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Rekisteröintiin liittyviä kysymyksiä 

 Miten voin rekisteröityä? 
• Voit rekisteröityä, kun siirryt osoitteeseen LCICon.lionsclubs.org.   

 

 Miten löydän klubi-/jäsentunnukseni, jotta voin rekisteröityä? 
• Jäsennumerot tarvitaan vain klubien edustajilta. Klubisi sihteeri voi 

tarkastaa jäsennumerosi MyLCI:stä. 

 

 Onko rekisteröitymiselle määräaikaa? Voinko rekisteröityä 

vuosikokouksen aikana? 

• Osallistujien ei tarvitse rekisteröityä tapahtumaan tiettyyn määräaikaan 

mennessä, mutta klubien edustajien on rekisteröidyttävä viimeistään 23. 

kesäkuuta 2021 klo 23.59 Yhdysvaltain keskistä aikaa, jotta he voivat 

äänestää. 

 

 Miten paljon virtuaaliseen LCICon 2021 -vuosikokoukseen 

osallistuminen maksaa? 

• Rekisteröintimaksu on 75 USD. Omega-leoille hinta on 30 USD ja Alpha-

leot voivat rekisteröityä ilmaiseksi. 
 

 Mikä on rekisteröintimaksuja koskeva hyvityskäytäntö? 

• Rekisteröintimaksuja ei voida hyvittää eikä siirtää muille ihmisille tai 

tulevaan vuosikokoukseen. 

 

https://lcicon.lionsclubs.org/


 

 

 Voinko jakaa rekisteröinnin jonkun muun klubini jäsenen tai 

perheenjäseneni kanssa? 

• Kutakin rekisteröintitunnusta voidaan käyttää vain yhdellä laitteella 
kerrallaan.  

 
 Onko ryhmälippuja tarjolla? 

• Ryhmät, jotka rekisteröivät vähintään 500 osallistujaa samalla kerralla, 
saavat 10 %:n alennuksen. Tälle rekisteröintivaihtoehdolle ei ole 
määräaikaa.  
 

 Mitkä maksutavat hyväksytään? Voinko käyttää pankkisiirtoa, Zelleä, 

Venmoa tai PayPalia? 

• LCICon 2021 -vuosikokouksen rekisteröintimaksu voidaan suorittaa 
sekillä, luottokortilla (Visa®, MasterCard® ja Discover®) tai pankkisiirtona. 
Lions International ei enää hyväksy vuosikokousmaksuiksi paikallisia 
pankkisiirtoja, jotka on tehty muussa valuutassa kuin Yhdysvaltain 
dollareissa, emmekä pysty tukemaan maksuja muilla tavoilla, kuten 
Zellen, Venmon tai PayPalin kautta. 

 
 Minun on päivitettävä tai muutettava rekisteröintitietojani. Miten teen 

sen? 
• Siirry viralliselle rekisteröintisivullemme ja valitse Muokkaa olemassa 

olevaa rekisteröintiä. 
 

Vuosikokouksen alustaan liittyviä kysymyksiä 

 Miten pääsen virtuaaliseen LCICon -vuosikokoukseen? Pitääkö 

minun ladata jokin sovellus? 

• Virtuaalinen LCICon on käytettävissä verkkoalustan kautta. 

Osallistumista varten ei tarvitse ladata sovellusta. Kaikille 

rekisteröityneille osallistujille lähetetään sähköpostitse linkki, 

käyttäjätunnus ja salasana viikko ennen tapahtumaa.  

 

 Mitkä ovat tapahtuman järjestelmävaatimukset? 

• Hyvä Wi-Fi- tai Ethernet-yhteys internetiin on välttämätön. 

Voit osallistua tapahtumaan minkä tahansa selaimen, paitsi Internet 

Explorerin, kautta. Google Chromea suositellaan, jotta saat parhaan 

https://www.mcisemi.com/lci2021/


 

 

kokemuksen.  

 

 Pääsenkö LCICon-vuosikokoukseen puhelimeltani?  

• Virtuaaliseen LCICon-vuosikokoukseen pääsee miltä tahansa laitteelta, 

älypuhelin mukaan lukien, kunhan käytettävissäsi on luotettava 
internetyhteys. Paras kokemus syntyy käyttämällä laitetta, jossa on suuri 
näyttö. Huomaa, että yksilöllistä rekisteröintitunnustasi on mahdollista 
käyttää vain yhdellä laitteella kerrallaan. 

