanan, valitse 
 

 
 
Avautuva ikkuna 
 

 
 
En tiedä: Avautuva ikkuna 
 

 
 

  

Mikäli et tiedä/muista, minkä 
tiedon olet antanut käyttäjätun-
nukseksi, valitse En tiedä, 
muussa tapauksessa anna 
käyttäjätunnuksesi 
 

Anna jäsennumerosi, 
 
jatkotoiminnot kuten edellä 
kohdassa Unohtunut käyttäjä-
tunnus. 
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Muistin käyttäjätunnuksen: Avautuva ikkuna 
 

 
 
Avautuva ikkuna 
 

 
 
 
 

3.4 Lion-tilin salasanan vaihto 
 
Toimintoa käytetään, kun haluat vaihtaa salasanasi. 
Kirjaudu järjestelmään voimassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
 
Valitse avautuvasta ikkunasta MyLion 
 

 

Anna sähköpostiin saamasi 
koodi ja anna uusi salasana. 
 
Valitse jatka. 
 
Nähdäksesi koodin, valitse 
Näytä kuvat (tietosuojasyistä 
kuvat ovat estettyjä). 
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Valitse avautuvasta ikkunasta oikeasta yläreunasta oma nimesi ja sen jälkeen Oma profiili. 
 

 
 
 
Valitse avautuvasta ikkunasta Vaihda salasana 
 

 
 
 Tässä välissä ovat henkilökohtaiset tietosi 

  
 
Anna avautuvaan ikkunaan vanha salasanasi sekä haluamasi uusi salasana kahteen ker-
taan. 
 

 
 
Salasana on vaihdettu onnistuneesti, valitse Jatka, jonka jälkeen avautuu Käyttäjäprofiili ik-
kuna. 
 
Siirry MyLion järjestelmästä MyLCI järjestelmään dokumentin kohdan 6 mukaisesti. 

  

Valitse lopuksi jatka 
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3.5 Käytäntömahdollisuus klubeissa 
 
Klubisihteeri ja presidentti ovat toistensa varahenkilöitä, heillä ovat samat oikeudet järjestel-
mään. 
Klubin hallintovirkailijalla ovat samat oikeudet kuin klubipresidentillä ja -sihteerillä. 
Klubin palvelujohtajalla on oikeus aktiviteettien tallennukseen, jolloin klubisihteerille jää aino-
astaan jäsentietojen tallennus. 
 
 

4 Sisäänkirjautuminen 
 

  
 
Valitse MyLCI tai toiminto, johon haluat kirjautua. 
 

 
 

  

Anna käyttäjätunnus ja 
salasana 
 
 
Valitse Sign in (Kirjaudu) 



 Suomen Lions-liitto ry Versio: 2.1 
MyLCI käyttäjäohjeistus Pvm: 12.4.2019 
Käyttäjätunnuksen luonti ja sisäänkirjautuminen  Sivu 14 / 20 

 

 
©Suomen Lions-liitto ry 
MyLCI käyttäjäohjeistus – Käyttäjätunnuksen luonti ja sisäänkirjautuminen 

 
5 Istunnon sulkeminen 

 
Kun lopetat työskentelyn, muista sulkea istuntosi. Näin sinulle ei jää välimuistiin oletusarvoja 
seuraavaan istuntokertaan. 
Mikäli haluat siirtyä järjestelmän istunnosta toiseen, katso dokumentin kohta 6. 
 
MyLCI 
 

 
 
 
MyLion 
 

 
 
 
Insights 
 

 
 
Verkkokauppa (Lion store) 
 

 
 

  

Valitse ikkunan oikeasta reu-
nasta Logout 

Valitse ikkunan oikeasta reu-
nasta oma nimesi ja sen jäl-
keen Kirjaudu ulos. 

Valitse ikkunan oikeasta reu-
nasta oma nimesi ja sen jäl-
keen Kirjaudu ulos. 

Valitse ikkunan oikeasta reu-
nasta Logout. 
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6 Siirtyminen istunnosta toiseen 
 
Toimintaohjeet järjestelmän istunnosta toiseen siirtymiseksi. 
 
MyLCI 
 

 
 
 
MyLion 
 

 
 

 
 
Insights 
 

 
 

 
 
Verkkokauppa (Lion Store) 
 
 

 
 

 
 

Valitse ikkunan vasemmasta 
reunasta Return to your Lion 
Account. 

Valitse ikkunan vasemmasta 
reunasta MyLion ja sen jälkeen 
Go Now. 

Valitse ikkunan vasemmasta 
reunasta Insights ja sen jälkeen 
Go Now. 

