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Usein kysyttyjä kysymyksiä  
Learn -raportin tiedot 
Tekninen tuki -verkkosivusto 

 

   Mitä tietoja Learn-raportteihin sisältyy? 

  Learn-raportit sisältävät yksityiskohtaista tietoa suoritetuista 

Lionien oppimiskeskuksen (LLC) kursseista, osallistumisesta Lions 

Clubs Internationalin järjestämiin instituutteihin sekä osallistumisesta 

paikalliseen koulutukseen, jotka moninkertaispiirin ja piirin GLT-

koordinaattori on raportoinut. Tiedot Lionien oppimiskeskuksen (LLC) 

edellisestä versiosta näkyvät myös täällä. Huomaa: Learn -

raportteihin sisältyviä historiallisia koulutustietoja rajoittavat se, mitä 

moninkertaispiirit ja piirit ovat raportoineet LCI:lle ja se, mitä LCI:n 

koulutustietoja on arkistoitu. 

 

   Kuinka pääsen näkemään Learn-raportin tietoja? 

   Lion Account -tilin kautta pääset käyttämään Learn-sovellusta. 

Valitse Raportit nähdäksesi ja ladataksesi koulutukseen liittyviä 

tietoja. 
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https://lionshelp.zendesk.com/hc/fi/categories/360002949274-Tekninen-tuki
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1. Kirjaudu sisään Lion Account -tilillesi 

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

rekisteröityä. 

2. Napauta kuvaketta ”Learn” Member Portal -kohdassa:  

 

3. Pääset nyt käyttämään Learn -sovellusta: 
 

 

 

 

 

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
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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4. Valitse haluamasi raportti pudotusvalikosta. Näet virkasi 

perusteella tietyt raportit pudotusvalikossa.  

 

 

 

 

 

 

 

   Mitä raportteja on Learn-tiedoille? 

Seuraavat Learn-raportit ovat saatavilla:  

• Learn Training Data (koulutustiedot)* – tarjoaa kattavan 

listan oman alueesi lionien suorittamasta koulutuksesta. 

• Learning History (koulutushistoria)* – Tämä raportti 

sisältää listan oman alueesi lioneista, jotka ovat 

suorittaneet koulutuksen. 

• Graduate & Certified Report* -raportti - sisältää tiedot 

Kouluttajien koulutusinstituutin (FDI) ja Lionien virallisen 

K 
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pätevöitymisohjelman (LCIP) suorittaneista lioneista 

omalla alueellanne. 

• My Learning Record (Omat koulutustietoni) – 

Viimeisimmät tiedot lionin suorittamasta koulutuksesta 

joko osallistujana tai kouluttajana. Myös kouluttajien 

suorittamat koulutukset kuten Kouluttajien 

koulutusinstituutti (FDI) ja Lionkouluttajien virallinen 

pätevöitymisohjelma (LCIP) näkyvät raportilla. 

*Raportti ei ole kaikkien jäsenten saatavilla 

 

Onko olemassa Learn -raporttia, joka sisältää listan 

moninkertaispiirin tai piirin lioneista, jotka ovat suorittaneet 

Kouluttajien koulutusinstituutin (FDI) tai Virallisen 

pätevöitymisohjelman (LCIP)? 

Kyllä. Graduate & Certified Report -raportti sisältää tiedot 

Kouluttajien koulutusinstituutin (FDI) ja Lionien virallisen 

pätevöitymisohjelman suorittaneista lioneista omalla 

alueellanne. 

 

K 
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   Entä jos omasta Learn-raportistani puuttuu tietoja? 

 Tällä hetkellä yksittäiset jäsenet eivät pysty päivittämään 

heidän omia tietojaan My Learning Record -raporttiin. Huomaa: Learn 

-raportteihin sisältyviä historiallisia koulutustietoja rajoittavat se, mitä 

moninkertaispiirit ja piirit ovat raportoineet LCI:lle ja se, mitä LCI:n 

koulutustietoja on arkistoitu. Jos omista koulutustiedoistasi puuttuu 

tietoja, ota yhteyttä osoitteeseen 

leadershipdevelopment@lionsclubs.org. 

 

   Onko Learn -raportointitiedot luettavissa mobiililaitteessa? 

Vaikka Learn-raportteja ei ole suunniteltu mobiililaitteille, 

tietoja voi käyttää matkapuhelimessa Internet-selaimella. 

Laitteen suunta on muutettava pystyasennosta vaaka-

asentoon tietojen tarkastelua varten.  

 

   Kuka näkee Learn-raportit? 

• GLT-koordinaattoreilla ja lionjohtajilla on pääsy Learn- 

koulutustietojen raporttiin heidän korkeimman virkansa 

perusteella MyLCI:ssä.  
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mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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Virkailijanimikkeet: Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja, 

piirikuvernööri, lohkon puheenjohtaja ja klubipresidentti 

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

johtaja, GAT-aluejohtaja, moninkertaispiirin GLT-

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

• My Learning Record (omat koulutustietoni) – Kaikki 

lionit ja leot, joilla on Lion Account -tili, näkevät heidän 

omat koulutustietonsa. 
 
 

   Mistä saan apua Learn -raporttien kanssa? 

Jos sinulla on kysyttävää ja tarvitset tukea, käytä alla 

olevia yhteystietoja: 

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

tai 630-468-7000 

• Maailmanlaajuisen toimintaryhmän tuki: 

gat@lionsclubs.org  

K 

A 

mailto:mylionsupport@lionsclubs.org
mailto:gat@lionsclubs.org
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• Learn -sovelluksen käyttäminen ja datatuki: 

Leadershipdevelopment@lionsclubs.org  

    

mailto:Leadershipdevelopment@lionsclubs.org

