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Usein kysyttyjä kysymyksiä  
Learn - paikallisesta koulutuksesta raportoiminen (Hallinnoi 
koulutustietoja) 
Tekninen tuki -verkkosivusto 

 

   Mitä paikallisia koulutustietoja tulisi ilmoittaa? 

GLT-koordinaattorit voivat raportoida “Suunnitellut koulutukset” 

ja “Aikaisemmat koulutukset” liittyen johtajakoulutukseen, 

jäsenhankintaan ja palveluun omassa piirissään ja 

moninkertaispiirissään.   Katso lisätietoja, miten raportoida 

paikalliskoulutuksen tiedot helposti ja tarkasti Learn -

paikalliskoulutuksen raportointioppaasta  GLT-työkalupakissa 

Lionit ja Lions Clubs Internationalin verkkosivulla. 

 

   Miksi GLT-koordinaattoreiden tulisi ilmoittaa paikallisesta 

koulutuksesta? 

Paikallisten koulutustietojen jakaminen antaa Lions Clubs 

Internationalille mahdollisuuden tukea moninkertaispiirien ja 

piirien vuotista koulutussuunnitelmaa.  GAT-asiantuntijat 

tarkastavat paikallisen koulutuksen ja varmistavat, että GLT-
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https://lionshelp.zendesk.com/hc/fi/categories/360002949274-Tekninen-tuki
https://cdn2.webdamdb.com/md_Iz15Hr5Nbh61.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_Iz15Hr5Nbh61.jpg.pdf?v=1
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/glt-toolbox
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koordinaattorit saavat ajantasaista tietoa opetussuunnitelmasta 

ja apurahoista, jotka ovat käytettävissä koulutuksen tueksi.  

Koulutustiedot analysoidaan trendien ja tarpeiden 

tunnistamiseksi.  

Lisäksi, paikallisen koulutuksen raportointi auttaa rakentamaan 

lioneille ja leoille kunnollisen koulutushistorian. 

 

   Kuka raportoi paikallisesta koulutuksesta? 

GLT-koordinaattoreiden tulisi ilmoittaa suunnitellusta 

koulutuksesta kuluvalle toimivuodelle (1. heinäkuuta - 30. 

kesäkuuta) Learn-sovelluksen Hallitse koulutusta -osiossa.   

• Moninkertaispiirien GLT-koordinaattoreiden tulisi raportoida 

alueen tai moninkertaispiirin järjestämästä koulutuksesta (eli 

FVDG- tai SVDG-koulutus tai Maailmanlaajuisen 

jäsenyysaloitteen koulutus) 

• Piirien GLT-koordinaattoreiden tulisi raportoida piirien ja 

klubien järjestämä koulutus (ts. lohkon puheenjohtajien 

työpaja, klubivirkailijoiden koulutus).  
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Älä raportoi seuraavia koulutuksia – Lähetä paikallisen instituutin 
asiakirjat osoitteeseen institutes@lionsclubs.org. 

• Alueellinen lionjohtajien koulutusinstituutti (RLLI) 
• Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutti (ELLI) 
• Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutti  

  (ALLI) 
• Kouluttajien koulutusinstituuttiin (FDI) 

 

   Miten usein GLT-koordinaattoreiden tulisi ilmoittaa paikallisesta 

koulutuksesta? 

 GLT-koordinaattorit voivat ilmoittaa koulutuksesta milloin 

tahansa. On suositeltavaa, että GLT-koordinaattorit jakavat 

vuotuiset koulutuskalenterit (suunniteltu koulutus) vuoden 

alussa ja ilmoittavat kuukausittain suoritetusta tai perutusta 

koulutuksesta. 

 

Kuinka MD ja piirin GLT-koordinaattorit käyttävät verkkotyökalua 

ilmoittaakseen paikallisesta koulutuksesta? 

Paikallisesta koulutuksesta tulee ilmoittaa Learn-sovelluksen 

hallinnoinnin osiossa. Lion Account -tilin kautta pääset 

käyttämään Learn-sovellusta.  

1. Kirjaudu sisään Lion Account -tilillesi 
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https://lci-learnonsite-app-uat.azurewebsites.net/
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dlci-app-switcher%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fmyapps.lionsclubs.org%252Fsignin-oidc%26response_type%3Dcode%2520id_token%26scope%3Dopenid%2520profile%2520openid%2520profile%2520email%2520lci-userapi%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy%26state%3DCfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID%26x-client-SKU%3DID_NETSTANDARD1_4%26x-client-ver%3D5.2.0.0
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a. Jos sinulla ei ole Lion Account -tiliä, sinun täytyy 

rekisteröityä. 

