
Jäsenrekisterin käytön perusteet



Peruskäyttö

• Uudet jäsenet  lisätään kotisivujen kautta

• Yksittäisen jäsenen etsiminen

• Jäsenen eropäivän merkintä

– Yhdistys ei poista jäsentä  keskitetysti liitosta

• Raportit

– Raportin tallentaminen

– Osoitetarrojen laadinta kaikista jäsenistä

– Rajatut raportit, esim. sähköpostin omaavat jäsenet

• Tietoturvasta vastaaminen



Sisään kirjautuminen

• Jäsenrekisteri sijaitsee osoitteessa:

http://aivovammaliitto.ankkuri.info/login/

• Tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus 
ja salasana
– Uudet käyttäjätunnukset luo Heidi liitosta, 

yhteystiedot tämän esityksen viimeisellä 
sivulla

http://aivovammaliitto.ankkuri.info/login/


Uudet jäsenet

• Uudet jäsenet liittyvät liittoon 
näppärimmin www.aivovammaliitto.fi 
etusivulta ”Liity jäseneksi"

– Liittyä voi myös postitse toimitettavalla 
lomakkeella tai puhelimitse.

• HUOM! 
Älä lisää jäsentä jäsenrekisterin kautta 
vaan kirjaa tiedot yllämainitun ”Liity 
jäseneksi” -linkin kautta

http://www.aivovammaliitto.fi/


Jäsenen etsiminen

• Yksittäisen jäsenen tiedot saa esiin etsimällä 
hänet hakukentän kautta

• Työvaiheet:
– Hakukenttään kirjoitetaan 

• Sukunimen alku 
Virta  esim. Virta, Virtanen, Virtakoski…

• Etunimellä hakiessa käytetään * merkkiä
* Matti  esim. Aro Matti, Meikäläinen Matti…

– Lopuksi painetaan suurennuslasia 
(tai Enter-näppäintä)

– Tulokset näkyvät listassa



Jäsen eroaa / erotetaan

• Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen 
hallitus

• Jos jäsen haluaa itse erota merkitään hänelle 
jäsenrekisteriin eropäivä

• Työvaiheet:
– Etsi jäsen (ks. edellinen dia) 

– Avaa hänen tietonsa

– Paina ”Muokkaa”-painiketta

– Selaa alas kohtaan eropäivä, kirjaa päivämäärä

– Tallenna



Raportit



Raportit

• Raportit ovat poimintoja jäsenrekisterin 
tiedoista
– Voidaan poimia rajattu joukko tietoja tai 

vaikkapa kaikki yhdistyksen jäsenet

• Raportin tekijä voi määrittää:
– Mitä tietoja raporttiin tulee näkyviin

– Ja millä perusteella raportti rajataan



Esimerkkejä raporteista

• Raportti voi olla esim:
– Kaikkien yhdistysten jäsenten osoitetarrat

– Sähköpostilista jäsenistä joilla on 
sähköpostiosoite

– Kaikki tänä vuonna liittyneet jäsenet

– Tietyssä kaupungissa asuvat jäsenet

– Jne.



Raportin rajaukset

• ’

1. Mene välilehdelle 
RAPORTIT 

2. Valitse sivun oikeasta 
laidasta LUO UUSI 
RAPORTTI 

3. Jos haluat rajata keitä 
otetaan mukaan listaan, se 
tehdään perustiedot yms. 
kohdista. Jos et rajaa, 
mukaan tulee kaikki 
yhdistyksen jäseneksi 
merkityt henkilöt 
 seuraavalla sivulla 
lisätietoja rajaamisesta

4. Lisätyt kriteerit, eli 
rajaukset, näkyvät nuolen 4. 
osoittamasta kohdassa.
Kun olet tyytyväinen, paina 
HAE VALITUILLA



Rajaukset

• Lisäämällä hakukenttiin rajauksia, voit poimia joukkoon vain 
tietyt jäsenet esim.

– Postitoimipaikka kenttään kirjoittamalla Hikiä saat esiin Hikiäläiset
jäsenet

– Liittymispäivä kenttään merkitään aikaväli: 

• Ensimmäiseen kenttään 1.1.2017 ja seuraavaan 31.12.2017  kaikki 2017 
liittyneet jäsenet

– Kaikki sähköpostin omaavat saadaan esiin merkitsemällä ! -merkki 
sähköpostikenttään

• Kun olet merkinnyt rajauksen kenttään, paina ”Lisää valinta”

– sivun oikeassa laidassa näkyy montako rajausten mukaista jäsentä 
yhdistyksestä löytyy 

– tiedon perusteella voi arvioida onnistuiko rajausten määrittely



Raportin nimeäminen

• Jos et käytä raporttia jatkossa, 
älä tallenna sitä 

• Jos tallennat raportin nimeä se 
kuvaavasti

• Nimi kirjoitetaan nuolen 
osoittamaan kohtaan

• Nimeämisen jälkeen painetaan 
JATKA



Raportin tulosten hyödyntäminen

• Napsauta TOIMINTO-valikko 
auki

• Listasta näet mahdolliset 
tiedostomuodot / 
ominaisuudet joiden avulla 
voit raporttia hyödyntää

• Nuolen osoittaman 
”Tarratuloste”-toiminnon 
kautta voit tulostaa jäsenistä 
helposti osoitetarrat koossa 
3,7x7cm



Tiiviisti henkilötietolaista

• Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille koskaan 
ilman jäsenen suostumusta

• Tiedot säilytetään asianmukaisesti

– Salasana ja käyttäjätunnus aina hyvässä tallessa ja vain 
henkilökohtaisessa käytössä

– Tulostetut listat hävitetään mahdollisimman pian esim. 
polttamalla tai silppurilla. Tulosteeseen vain 
välttämättömät tiedot.

• Jäsenrekisteriin syötetyn tiedon tulee olla 
todenperäistä ja ajantasaista 

– Jäsenellä oikeus tarkastaa ja korjata omat tiedot



Loppuun vielä lisätietoa erottamisesta

• Hallitus päättää jäsenmaksua 
maksamattomien jäsenien erosta vuoden 
alussa olevassa kokouksessaan
– Kaikki erotettaville jäsenille merkitään 

eropäivä ja lisätietoihin lisätään merkintä 
erotuksen syystä = jäsenmaksun laiminlyönti 
tms.

– Liitto tekee lopullisen poiston rekisteristä 
maaliskuussa, kurssille osallistuneet jäsenet 
säilytetään rekisterissä kurssihistorian vuoksi



Apua ja lisäkoulutusta saatavissa

Heidi Kokko, järjestötyöntekijä
p. 050 306 4181

heidi.kokko@aivovammaliitto.fi