 
 Mistä saan apua, jos minulla on vaikeuksia kirjautua 

vuosikokoukseen? 

• Klikkaa virtuaalinen LCICon -kirjautumissivulla valintaa Login Help (apua 

kirjautumiseen), niin saat apua. Jos olet unohtanut salasanasi, klikkaa 
Forgot Password (Unohtunut salasana) -linkkiä, niin voit vaihtaa 
salasanan. 

 
 Olen näkövammainen. Voinko käyttää näytönlukuohjelmaa (esim. 

JAWS) voidakseni osallistua vuosikokoukseen? 
• Virtuaalisen LCICon-vuosikokouksen alusta ei tue näytönlukuohjelmia, 

näppäimistöllä siirtymistä tai muita laitteita. Päälavan sisältö on kuitenkin 

saatavilla kaikilla kielillä ääniraitojen kanssa. 

 

 Nauhoitetaanko istunnot, jotta ne voi katsoa myöhemmin? 

• Nauhoitukset kaikista seminaareista ja päälavan ohjelmasta ovat 

saatavilla tilauksesta pian alkuperäisen lähetyksen jälkeen. Virtuaalisen 

LCICon-vuosikokouksen sisältö on käytettävissä 31. heinäkuuta saakka. 

 

Tapahtumakokemukseen liittyviä kysymyksiä 

 Ovatko seminaarit, tapahtumat ja vuosikokouksen alusta saatavilla 

useilla kielillä? 

• Suurin osa vuosikokouksen sisällöstä käännetään Lions Internationalin 

virallisille kielille. 

 

 Voinko keskustella muiden lionien ja leojen kanssa 

vuosikokouksessa? 

https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=L:0&AI=1&ShowKey=153882&LoginType=0&InitialDisplay=1&ClientBrowser=0&DisplayItem=NULL&LangLocaleID=0&SSO=1&RFR=https://onlinexperiences.com/Launch/Event.htm?ShowKey=153882&RandomValue=1622838455401
mailto:INXPOeventsupport@west.com


 

 

• Kyllä. Voit käyttää näyttelyhallin esittelypisteissä, seminaareissa ja 

päälavan ohjelmassa olevaa keskusteluominaisuutta. Sinun tarvitsee vain 

klikata sen henkilön nimeä, jonka kanssa haluat verkostoitua, niin voit 

lähettää henkilökohtaisen sähköpostin tai pyytää yksityistä videopuhelua.  

 

 Voinko keskustella muiden lionien ja leojen kanssa, jotka eivät puhu 

kieltäni? 

• LCICon-vuosikokouksen keskusteluominaisuus luo reaaliaikaisen 

konekäännöksen, jonka ansiosta voit ottaa yhteyttä Lions Internationalin 

henkilökuntaan sekä lioneihin ja leoihin kaikkialta maailmasta.  

 

 Mikä on tapahtuman aikavyöhyke? 

• Virtuaalisen LCICon-vuosikokouksen aikavyöhyke on Yhdysvaltain 

keskinen kesäaika. Jotkin tapahtuman ominaisuudet – kuten virtuaalinen 

näyttelyhalli, päälavan toistettavat esitykset ja palveluprojektien esittelyt – 

ovat käytettävissä vuorokauden ympäri vuosikokouksen päättymiseen 

saakka. 
 

 Voinko suorittaa klubini maksamattomat maksut vuosikokouksessa? 

• Osallistujat voivat käydä näyttelyosastolla talousosaston esittelypisteessä 

sen aukioloaikoina ja maksaa klubinsa maksut. 

 

Vaaleihin/äänestämiseen liittyviä kysymyksiä 

 Miten rekisteröin klubini edustajat? Mikä on määräaika? 

• Klubien presidentit ja sihteerit voivat nimittää edustajat MyLCI:ssä tai 

paikallisessa järjestelmässään noudattamalla tässä asiakirjassa annettuja 

ohjeita. (Saatavilla LCICon-äänestyssivulla.) Jotta edustajat voivat 

äänestää, heidät on nimitettävä viimeistään 23. kesäkuuta 2021 kello 

23.59 Yhdysvaltain keskistä kesäaikaa. 
 

 Saavatko edustajat vahvistuksen sähköpostitse? 

