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Usein kysyttyjä kysymyksiä  
Lionien oppimiskeskus (LLC) 
Technical Support Webpage Link 

 

   Mikä on LLC? 

  LLC (Lionien oppimiskeskus - Lions Learning Center) on 

sivusto, jolla tarjotaan verkkopohjaista koulutusta lioneille ja leoille. 

 

   Minkälaisia kursseja LLC:ssä on? 

  LLC-kurssit kattavat eri aiheita johtamisessa, hallinnossa ja 

henkilökohtaisessa kasvussa. 

 

   Miten valitsen kurssin? 

  Voit valita sinulle merkityn kurssin tai valita sisältökirjastosta 

itsellesi sopivan kurssin. 

 

   Missä minulle merkityt kurssit näkyvät? 

  Sinulle merkityt kurssit näkyvät omalla kotisivullasi. 
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https://lionshelp.zendesk.com/hc/fi/categories/360002949274-Tekninen-tuki
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   Jos käytän jotain muuta kieltä kuin englantia, miksi minulle on 

merkitty englanninkielisiä kursseja?  

  Aluksi sinulle määritellyt ja suoritettavat kurssit voivat olla 

englanniksi järjestelmävirheen vuoksi. Kurssit eri kielillä tulevat 

näkyviin pian. Jätä englanninkieliset kurssit huomiotta. 

 

   Kuinka kauan LLC-kurssin suorittaminen kestää? 

  Kurssit koostuvat yhdestä tai useammasta moduulista, joiden 

kesto on keskimäärin 10–15 minuuttia. Joidenkin kurssien 

suorittamiseen saattaa mennä enemmän tai vähemmän aikaa. 

 

   Kuka pääsee käyttämään oppimiskeskusta (LLC)? 

  Kaikki lionit ja leot pääsevät käyttämään LLC:tä Lion Account -

tilin kautta. 

 

   Miten pääsen suorittamaan kursseja? 

   Käytä omaa Lion Account -tiliä Learn-sovelluksen 

avaamiseksi. Valitse Lionien oppimiskeskus suorittaaksesi ilmaisia 

verkkokursseja. 
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1. Kirjaudu sisään Lion Account -tilille 

a. Jos sinulla ei ole vielä Lion Account -tiliä, sinun on 

rekisteröidyttävä. 

2. Napauta ”Learn” -kuvaketta Jäsenportaalissa:  

 

3. Olet nyt avannut Learn-sovelluksen. Napauta ”Siirry” -

painiketta päästäksesi Lionien oppimiskeskukseen  

 

https://myapps.lionsclubs.org/
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/Home/Check?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fmyapps.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&amp;response_type=code%20id_token&amp;scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&amp;response_mode=form_post&amp;nonce=637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy&amp;state=CfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID&amp;x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&amp;x-client-ver=5.2.0.0
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Tarvitaanko LLC:n käyttämiseen erityistä laitteistoa? 
• Tietokone/kannettava tietokone/tabletti/matkapuhelin  

• Internet-yhteys 

 Tarvitaanko LLC:n käyttämiseen erityistä selainta? 

 Tuetut selaimet: 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Safari on Mac 1.2+ 
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• Microsoft Edge 

Javascript ja evästeet tulee ottaa käyttöön. 

   Voiko LLC-kursseja suorittaa offline-tilassa? 

 Kursseja ei tällä hetkellä ole saatavana offline- tilassa.  
 
 

   Ovatko LLC-kurssit nähtävissä älypuhelimella, IPADilla? 

 Kyllä, Safarin käyttäminen Apple-laitteissa tai Chromen 

käyttäminen Android-laitteissa. 
 

   Koulutushistoriassani eivät näy kaikki kurssit, jotka olen 

suorittanut lionien oppimiskeskuksessa. Missä ovat tiedot 

suorittamistani kursseista? 

Oma LLC-profiilisi sisältää vain kurssit, jotka olet suorittanut 

sen jälkeen kun LLC päivitettiin heinäkuussa 2019.  

Täydellinen lista kaikista entisistä ja nykyisistä suoritetuista 

kursseista löytyy Learn-raportin kohdasta ”Omat 

koulutustietoni”.  
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   Voinko päivittää koulutushistoriani aikaisemmin suoritetuilla 

kursseilla? 

Täydellinen lista kaikista entisistä ja nykyisistä suoritetuista 

kursseista löytyy Learn-raportin kohdasta ”Omat 

koulutustietoni”. Omat koulutustietoni -raportti voidaan 

ladata. 
 
 

   Onko mahdollista päivittää käyttäjän haluama kieli? 

 Kyllä. LLC:ssä näkyvä sisältö riippuu oletuskielestä, jonka 

olet valinnut Internet-selaimeesi. Jos haluat vaihtaa 

kurssien kielen LLC:ssä, sinun on vaihdettava Internet-

selaimesi oletuskieli. 

 

   Miten päivitän profiilini? 

• Jos haluat tarkistaa profiilitiedot, valitse ”Oma profiilini & 

Asetukset” (oikeassa yläkulmassa) profiilin 

pudotusvalikosta.  

• Tulet huomaamaan, että monet profiilikentistä ovat tyhjiä ja 

niitä, joissa on jo tietoja, ei pääse muuttamaan. Tämä on 

tehty tarkoituksella kahdesta syystä: 1) tiedonsiirron 

Q 

A 

Q 

A 

Q 

A 



 
 
 
 

Learn Report Data FAQ.FI  1.7.2022 

yksinkertaistamiseksi yhden sisäänkirjautumisen 

toteuttamiseksi ja 2) suojelemaan yksityisyyttä rajoittamalla 

henkilötietojen tallentamista jäsentietokantamme 

ulkopuolella. 

• Voit lisätä profiilikuvan napauttamalla linkkiä ”Lataa 

profiilikuva” ja seuraamalla annettuja ohjeita. 

• Jos käyttäjäprofiilissasi on seuraava sähköpostiosoite 

(unknown_<MemberID>@lionsclubs.org), voit ottaa 

yhteyttä osoitteessa memberservices@lionsclubs.org, jos 

haluat käyttää omaa henkilökohtaista sähköpostiosoitetta. 

   Mitä tulee tehdä, jos LLC-istunto sulkeutuu, kun en ole käyttänyt 

sitä aktiivisesti? 

Jos pidät taukoa istunnon suorittamisessa ja LLC-istunto 

sulkeutuu, sinun on kirjauduttava uudelleen Lion Account -

tilille.  

Kirjaudu sisään Lion Account -tilille 

 

   Missä ovat tiettyjen roolien käyttäjäraportit? 

Käyttäjäraportit eivät ole luettavissa LLC:ssä. Tiedot 

suoritetuista Lionien oppimiskeskuksen (LLC) kursseista, 

osallistumisesta Lions Clubs Internationalin johtamiin 
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https://myapps.lionsclubs.org/
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instituutteihin ja paikalliseen koulutukseen 

moninkertaispiirien ja piirin GLT-koordinaattorien 

ilmoitusten mukaisesti, löytyvät Raportit-kohdasta Learn-

sovelluksessa. 

 
 

   Mistä saan apua Lionien oppimiskeskuksen (LLC) käyttämisessä? 

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea, ota yhteyttä 

seuraaviin: 

• Sisäänkirjautuminen Lion Account -tilille: 

mylionsupport@lionsclubs.org tai 630-468-7000 

• LLC:n käyttäminen, kurssit tai kurssien sisältö: 

elearning@lionsclubs.org  

• Learn -sovelluksen raportit 

gat@lionsclubs.org     
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