2. Napauta ”Learn” Member Portal -alustalla:  

3. Voit nyt käyttää Learn-sovellusta:  

4. Valitse Hallitse koulutusta -kohdasta ”Lisää koulutus” tai 

muokkaa ”suunniteltu koulutus” tai ”aikaisempi koulutus” 

 

 

 

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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   Voiko klubi ilmoittaa paikallisesta koulutuksesta? 

Tällä hetkellä klubit eivät voi ilmoittaa järjestämästään 

koulutuksesta. Jos klubi haluaa, että paikallinen koulutus 

raportoidaan, suosittelemme, että klubin 1. 

varapresidentti/klubin koulutusjohtaja lähettää Paikallisen 

koulutuksen ja koulutustapahtuman tiedot Learn-raportointia 

varten, mukaan lukien osallistujien ja kouluttajien tiedot, piirin 

GLT-koordinaattorille ja pyytää, että piirin GLT-koordinaattori 

raportoi tiedot klubin puolesta. 

 

Kuinka paljon aikaa tulisi varata paikallisen koulutuksen 

ilmoittamiseen? 

 Jos GLT-koordinaattorilla on kaikki koulutustiedot, 

Suunnitellusta koulutuksesta ilmoittaminen kestää alle viisi (5) 

minuuttia.   

Aikaisemman koulutuksen ilmoittamiseen tarvittava aika 

vaihtelee osallistujien ja kouluttajien lukumäärän  mukaan.  Jos 

GLT-koordinaattorilla on täydellinen osallistujien 

kirjautumislomake (mukaan lukien jäsen- ja klubitunnus), 

K 

A 

K 

V 

https://www.lionsclubs.org/resources/138818712
https://www.lionsclubs.org/resources/138818712
https://www.lionsclubs.org/resources/138818712
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osallistujien ja kouluttajien lisääminen on helpompaa ja vie 

vähemmän aikaa.  Näyte Koulutuksen osallistumis- ja 

suostumuslomake on saatavana GLT-työkalupakista Lions 

Clubs Internationalin sivustolla.  

 

Kuinka Lions Clubs International käyttää ilmoitettuja paikallisia 

koulutustietoja? 

Lions Clubs International analysoi koulutustiedot 

ymmärtääkseen paremmin, miten paikallista koulutusta 

käytetään lionien ja leojen valmistelemiseen johtotehtäviin.  

Lisäksi paikalliskoulutuksen tunnistaminen antaa Lions Clubs 

Internationalille mahdollisuuden suunnitella paremmin 

opetussuunnitelman uudistamista ja uusien koulutusohjelmien 

käyttöönottoa. 

 

Kuinka ilmoitettuja osallistuja- ja kouluttajatietoja käytetään? 

Osallistujan ja kouluttajan tiedot sisällytetään lionin tai leon 

Omat koulutustietoni -raporttiin. Tiedot pidetään 

luottamuksellisina ja niitä käytetään trendien tunnistamiseen.  
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https://www.lionsclubs.org/resources/123128167
https://www.lionsclubs.org/resources/123128167
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/glt-toolbox


 
 
 
 

Learn Local Training Reporting FAQ.FI  11/2022 

Esimerkiksi Lions Clubs International voi pystyä selvittämään, 

onko olemassa tiettyjä paikallisia kursseja, jotka on suoritettu 

ennen kuin heidät valitaan tiettyyn rooliin tai virkaan.   

Yleiset trendit ja tiedot, kuten tarjottujen koulutusten 

kokonaismäärä ja osallistujien kokonaismäärä, ovat saatavilla 

Insights-Learn-palvelun kautta.  Insights-Learn on käytettävissä 

Lion Account -tililläsi. 

 

Kuka voi lisätä, muokata tai tarkastella ilmoitettuja paikallisia 

koulutustietoja? 

MD ja piirin GLT-koordinaattorit voivat lisätä ja muokata 

paikallisia koulutustietoja.  

