
UUDEN JÄSENEN LISÄYS 

Jäseniä lisätään Lisää Jäsen -napista. Ensin pitää tarkastaa onko henkilö mahdollisesti jo ennestään 

rekisterissä. Tämä tapahtuu syöttämällä sukunimi ja etunimi ja painamalla Hae -nappia. Ohjelma hakee 

mahdolliset samannimiset jäsenet (tai jäsenen, jota käyttäjä on nyt lisäämässä, jos jäsen oli jo lisätty 

ohjelmaan). Jos saman nimisiä löytyi, tarkasta onko niiden joukossa jo lisättävä jäsen, joka joko on tai on 

ollut toisen Klubin jäsen.  

 

Kuva1. Ensin painetaan Hae-nappia. Jos samannimistä ei löytynyt, painetaan Lisää.  

Jos jäsen löytyy listalta, henkilö on jo Lions-liiton jäsen. Jos jäsenen kohdalla on valittava linkki, paina 

linkkiä, jolloin näet jäsenen tarkemmat tiedot. Tässä olevalla napilla ”Ota jäseneksi”, voit siirtää jäsenen 

omaan klubiisi.  

Jos jäsenen kohdalla ei ole linkkiä, se merkitsee sitä, että jäsen on edelleen aktiivina jäsenenä toisessa 

Klubissa. Ota yhteyttä toisen Klubin sihteeriin ja pyydä häntä ensin erottamaan jäsen.  

 Jos kysymyksessä on kokonaan uusi jäsen, paina seuraavaksi Lisää -nappia.  

Nyt jäsenelle voi lisätä muita tietoja. Pakollisia kenttiä ovat: 
- Sukunimi ja etunimet 

- Sukupuoli ja Syntymävuosi 

- Jäsenyys-kohdassa Laji (tulee automaattisesti) 

Jäsenyys alkaa automaattisesti kirjauspäivästä, samoin lehtitilaus. Talleta lopuksi Talleta-napista.  



 

Kuva2. Pakolliset kentät, jotka on täytettävä.  

 

UUDEN JÄSENEN LISÄÄMINEN SIIRTÄMÄLLÄ TOISESTA KLUBISTA 

Jos jäsen on ollut jäsenenä toisessa klubissa, mutta eronnut siitä, voi ko. jäsenen liittää omaan klubiin myös 

SIIRTOJÄSENHAKU-sovelluksella. Täällä voit erilaisilla hakuehdoilla hakea jäseniä, sopivan määrittelyn 

jälkeen, painamalla Hae -nappia. Esim.  

- Hakunimi-kenttään kirjoittamalla AALTO, ohjelma hakee AALTO -alkuiset jäsenet  

- %kirjainjono, esim. %HEINO hakee tietueet, joiden nimessä on jossakin kohdassa heino  

- =kirjainjono, esim. =HOP hakee tietueet, joissa tunnus on pelkästään HOP. Ei esimerkiksi HOPE 

- OR -haku, jos halutaan esim. näytölle Pekkanen ja Nikkanen -nimiset henkilöt, kirjoitetaan Haku-

nimikenttään Pekkanen OR Nikkanen 

 

Kuva3. Klubiin liitettävän jäsenen haku Hakunimellä.  



Menemällä ko. jäsenen Tiedot -sivulle painamalla Tunnusta tai Hakunimeä, päästään näkemään jäsenen 

tiedot. Ota jäseneksi -nappia painamalla jäsen saadaan jäseneksi omaan klubiin. 

 

Kuva4. Tiedot-sivu näyttää tältä. Paina Ota jäseneksi, niin saat jäsenen klubiisi.  

Tämän jälkeen ohjelma siirtyy Ok-napin painamisen jälkeen muokkaustilaan, jossa jäsenen tietoja voi vielä 

tarvittaessa muuttaa.  

 

Kuva5. Paina Ok.  

Tallenna lopuksi Talleta-napista. 


