
Lions Clubs International 
Salasana ja rekisteröityminen 
Usein kysyttyjä kysymyksiä  

 

PasswordAndRegistrationFAQ_FI 1 Muutettu 2014-02 

Usein kysyttyjä kysymyksiä 
 

K: Miten kirjaudun sisään? 

V: Jokaisen uuden käyttäjän tulee ensin rekisteröidä käyttäjätunnus ja salasana 

päästäkseen Hakemistoon ja MyLCI-systeemiin. Klikkaa sisäänkirjautumissivulla 

kohtaa “Uusi käyttäjä? Klikkaa tästä rekisteröityäksesi nyt." Kun olet suorittanut 

rekisteröitymisen, voit laatia itsellesi salasanan ja käyttäjätunnuksen joilla voit 

kirjautua sisään.  

K: Miten saan salasanan? 

V: Hakemiston ja MyLCI-palvelun käyttäjät luovat omat salasanat. Kun käytät 

järjestelmää ensimmäistä kertaa, klikkaa "Uusi käyttäjä? Klikkaa tästä 

rekisteröityäksesi nyt" LCI:n sisäänkirjautumissivulla. Sinua pyydetään antamaan 

LCI:n jäsennumerosi ja muita tietoja joilla varmistetaan henkilöllisyytesi. Luot myös 

itsellesi henkilökohtaiset käyttäjätunnuksen ja salasanan. Lopuksi valitset 

varmennuskysymykset ja vastaukset, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa jos 

unohdat käyttäjätunnuksen ja salasanan ja tarvitset uudet.  

K: Unohdin salasanan. Mitä teen nyt? 

V: LCI:n sisäänkirjautumissivulla, klikkaa "Unohtuiko käyttäjätunnus tai salasana? 

Klikkaa tästä." -linkkiä. Sinua pyydetään vastaamaan yhteen 

varmennuskysymykseen, jotka olet valinnut kun rekisteröidyit ensimmäistä kertaa. Jos 

vastauksesi on oikein, pystyt tässä vaiheessa valitsemaan uuden käyttäjätunnuksen 

ja salasanan. 

K: Miten rekisteröin salasanan? 

V: Ensi kertaa Hakemistoa ja MyLCI-systeemiä käyttävät menevät kohtaan "Uusi 

käyttäjä? Klikkaa tästä rekisteröityäksesi nyt" sisäänkirjautumissivulla. Sinua 

pyydetään antamaan LCI:n jäsennumerosi ja muita tietoja joilla varmistetaan 

henkilöllisyytesi. Luot myös itsellesi henkilökohtaiset käyttäjätunnuksen ja salasanan. 

Lopuksi valitset varmennuskysymykset ja vastaukset, joiden avulla sinut voidaan 

tunnistaa jos unohdat käyttäjätunnuksen ja salasanan ja tarvitset uudet.  



Lions Clubs International 
Salasana ja rekisteröityminen 
Usein kysyttyjä kysymyksiä  

 

PasswordAndRegistrationFAQ_FI 2 Muutettu 2014-02 

K: Miten muutan salasanani? 

V: Kun olet rekisteröinyt käyttäjätunnuksen ja salasanan, pääset muuttamaan niitä. 

Kirjaudu ensin sisälle. Syötä käyttäjätunnus ja salasana ja valitse sitten kohta "Haluan 

muuttaa salasanani sisäänkirjautumisen jälkeen" ja paina sitten Lähetä. Seuraavalla 

ruudulla pääset muuttamaan salasanan tai käyttäjätunnuksen tai molemmat.   

K: Miten muutan sähköpostitietoni? 

V: Kun olet rekisteröinyt käyttäjätunnuksen ja salasanan, voit muuttaa 

sähköpostiosoitteesi. Kirjaudu ensin sisälle. Syötä käyttäjätunnus ja salasana ja 

valitse sitten kohta "Haluan muuttaa salasanani sisäänkirjautumisen jälkeen" ja paina 

sitten Lähetä. Seuraavalla ruudulla voit muuttaa sähköpostiosoitteeksi haluamasi sekä 

muuttaa käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä varmennuskysymykset ja vastaukset. 

K: Onko kaikilla lionsjäsenillä pääsy MyLCI-sivulle ja Hakemistoon? 

V: Pääsy MyLCI-sivulle ja Hakemistoon perustuu jäsenyyteen LCI:ssä sekä jäsenen 

virkaan (esim. klubisihteeri, hallituksen sihteeri, kuvernöörineuvoston puheenjohtaja 

tai entinen kansainvälinen presidentti).  

K: Pitääkö minun vastata sähköpostiin jonka otsikko on “LCI – SALASANAN / 

KÄYTTÄJÄPROFIILIN MUUTOKSEN VAHVISTUS”? 