• Nimitetyt edustajat, jotka ovat rekisteröityneet vuosikokoukseen ajoissa, 

saavat äänestysjärjestelmästä sähköpostiviestin lauantaina 26. kesäkuuta 

noin kello 18.00 Yhdysvaltain keskistä kesäaikaa. Sähköpostiviestissä on 

https://www.lionsclubs.org/resources/122634225
https://lcicon.lionsclubs.org/attend/voting/


 

 

linkki, joka on yksilöity kyseiselle edustajalle. 

 

 Minut nimettiin klubini edustajaksi. Miksi edustajan vahvistusnumero 

ei näy oikein Lion-tilini profiilissa? 

• Varmista klubivirkailijalta, että sinut nimettiin edustajaksi MyLCI:ssä tai 

kuvernöörineuvoston kautta ennen määräaikaa, eli 23. kesäkuuta klo 

23.59. Edustajan vahvistusnumeroa ei voida antaa tämän määräajan 

jälkeen. 

 

 Yritin rekisteröidä edustajan klubilleni, mutta järjestelmä hylkäsi 

hakemukseni ja sanoi, että sähköpostiosoitetta on jo käytetty. Miten 

korjaan asian? 

• Useissa klubeissa sama sähköpostiosoite jaetaan monen ihmisen kesken. 

Jotta edustajan voi nimetä LCICon 2021 -vuosikokoukseen, Lions 

Internationalin tiedoissa on oltava hänelle yksilöllinen sähköpostiosoite. 

Klubivirkailija tai kuvernöörineuvoston henkilökunnan jäsen voi päivittää 

edustajan sähköpostiosoitteen. 

 

 En löydä vahvistusnumeroani tai äänestystietojani. Mitä minun pitää 

tehdä? 

• Varmista klubipresidentiltä tai sihteeriltä, että he eivät ole nimittäneet 

toista jäsentä edustajaksi. Jos sinut on varmasti nimetty edustajaksi, 

lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen ElectionsSupport@lionsclubs.org, 

niin saat apua. 

 

 Olen edustaja klubissa, jota uhkaa väliaikainen lakkauttaminen 

taloudellisista syistä. Voinko kuitenkin äänestää? 

•  Jotta lionsklubin katsotaan olevan ”hyvässä asemassa” ja se voi saada 

edustajia kansainväliseen vuosikokoukseen, klubi ei saa olla status 

quossa tai lakkautettuna väliaikaisesti taloudellisten syiden vuoksi, minkä 

lisäksi: 

▪ se on maksanut kokonaan piirin (yksittäis-, osa- ja 

moninkertaispiirin) jäsenmaksut ja 

▪ sillä ei ole maksamattomia kansainvälisiä maksuja, jotka ylittävät 

10 USD ja 

▪ sillä ei ole maksamattomia Lions Club Internationalin maksuja, jotka 

ylittävät 50 USD ja 



 

 

▪ maksut eivät ole olleet maksamatta yli yhdeksänkymmentä (90) 

päivää. 

 

 Minun kuuluu olla edustaja. Miten voin varmistaa, että kaikki on 

kunnossa voidakseni äänestää? 

• Kaikki rekisteröityneet ja nimetyt edustajat saavat 24. kesäkuuta 

tervetulosähköpostin, jossa äänestysprosessi selitetään. Jos et saa tätä 

sähköpostia, tarkista menikö se roskapostikansioosi. 

 

 Minut on rekisteröity edustajaksi. Mitä tarvitsen, jotta voin kirjautua 

sisään ja äänestää? 

• Äänestämiseen tarvitaan seuraavat: 

▪ sähköpostissa annettu salasana 

▪ MyLCI:stä saatu vahvistusnumero. 

 

 En nimennyt edustajaa MyLCI:ssä tai kuvernöörineuvoston toimiston 

kautta 23. kesäkuuta mennessä. Voiko asian hyväksi tehdä mitään? 

• Valitettavasti edustajien vahvistusnumeroita ei voida antaa 23. kesäkuuta 

jälkeen, kuten uusimmissa menettelysäännöissä ilmoitetaan. 

 

 Milloin äänestys tapahtuu? 