Raportoitu paikallinen koulutus on tarkasteltavissa 

seuraavien virkojen haltijoille: 

Virkailijanimikkeet: Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja, 

piirikuvernööri 

GAT-virat: Vaalipiirin GAT-aluejohtaja, alueellinen GAT-

johtaja, GAT-aluejohtaja, moninkertaispiirin GLT-

koordinaattori ja piirin GLT-koordinaattori 
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*henkilöstö on tietoinen GAT-aluejohtajien saamasta 
virheilmoituksesta, jonka vuoksi he voivat tarkastella 
vain moninkertaispiirinsä oppimistietoja. Henkilökunta 
pyrkii ratkaisemaan tämän ongelman. 

 

Voidaanko ”Hallinnoi koulutusta” -osiossa ladata listaa osallistujista 

suunniteltuun tai jo toteutettuun koulutukseen? 

Kyllä. GLT-koordinaattorit voivat ladata Excel-muotoisen 

osallistujalistan instituutin osallistujista yhdellä kertaa.  

 

Voinko ladata oman Excel-muotoisen osallistujalistan lisätäkseni 

osallistujien tiedot tapahtumaan? 

Se ei valitettavasti ole mahdollista. Learn -sovellus vaatii 

sitä varten laaditun Excel-osallistujalistan pohjan, jota 

tulee käyttää sovelluksessa. Se on kuitenkin hyvin 

helppokäyttöinen, nelisarakkeinen Osallistujalistan pohja, 

johon voit kopioida tietoja omasta laatimastasi listasta.  
 

Mitä tietoja tarvitaan paikallisen koulutuksen ilmoittamiseksi? 

GLT-koordinaattorin tulee raportoida paikalliskoulutuksessa 

vaadittavat tiedot löytyvät: Paikalliskoulutuksen ja 
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https://www.lionsclubs.org/resources/138818712
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kehittämistapahtumien yksityiskohdat Learn-sovelluksessa -

asiakirjasta GLT-työkalupakista.  
 

Mitä GLT-koordinaattorin tulee raportoida lohkon puheenjohtajan tai 

klubivirkailijoiden koulutuksesta varmistaakseen, että koulutus 

lasketaan piirin johtajakoulutuksen kehittämistavoitteeseen? 

Tutustu Learn-paikalliskoulutuksen raportointioppaaseen, 

josta löytyvät ohjeet lohkon puheenjohtajien ja klubivirkailijoiden 

koulutuksen tietojen raportoimiseksi Learnissa, jotta ne ottaan 

huomioon johtajakoulutuksen kehittämistavoitteessa. 

 

Näen "Lisää koulutus" -painikkeen, mutta mitään ei tapahdu, kun 

napautan "Lisää koulutus" -painiketta. Miksi tämä tapahtuu? 

Internet-selaimen asetusten zoomaus on ehkä minimoitava, 

jotta "Lisää koulutus" -painike voi aktivoitua. 
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https://www.lionsclubs.org/resources/138818712
https://cdn2.webdamdb.com/md_Iz15Hr5Nbh61.jpg.pdf?v=1
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Mistä GLT-koordinaattori voi löytää kouluttajan tai osallistujan tiedot 

lisätäkseen ne paikallisen koulutustapahtuman tietoihin? 

Learn-sovelluksesta löytyy kaksi hakutoimintoa joiden 

avulla GLT-koordinaattori voi lisätä kouluttajien ja 

osallistujien tiedot.   

1. Klubit -- Klubin nimi tai numero: Tällä haulla saat esille 

listan haluamasi klubin kaikista jäsenistä.  

2. Yksittäiset jäsenet -- Jäsenen nimi tai numero: Tällä 

haulla löydät haluamasi jäsenen nimellä tai 

jäsennumerolla.  

 
 

Kuinka MD tai piirin GLT-koordinaattori voi muuttaa suoritettua 

paikallista koulutusta? 

Jos tarvitset apua suoritetun paikallisen koulutuksen 

muokkaamisessa, GLT-koordinaattoreiden on otettava 
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yhteyttä GAT-asiantuntijaan 

globalactionteam@lionsclubs.org 
 

   Mistä saan apua Learn -raportoimisen kanssa? 

Saat vastauksia kysymyksiin ja tukea täältä: 

• Lion Account -tilin tuki: mylionsupport@lionsclubs.org 

tai 630-468-7000 

• Maailmanlaajuisen toimintaryhmän tuki: 

globalactionteam@lionsclubs.org  

• Learn -sovelluksen käyttäminen ja datatuki: 

Leadershipdevelopment@lionsclubs.org     
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