
MyLion-toimintasuunnitelma
 lionsklubien johtajille

Auta klubia toimimaan tehokkaammin.

MyLion auttaa lioneita tekemään entistä enemmän. Se on ilmainen mobiilisovellus, jonka kautta 
lionit voivat pitää yhteyttä muihin sekä klubin sisällä että sen ulkopuolella.  Koska toimit klubin tai 
piirin johtajana, Lions Clubs International luottaa apuusi. Lataa MyLion-sovellus ja kannusta muita 
jäseniä tekemään samoin. 

Seuraa alla mainittua toimintasuunnitelmaa ja käytä apuna verkossa olevia työkaluja.

Lataa MyLion osoitteessa MyLion.org.
Kun sovellus on ladattu älypuhelimelle tai tabletille, 
näet miten MyLion voi helpottaa elämääsi 
klubivirkailijana. Pystyt esimerkiksi lähettämään 
viestejä klubin kaikille jäsenille tai kertomaan 
menestyksestänne maailman lioneille. 

Luo oma profiili ja lataa kuva klubista.
Se on helppoa! Tarvitset vain valokuvan ja lyhyen 
kuvauksen itsestäsi.   
Seuraa sovelluksessa annettuja ohjeita tai lue 
lisätietoja näistä blogeista:
• Profiilin merkitys
• Miten voin muokata klubini MyLion-

profiilia? 

Tarkista MyLCI:ssa yhteystiedot.
Varmista, että kaikkien jäsenten 
sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja 
katuosoitteet ovat oikein.

Nimitä MyLion-tukihenkilö.  
Pyydä häntä varmistamaan, että kaikki jäsenet 
lataavat ja käyttävät MyLionia. Tämän henkilön 
ei tarvitse olla tekninen asiantuntija vaan riittää 
kun hänellä on yleistiedot MyLionista ja miten se 
ladataan puhelimelle tai tabletille.
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Pyydä jäseniä aloittamaan 
 sovelluksen käyttäminen. 
Tee alkuun pääsemisestä helpompaa 
lähettämällä heille heidän jäsennumeronsa, 
joka vaaditaan rekisteröitymiseen. Tai he voivat 
rekisteröityä vieraana. 

Kutsu koolle erityinen MyLion-
kokous.
Pyydä kaikkia klubin jäseniä koolle ja ladatkaa 
MyLion yhdessä.  Muista varmistaa, että 
kokoustilassa on Wi-Fi. Olemme koonneet 
kaiken tarvittavan johtajien MyLion-
työkalupakkiin:

• Mallit sähköposteista ja sosiaalisen median 
viesteistä

• MyLion -yleiskatsaus PowerPoint 
• MyLion -koulutusmateriaalit
• Tulostettava Käyttöopas, jonka voit antaa 

klubin jokaiselle jäsenelle

Voit myös ottaa mukaan jonkun hauskan 
kannustimen innostamaan jäseniä 
osallistumaan kokoukseen ja lataamaan 
MyLionin.
Valitse jokin tuote laajasta valikoimasta: 
t-paita, puhelinlaturi, selfie-keppi ja Popsocket-
puhelinpidike.

Kiitos kaikesta avustasi MyLionin käytön tukemiseksi. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä osoitteessa mylion@lionsclubs.org.

TILAA NYT!

http://mylion.org
http://www.mylion.org/profiilin-merkitys/?language=fi
http://www.mylion.org/miten-voin-muokata-klubini-mylion-profiilia/?language=fi
mailto:mylion%40lionsclubs.org?subject=
https://www2.lionsclubs.org/default.aspx
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/mylion-wordpress/assets/MyLion-Leader-Messaging-Kit/MyLion_Invite.FI.docx
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/mylion-wordpress/assets/MyLion-Marketing/MyLion-PPT.FI.pptx
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/mylion-wordpress/assets/MyLion-QuickStart-Guide/LION0059_QuickStart_Guide_FI_2017-12-19_1.0.pdf
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/mylion-wordpress/assets/MyLion-Training/MyLion-DEC.FI.pptx



