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Usein kysyttyjä kysymyksiä 
 

K: Miten otan selvää missä omaa asuinpaakkani lähinnä oleva lionsklubi sijaitsee? 

V: Voit etsiä lähimmän lionsklubin klikkaamalla "Hae klubi" painiketta kotisivun yläreunassa 

(www.lionsclubs.org) Klubihaun sivulla kirjoitat klubin tai kaupungin nimen hakulaatikkoon, 

paina sitten Hae -painiketta tai paina näppäimistösi Enter -nappulaa.  (Esimerkki: kirjoita 

kaupungin nimi – “Jyväskylä” tai klubin nimi “Jyväskylä Kyläläiset”.)  

Voit rajoittaa tai tarkentaa hakutuloksia rastittamalla haluamasi hakukriteerilaatikot. 

 

(Voit esimerkiksi rajoittaa haun koskemaan vain lionsklubeja, rastittamalla Alpha Leoklubit ja 

Omega Leoklubit -laatikot.)  

Voit myös lisätä osavaltion tai provinssin jos haluat etsiä vain niiltä alueilta. (Esimerkiksi: Kirjoita 

kaupunki "Milwaukee" ja osavaltion Wisconsin tunnus "WI" hakulaatikkoon. Tällöin saat 

tuloksena ainoastaan klubit jotka sijaitsevat Milwaukeessa, tai joiden nimeen sisältyy nimi 

Milwaukee ja jotka sijaitsevat Wisconsinissa.) 

Kun hakutulokset ovat ruudussa, voit valita haluatko katsella tuloksia kartan muodossa vai 

listana.  

Kartta 
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Lista 

 

 

Ruudun vasemmassa 

yläkulmassa voit valita 

kuinka montaa 

hakutulosta haluat 

yhdellä sivulla nähdä, 

10, 20, tai 30. 

 

Kartan vasemmalla 

puolella klubit ovat 

listattuna 

kuvakkeineen ja 

numeroineen joiden 

perusteella ne voidaan 

tunnistaa kartasta. 
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Joskus sijaintia 

kartalla ei voida 

näyttää tai se ei 

näy oikein, 

puutteellisen tai 

väärin merkityn 

osoitteen takia. 

Tällöin kuvake 

ilmestyy listassa 

tälläisen klubin 

vasempaan 

yläkulmaan. 

 

 

 

K: Miten otan selvää missä omaa asuinpaakkani lähinnä oleva leoklubi sijaitsee? 

V:  Voit etsiä lähimmän leoklubin klikkaamalla "Hae klubi" painiketta kotisivun yläreunassa 

(www.lionsclubs.org) Klubihaun sivulla kirjoitat klubin tai kaupungin nimen hakulaatikkoon, 

paina sitten Hae -painiketta tai paina näppäimistösi Enter -nappulaa.  (Esimerkki: kirjoita 

kaupungin nimi – “Jyväskylä” tai klubin nimi “Jyväskylä Kyläläiset”.)  

 Voit rajoittaa tai tarkentaa hakutuloksia rastittamalla haluamasi hakukriteerilaatikot. 

 

 (Esimerkki: voit poistaa Lionsklubien silmälasikeräyspisteet hakutuloksista rastittamalla 

kohdat Lionsklubit ja Silmälasien keräyspisteet.) 

 Voit myös lisätä osavaltion tai provinssin jos haluat etsiä vain niiltä alueilta. (Esimerkiksi: 

Kirjoita kaupunki "Milwaukee" ja osavaltion Wisconsin tunnus "WI" hakulaatikkoon. Tällöin 

saat tuloksena ainoastaan klubit jotka sijaitsevat Milwaukeessa, tai joiden nimeen sisältyy 

nimi Milwaukee ja jotka sijaitsevat Wisconsinissa.) 
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K: 

V:  

Miten voin ottaa yhteyttä klubiin? 

Hae ensin haluamasi lions- tai leoklubi yllämainitulla tavalla.  Valitse sitten 

kyseinen klubi saamistasi hakutuloksista ja näpäytä sen klubin klubipresidentin 

kohdalla olevaa kuvaketta. Kuvake on linkitetty yhteydenottolomakkeeseen. 

Näpyttele sitten omat yhteystietosi sekä viestisi ruudussa oleviin kenttiin. Paina 

Lähetä. Viestisi lähetetään klubipresidentille. 

 

K: Miten käytän tarkennettua hakua? 

V:  Hakutoiminnon etusivulta voit klikata "Tarkennettu haku" linkkiä.  Nämä "Kuka", "Mitä", ja 

"Missä" arvot jotka täytät tekstikenttiin vaikuttavat hakutuloksiin tarkentavasti.  

Vaihtoehtoisesti voit Järjestää saadut hakutulokset pudotusvalikosta valitsemallasi tavalla. 

Klikkaa Hae -painiketta aloittaaksesi haun.  Klikkaa Tyhjennä -painiketta poistaaksesi 

hakukriteerit. 