V: Tulet saamaan sähköpostiviestin jos olet muuttanut salasanaasi, käyttäjätunnusta tai 

varmistuskysymyksiä. Tämän sähköpostin tarkoitus on suojella tietojasi luvattomalta 

käytöltä. Sinun tulee ottaa yhteyttä IT-tukeen mikäli ET OLE muuttanut tietojasi ja 

kyseessä on virhe.   

K: Pitääkö minun vastata sähköpostiin jonka otsikko on “LCI – 

REKISTERÖITYMINEN ONNISTUI”? 

V: Sinulle lähetetään tämä sähköposti ilmoituksena rekisteröitymisen onnistumisesta.  

Tämän sähköpostin tarkoitus on suojella tietojasi luvattomalta käytöltä. Sinun tulee 

ottaa yhteyttä IT-tukeen mikäli ET OLE rekisteröitynyt ja kyseessä on virhe.   
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K: Missä muodossa salasanojen tulee olla? 

V: Salasanan tulee sisältää vähintään yhden kirjaimen (a-z tai A-Z) ja yhden numeron (0-

9). Salasanojen tulee sisältää vähintään kuusi merkkiä. Salasanat ovat 

merkkikokoriippuvaisia. (Eli “LION123” EI OLE sama kuin “lion123”.)   

K: Mitä tapahtuu jos unohdan salasanani JA vastaukset molempiin 

varmistuskysymyksiin? 

V:  Jos unohdat käyttäjätunnuksesi, salasanasi sekä vastaukset varmistuskysymyksiin, 

ota yhteyttä IT-tukeen sähköpostitse osoitteessa (mylci@lionsclubs.org) tai 

puhelimitse (+1 630-468-6900). 

K: Lähetetäänkö salasana minulle postitse kuten viime vuonna? 

V:  Ei. Salasanoja ei enää lähetetä postitse. Sinun täytyy rekisteröityä ja valita oma 

käyttäjätunnus ja salasana päästäksesi MyLCI-sivulle virkailijana.  

K: Tarvitseeko minun rekisteröityä uudelleen seuraavana vuonna?  

V:  Ei. Kun olet kerran rekisteröinyt käyttäjätunnuksen ja salasanan, ei sinun tarvitse 

muuttaa niitä vuodesta toiseen.  

K: Voinko käyttää mitä tahansa tietokonetta päästäkseni MyLCI-sivulle ja 

Hakemistoon? 

V:  Kyllä. Voit mennä MyLCI-systeemiin ja Hakemistoon miltä tahansa koneelta joka on 

yhteydessä internetiin. 

K: Mitä teen jos saan viestin "Vastauksesi ei ole oikein"?   

V:  Tarvitsemme rekisteröitymisen yhteydessä tietoja, jotka vastaavat meidän 

rekisterissämme olevia tietoja sinusta, jotta voimme olla varmoja henkilöllisyydestäsi.  

Antamiesi tietojen tulee vastata jäsenrekisterissämme olevia tietoja.  

Kysymys Esimerkki Ehdotettu vastaus 

Syötä kotiosoitteesi:    1234 Main Street Syötä osoitteesi niin kuin se esiintyy sinulle 
lähetetyn Lions-lehden osoitetarrassa. 

Syötä nykyisen klubisi nimi:    Oak Brook Burr Ridge  tai Syötä  klubisi virallinen nimi. Nimeen ei tarvitse 

mailto:mylci@lionsclubs.org
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Kysymys Esimerkki Ehdotettu vastaus 

Chicago Northwest laittaa sanoja Lionsklubi tai lyhennettä L.C. 

Syötä etu- ja sukunimesi:    Joseph Smith Syötä nimesi niin kuin se esiintyy sinulle 
lähetetyn Lions-lehden osoitetarrassa. 

Syötä 
puolisosi/aikuiskumppanisi nimi: 

Elizabeth tai 
Elizabeth Smith  

Syötä nimistä sen, jonka annoit klubisihteerillesi. 

Syötä koti-, työ- tai 
matkapuhelinnumerosi: 

3122641212 
1 22 61217900 
 

Syötä numeroista se jonka annoit 
klubisihteerillesi. 

 

K: "Liian monta virheellistä yritystä. Rekisteröityminen ei onnistu tällä hetkellä." 

Mitä minun pitää tehdä? 

V:  Tämä virheilmoitus tarkoittaa, että syötit useamman kerran liian monta virheellistä 

tietoa, jotka eivät vastaa klubi- ja jäsentiedoissa olevia tietoja. Tarkista klubisihteeriltä 

tai -presidentiltä mitkä tietosi ovat rekisterissä. Odota sitten noin 30 minuuttia ja yritä 

rekisteröityä uudelleen. 


