
MyLCI raportointiohjeet 
Satavuotisjuhlan palveluhaaste & perinto projektit  

Vaihe 1: Kirjaudu sisään MyLCI:hin ja valitse Palveluaktiviteetit Omat 

lionsklubini -valikosta 

 

Vaihe 2: Valitse Lisää aktiviteetti 

 

Vaihe 3: Ilmoita aktiviteetin  
perustiedot 

Toimivuosi  
Nykyinen toimivuosi tulee näkyviin. 1.-15. 

heinäkuuta pystyt valitsemaan edellisen 

toimivuoden aktiviteeteille, joita ei ole 

raportoitu vielä.  

Aktiviteetin pvm  
Jos aktiviteetit jatkuvat monen päivän ajan, 

valitse se päivä jolloin aktiviteetti alkoi. Jos 

aktiviteetti on osa maailmanlaajuisen palvelun 

viikkoa (WWS), varmista, että aktiviteetin 

päivämäärät ovat WWS:n virallisten päivien mukaiset. Jos perintöprojekti on suoritettu heinäkuun 2014 ja 

kesäkuun 2015 välillä, valitse "1. heinäkuuta" ja kirjoita projektin oikea päivämäärä Kuvaus -kenttään. 

Nimikkoaktiviteetit 
Nimikkoaktiviteetit ovat sellaisia, joita klubit suorittavat säännöllisesti. Jos nimikkoaktiviteetti on jo ilmoitettu 

100-vuotisjuhlan palveluhaasteeksi  (CSC), vastaava CSC-kampanja päivitetään automaattisesti kohdassa 

"Aktiviteetin yksityiskohdat." Jos nimikkoaktiviteetin tietoja ei ole vielä lisätty, valitse manuaalisesti sopiva CSC-

kampanja "Aktiviteetin yksityiskohdat" -kohdassa. 

Aktiviteetin tyyppi 
Klikkaa Valitse tyyppi -painiketta nähdäksesi kaikki palveluluokat ja alaluokat. 100-vuotisjuhlan 

palveluhaasteeseen hyväksyttävien aktiviteettien vieressä on CSC-logo. 100-vuotisjuhlan paikkakunnan 

perintöprojektit ovat "Kulttuuri ja yhteisöaktiviteetit" -kohdassa ja niiden vieressä on myös erityinen logo.  

Tason 1 perintöprojektit lisäävät klubinne 

näkyvyyttä paikkakunnalla kuten puiston 

penkin, pyörätelineen tai uuden Lions-

merkin lahjoittaminen. Tason 2 projektit 

ovat suurempia lahjoituksia kuten puiston 

kunnostaminen, paikkakunnan puutarhan 

perustaminen tai terveydenhuollon 

välineiden hankkiminen. Tason 3 projektit 

ovat suurempi sijoitus paikkakunnalla 

kuten klinikan, koulun, silmäsairaalan tai 

kirjaston rakentaminen  

Valitse se, joka parhaiten vastaa 

aktiviteettianne. Jos aktiviteetti on sekä 

nimikkoaktiviteetti että perintöprojekti, valitse sopiva perintöprojektin kohta ja sen jälkeen sopiva 

nimikkoaktiviteetin kampanja kohdassa "Yksityiskohtaiset aktiviteettitiedot." 

https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=FI
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Aktiviteetin otsikko 
Kirjoita muutama avainsana tai lause, joka auttaa tunnistamaan tämän aktiviteetin kuten esim. 

yhteistyökumppani tai kuka on hyötynyt. 

Aktiviteetin kuvaus 
Kuvauksen lisääminen auttaa klubia muistamaan projektin tavoitteet, toimintavaiheet ja tulokset. Ne auttavat 

myös LCI:ta ymmärtämään klubin projekteja ja löytämään klubit yhteistyösuhteisiin, rahoitus- ja PR-tilaisuuksiin. 

  Vaihe 4: Ilmoita aktiviteetin yksityiskohdat 

Jaa tämä tarina 
Tämä valinta on tehty automaattisesti, jotta kaikki 

MyLCI:n käyttäjät voivat lukea tästä projektista. Jos et 

halua kertoa projektista, jätä kohta valitsematta. 

Piirin laajuinen aktiviteetti  
Valitse tämä kohta jos piiri on järjestänyt tämän aktiviteetin. 

100-vuotisjuhlan palveluhaasteen kampanja  
Jos olet valinnut aktiviteetin alakategoriaksi 100-vuotisjuhlan palveluhaasteen, siihen liittyvä kampanja valitaan 

automaattisesti. Jos yksikään CSC-kampanjoista ei ole valittuna, mutta sinusta sen tulisi olla tai jos 

palveluaktiviteetti on myös 100-vuotisjuhlan perintöprojekti, valitse manuaalisesti sopiva kampanja. 

Lionien lukumäärä 
Kirjoita niiden klubin lionien lukumäärä, jotka ovat osallistuneet palveluaktiviteettiin. Klubeja kannustetaan 

raportoimaan vain sellaiset aktiviteetit, joihin on osallistunut useita jäseniä.    

Lionien palvelutunnit  
Voit valita vain niiden tuntien raportoimisen, jotka on käytetty itse palvelun antamiseen tai 

kokonaistuntimäärän, johon sisältyy sekä valmisteluaika että projektin toteuttaminen, mutta pyri 

yhdenmukaiseen raportoimiseen. 

Palvelua saaneiden ihmisten lukumäärä  
Jos palveluaktiviteettiin on kuulunut suora avustus henkilöille, anna näiden ihmisten lukumäärä. Jos 

palveluaktiviteettiin ei kuulunut suora avustus henkilöille, anna arvio apua saaneiden ihmisten lukumäärästä. 

Maksimimäärä autettuja ihmisiä on 3 000 ja 5 000 istutettua puuta per aktiviteetti. 

Jos palveluaktiviteetin on suorittanut useampi klubi, kaikkien klubien tulee raportoida aktiviteetti, jotta ne 

saavat tunnustusta palveluhaasteen (CSC) kautta. Mutta jakakaa apua saaneiden ihmisten määrä osallistuvien 

klubien määrällä. 

Varainhankinta 
Jos projekti oli varainkeruu, ilmoita kerättyjen varojen määrä. Älä sisällytä tavaralahjoituksia.   

Lahjoitetut varat 
Jos projekti oli varojen lahjoittaminen, ilmoita lahjoitettujen varojen määrä. Älä sisällytä tavaralahjoituksia.   

  Vaihe 5: Lataa kuvia (valinnainen) 

Lataa 1-2 valokuvaa, joissa näkyy 

projektin vaikutus ja tunnelma. JPG, 

GIF ja PNG -tiedostot, jotka ovat alle 

4MB kooltaan voidaan ladata sivulle.  
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Vaihe 6: Tallenna raportti 

Valitse "Tallenna" jotta tiedot tallennetaan ja voitte saada 100-vuotisjuhlan palveluhaasteen ja paikkakunnan 

perintöprojektin tunnustusta. 

Lisätietoja 

Voit lukea lisätietoja 100-vuotisjuhlan palveluhaasteesta ja paikkakunnan perintöprojektista verkkosivulla lions100.org. 

Voit myös lähettää kysymyksiä osoitteella programs@lionsclubs.org jos kysymys liittyy palveluhaasteeseen ja osoitteella 

LegacyProjects@lionsclubs.org jos sinulla on kysyttävää paikkakunnan palveluprojektista.  

http://lions100.lionsclubs.org/FI/index.php
mailto:programs@lionsclubs.org
mailto:LegacyProjects@lionsclubs.org