Valitse ensin Lions Home 
ja sen jälkeen avautuvan 
LCI:n verkkosivuston etusi-
vun ylävalintapalkista 
MyLCI/MyLion login 
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7 Huomioita 
 
Mikäli et saa kirjautumisen jälkeen dokumentissa mainittua sovelluksen valintaikkunaa vaan 
edellisen istuntosi sovellusikkunan, kirjaudu ulos toiminnosta ja yritä uudelleen. 
Todennäköisesti ole poistunut edellisellä kerralla ilman ulos kirjautumista. 
Jos avautuva sovellusikkuna on haluamasi, voit jatkaa normaalisti. 
 
Mikäli sama toistuu, tyhjennä selaimesi välimuistissa oleva verkkosisältö. 
Älä tyhjennä muuta kuin tarkoituksella evästeitä ja sivustotietoja. 
Välimuistin tyhjentämiseen liittyviä kohtia ei ole kuvattu tässä dokumentissa, koska toiminnot 
poikkeavat selaimesta riippuen. 
 
Dokumentin laadintahetkellä osa teksteistä on toistaiseksi englanniksi ilman mahdollisuutta 
vaihtaa kieltä. 
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8 MyLCI kotisivu 

 
Kirjautumisen jälkeen avautuu Kotisivu virkatehtävän mukaan. 
Ikkunaruutujen sisältö vaihtelee kirjautujan virkatehtävän mukaan. 
Omat tehtäväni ikkunaruudussa ei ole näkyvissä niitä tehtäviä, jotka on jo hoidettu. 
 
 

 
 
 

8.1 Virkatehtävän valinta 
 

 
 
Jos sinulla on useampia tehtäviä klubissa/piirissä/liitossa, 
tarkista, että olet kirjautuneena haluamallasi tehtävänimikkeellä. 
Mikäli palvelet useammassa kuin yhdessä virassa, kirjaudut automaattisesti järjestelmän 
mielestä korkeimman virkasi mukaisesti. 
 
Vaihda tarvittaessa titteliä. 



 Suomen Lions-liitto ry Versio: 2.1 
MyLCI käyttäjäohjeistus Pvm: 12.4.2019 
Käyttäjätunnuksen luonti ja sisäänkirjautuminen  Sivu 18 / 20 

 

 
©Suomen Lions-liitto ry 
MyLCI käyttäjäohjeistus – Käyttäjätunnuksen luonti ja sisäänkirjautuminen 

 
9 MyLCI versiomuutokset 

 
MyLCI järjestelmää kehitetään jatkuvasti. Uusi versio julkaistaan vähintään kerran kuukau-
dessa. Julkaisupäivämäärä ja tehdyt muutokset ovat nähtävissä versiohistoriasta. 
 
Versiohistorian näet Kotisivun alareunassa olevasta valinnasta Versio. 
 

 
. 
. 
. 

 
 

 
 
Suomenkielinen versiomuutosteksti julkaistaan pääsääntöisesti myöhemmin. 
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10 MyLCI Omat tiedot 

 

 
 
 

 
 
Henkilö- ja osoitetiedot 
- voit päivittää omat tietosi. 
 
Vaihda salasanaa 
- toiminto ei ole käytössä. 
 
 

11 MyLCI Viestikeskus 
 
Järjestelmässä olevan viestikeskuksen toimintoja ei ole dokumentissa kuvattu. 
Toimintoa ei voi toistaiseksi käyttää, koska esimerkiksi jäsenet, joilla ei ole jäsenrekisterin 
käyttöoikeutta, eivät voi toimintoa hyödyntää. 
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12 MyLCI Koulutusalueelle kirjautuminen 

 
Seuraavan kauden virkailijat pääsevät rekisteröitymään ja kirjautumaan MyLCI:hin 1.4 alka-
en. 
Uudet virkailijat pääsevät käyttämään MyLCI:n koulutussivuja valmistautuakseen omaan 
kauteensa. 
Seuraavan kauden virkailijat tulee kuitenkin olla tallennettuna järjestelmään. Ohjeet ovat do-
kumentissa Klubin tiedot ja virkailijat. 
 
Seuraavan kauden virka näkyy ainoastaan koulutusalueella. 
Kuluvan kauden näkymät ja oikeudet ovat vain kuluvalla kaudella voimassa. 
 
Mikäli virkailijalla ei ole kuluvalla kaudella MyLCI:n käyttöön oikeuttavaa virkaa, kirjautuminen 
menee suoraan koulutusalueelle. 
 
Koulutusalueella ovat todelliset tiedot, mutta välttämättä kaikki aineisto ei ole ajan tasalla. 
Tiedot tallentuvat koulutusalueen rekistereihin. 
 
Jos tarkoituksesi kuluvan kauden virkailijana on tehdä todellisia muutoksia, varmista, että et 
ole koulutusalueella. 
 

 
 

 

Koulutusalue 


