
Käyttöopas
 

Kertokaa palvelustanne käyttämällä  
lionien ilmaista mobiilisovellusta.

MyLion-sovellusta voidaan 
käyttää monella tavalla.

Lataa MyLion osoitteessa MyLion.org.
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Pystyt turvallisesti olemaan yhteydessä, seuraamaan ja 
juttelemaan joko oman klubin tai muualla maailmassa 
toimivan lionin tai leon kanssa.
Jaa päivityksiä sosiaalisessa mediassa. Jaa valokuvia 
lioneista työn touhussa MyLion-sovelluksella ja käytä 
sitä päivittämään tietoja välittömästi Facebookiin.

Etsi palveluaktiviteetteja, klubeja ja muita lioneita.

Pystyt helposti suunnittelemaan, mainostamaan 
ja jakamaan tietoja palveluaktiviteeteista suoraan 
älypuhelimelta tai tabletilta.

Saa tunnustusta tekemästäsi työstä. MyLion näyttää 
saavutuksesi helposti ansaittavilla, hauskoilla 
digitaalisilla merkeillä, jotka näkyvät omassa 
käyttäjäprofiilissasi.

Skannaa koodi tai mene sivulle 
MyLion.org  ja lataa MyLion.
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http://MyLion.org
http://MyLion.org%20
https://itunes.apple.com/us/app/mylion/id1240307147?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lionsclubs.lciandroid


Maailman muuttaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa (tai näin hauskaa).
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Lataa MyLion ja rekisteröidy. Etsi muita lioneita ja klubeja.

Päivitykset MyLion-uutisvirtaan.
Luo oma profiili (ja lataa klubin kuva jos 
olet klubivirkailija).

• Mene sivulle MyLion.org ja lataa MyLion puhelimelle tai tabletille.

• Kun avaat MyLionin ensimmäisen kerran, napauta ”Rekisteröidy” 
-painiketta ja valitse ”Jäsen.”

• Vahvista henkilöllisyytesi antamalla jäsennumero ja joko 
sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero, joka on annettu LCI:lle.  
Jos sinulla ei ole jäsennumeroa tai et muista minkä sähköpostin tai 
puhelinnumeron olet antanut LCI:lle, pääset silti alkuun vieraana.

• Napauta suurennuslasia ja pääset etsimään käyttäjiä, klubeja ja 
aktiviteetteja.

• Kirjoita nimi tai sijainti hakulaatikkoon ja napauta ”Etsi.”

• Jos haluat, voit käyttää raidallista kolmiota ruudun yläosassa. Sen 
kautta pääset määrittelemään välimatkan ja kielivaihtoehdon.

• Saat haun tulokset ja pääset ottamaan yhteyttä. 

• Kun seuraat muita käyttäjiä ja klubeja, oma uutisvirtasi aktivoituu.

• Kun haluat lisätä oman päivityksen, napauta plus-merkkiä ruudun 
vasemmalla puolella.

• Jos haluat lisätä valokuvan, napauta ”Valitse kuva” ottaaksesi kuvan 
puhelimella tai valitaksesi kuvan omasta valikoimasta.

• Jos haluat lisätä kommentin, napauta ”Lisää kommentti” -kenttää ja 
kirjoita haluamasi kommentti.

• Varmista, että “Päivitykset voi jakaa” on valittu.

• Napauta lentokone-kuvaketta ruudun oikeassa yläkulmassa 
lähettääksesi päivityksen.

• Napauta henkilö -kuvaketta muokataksesi profiilia.

• Lisää kuva, josta näkyy oma persoonallisuutesi.

• Lisää itsestäsi lyhyt kuvaus, jossa kerrot mielenkiinnon kohteista, 
taidoista ja miten haluat palvella.

• Kelaa alaspäin nähdäksesi merkit, jotka voit ansaita.

• Voit ladata klubin valokuvan napauttamalla klubin profiilia, sen 
jälkeen kynä-kuvaketta ja valitse sen jälkeen ”Kamera” jos haluat 
ottaa kuvan tai ”Galleria” jos valitset kuvan omasta kokoelmastasi.

Tarvitsetko vielä apua?  Mene osoitteeseen MyLion.org tai lähetä sähköpostia MyLion- tukeen osoitteella mylion@lionsclubs.org.
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