• Sähköisen äänestysprosessin virtuaalisen luonteen vuoksi klubin edustaja 

voi äänestää milloin tahansa tämän ennalta määrätyn 48 tunnin 

äänestysjakson aikana: 

 

Äänestys alkaa: sunnuntai 27. kesäkuuta kello 8.00 Yhdysvaltain keskistä 

kesäaikaa 

Äänestys päättyy: tiistai 29. kesäkuuta kello 8.00 Yhdysvaltain keskistä 

kesäaikaa 

 

 Miten äänestysprosessi toimii? 

• Tämä on selitetty osoitteessa https://lcicon.lionsclubs.org/attend/voting/. 

 

 Internetyhteydessäni on ongelma eikä vaalilippu näy oikein. 

• Siirry toiseen paikkaan, jossa yhteys on parempi, tai avaa vaalilippu 

toisella laitteella, kuten älypuhelimella. Jos tarvitset lisätukea, lähetä 

https://lcicon.lionsclubs.org/attend/voting/
https://lcicon.lionsclubs.org/attend/voting/
https://lcicon.lionsclubs.org/attend/voting/


 

 

sähköpostia osoitteeseen ElectionsSupport@lionsclubs.org.  

 

 Miten tiedän, että ääneni lähettäminen onnistui? 

•  Äänestysjärjestelmä näyttää ilmoituksen, kun olet lähettänyt vaalilippusi.  

Jos kirjaudut uudelleen sisään, näet ilmoituksen, että olet jo äänestänyt. 

 

 Voinko muuttaa ääntäni sen jälkeen, kun olen lähettänyt vaalilippuni? 

• Kun vaaliliput on lähetetty, niitä ei voi muuttaa. 
 

 Milloin vaalien tulokset ilmoitetaan? 

• Vaalien tulokset kerrotaan viimeisessä yleisistunnossa 29. kesäkuuta. 

 

Lions Shop -kauppaan liittyviä kysymyksiä 

 Voinko tilata tuotteita Lions Shop -kaupasta? 

• Kyllä. Lions Shop tarjoaa valikoiman virallisia Lions-tuotteita, mukaan 

lukien virtuaaliseen LCICon 2021 -vuosikokoukseen liittyviä rajoitetun erän 

tuotteita. Vieraile virtuaalisessa näyttelyhallissa, niin voit ostaa 

suosikkituotteitasi. Rekisteröityjen osallistujien saatavilla on ainutlaatuisia 

tarjouksia. 
 

 Onko vuosikokouksen pinssi saatavilla? 

• Virallisen vuosikokouksen pinssin sekä pinssin, lipun ja riipuksen 

sisältävän setin lisäksi virtuaalisessa Lions Shop -kaupassa on saatavilla 

myös muita rajoitetun erän tuotteita. Kaikki rekisteröidyt osallistujat voivat 

ladata myös virtuaalisen vuosikokouksen pinssin ja 

osallistumistodistuksen virtuaalisen LCICon-tapahtuma-alustan etusivulta. 

 

 Keneen otat yhteyttä, jos tilauksessani on ongelma? 
• Jos tarvitset apua tai Lions Shop -tilauksessasi on ongelma, lähetä 

sähköpostia osoitteeseen clubsupplies@lionsclubs.org. 
 

 

LCIF-lahjoituksiin liittyviä kysymyksiä 

 Miten voin tehdä lahjoituksen LCIF:lle vuosikokouksen aikana? 

mailto:clubsupplies@lionsclubs.org


 

 

• Klikkaa virtuaalisen LCICon-alustan yläosassa olevaa Lahjoita-painiketta.  

 

 Jos teen lahjoituksen LCIF:lle vuosikokouksen aikana, saanko siitä 

lahjoitushyvityksen? 

• LCIF antaa lahjoitushyvityksen henkilölle, joka on nimetty lahjoittajaksi 

lahjoituksen verkkolomakkeessa. 

 

 Voinko osoittaa vuosikokouksessa tekemästäni lahjoituksesta 

saamani lahjoitushyvityksen jollekin toiselle henkilölle? 

• Kyllä. Lahjoitus voidaan tehdä jonkun toisen henkilön nimissä. 

 

 Voinko saada verovähennyksen vuosikokouksen aikana tekemistäni 

lahjoituksista? 

• Kaikki lahjoitukset huomioidaan, mutta verovähennys koskee vain 

Yhdysvalloissa asuvia lahjoittajia. 

 


