
Leojen siirtäminen lionjäseniksi MyLCI:ssä 
 

 
1. Lionsklubin presidentti, sihteeri tai hallinnoija voi siirtää leojäsenen lionsklubiin. 

 
2. Valitse Oma lionsklubi -valikosta Jäsenet-välilehti. 

 
3. Kun olet Jäsenet-sivulla, napsauta Lisää jäsen -pudotusvalikkoa ja valitse Siirtojäsen. 

 
4. Kirjoita leon tiedot hakukenttiin: Jäsennumero, Etunimi, Sukunimi tai Klubista (numero 

tai nimi). Huomaa, että vain yksi näistä kentistä on pakollinen, jotta haun voi tehdä, 
mutta mitä enemmän tietoja annat, sitä tarkempia hakutuloksia saat. Kun olet valmis, 
paina Hae-painiketta. 

 
5. Hakutuloksissa voi olla niin leo- kuin lionjäseniä. Heidät on helppo erottaa toisistaan, 

sillä olemme lisänneet jäsentyypin kuhunkin hakutulokseen. 
 



 
6. Leoja, jotka ovat alle 18-vuotiaita tai joiden tiedoissa ei ole syntymäaikaa, ei voida siirtää 

lionsklubiin. 

 
7. Jos leo on yli 18-vuotias, napsauta Lisää jäsen -painiketta, niin voit jatkaa siirron 

käsittelemistä. 

 
8. Kun olet Siirtojäsen-sivulla, valitse siirron voimaantulopäivä ja valitse myös jäsentyyppi 

pudotusvalikosta. 
 

9. Jos valittu jäsentyyppi on Leo-lion-jäsen, sivulla näkyy lisäkenttiä. Tiedot lisätään näihin 
kenttiin automaattisesti, jos kyseiset tiedot ovat tietokannassamme.  

Huomaa: Entiset tai nykyiset leot, jotka ovat 18–35-vuotiaita ja olleet leoja vähintään yhden 
vuoden ja yhden päivän ajan, saavat liittyä leo-lion-jäsenohjelmaan. 

 
Huomaa: Nämä kentät ovat pakollisia: Iän vahvistus, Leoklubin nimi ja Leon aloittamispäivä. 
Leon lopettamispäivä -kenttä voidaan jättää tyhjäksi, jos leo-lion valitsee kaksoisjäsenyyden ja 
haluaa olla aktiivinen jäsen leoklubissaan.  
Osoitteessa lionsclubs.org/leo-lion voit lukea lisää leojen ja lionien kaksoisjäsenyydestä.  
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10. Kun olet täyttänyt kaikki pakolliset kentät, napsauta Siirrä-painiketta. 
 

 
 

11. Näkyviin tulee vahvistussivu, jos siirto onnistuu. 
 

 
 

12. Voit tarkastella jäsentä lionsklubissa, kun napsautat vahvistussivun alaosassa olevaa 
Takaisin jäseniin -valintaa. 

 

 
 

13. Jäsenet-sivulla näet nyt jäsenen klubissasi. Kun napsautat jäsenen Näytä 
historia -valintaa, kaikki hänen aiemmat leojäsen- tai leovirkailijatietonsa on nyt 
yhdistetty hänen liontietoihinsa. Tämä johtuu siitä, että jäsen säilyttää 
leojäsennumeronsa siirryttyään lionsklubiin. 

 

 
 

 
 

TÄRKEÄÄ: Vaikka leon lopettamispäivä lisätään MyLCI:ssä, leoa ei poisteta leoklubin 
jäsenluettelosta. On tärkeää, että leoklubin tiedot pidetään aina ajan tasalla. 

 



 

Jäsenen haku useiden tietueiden varalta 
 

1. Kun uusia jäseniä lisätään klubiin, järjestelmämme tarkastaa, onko vastaavia jäseniä jo 
olemassa, jotta samaa jäsentä ei lisätä uudelleen. Olemme päivittäneet tämän 
ominaisuuden, ja se tarkastaa nyt järjestelmän tiedot myös olemassa olevien 
leojäsenten varalta. 

 
2. Jos etunimi, sukunimi, sukupuoli ja syntymäaika vastaavat jonkun toisen jäsenen tietoja 

lionsklubin Lisää jäsen -sivulla, virkailija näkee asiasta ilmoittavan viestin. 

 
3. Kun virkailija napsauttaa täällä-linkkiä, näkyviin tulee vastaavien jäsenten sivu, jolla 

samankaltaiset jäsenet näytetään. 
 
Huomaa: Jos luettelossa näkyvä jäsen ei ole lisättävä jäsen, napsauta Peruuta-painiketta, jolloin 
palaat Lisää jäsen -sivulle. 
 

4. Siirrä jäsen klubiisi noudattamalla vaiheita 5–13, jotka on annettu Leojen siirtäminen 
lioneiksi -prosessissa. 

 
 

 

Leon siirtäminen lionsklubin presidentiksi/sihteeriksi uuden 
klubin hakemuksessa 

 
 

1. Uuden klubin hakemusprosessin aikana lionit voidaan siirtää klubin presidentiksi tai 
klubin sihteeriksi. Olemme päivittäneet tämän ominaisuuden ja se koskee nyt myös 
leoja. 

 
Huomaa: Tämä prosessi vaatii, että leo poistetaan ennen kuin hänet voidaan lisätä tällaiseksi 
lionsklubin virkailijaksi. Kaksoisjäsenten tapauksessa uuden lionsklubin perustamisprosessin 
tilaksi on muutettava ”odottaa valmistumista”, ennen kuin leo voidaan palauttaa leoklubin 
jäseneksi. 



 
 

2. Napsauta uuden klubin hakemuksessa alaspäin osoittavaa nuolta klubin presidentin tai 
klubin sihteerin kohdalla.  Etsi jäsen napsauttamalla linkkiä Nimitä toisen klubin 
poistettu jäsen presidentiksi tai Nimitä toisen klubin poistettu jäsen sihteeriksi. 

 
 

3. Kun näkyviin tulee ponnahdusikkuna, kirjoita siihen poistetun leojäsenen jäsennumero 
ja napsauta Hae.  

 
Huomaa: Jos leojäsen on edelleen aktiivinen klubissaan tai alle 18-vuotias tai jos hänen 
syntymäaikaansa ei ole merkitty hänen tietoihinsa, häntä ei voida nimittää lionsklubin 
presidentiksi tai sihteeriksi. 
 

4. Napsauta hakutuloksissa Valitse jäsen. 
 

 

 
 
 



5. Jäsenen tiedot on lisätty Presidentti- tai Sihteeri-osioon. Voit jatkaa hakemuksen 
muiden tietojen käsittelyä. 

 

 
 

Ota yhteyttä jäsenpalvelukeskukseen osoitteessa memberservicecenter@lionsclubs.org, jos 
tarvitset apua leojen siirtämisessä lionjäseniksi. 
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