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Tietosuojasta

• Huomioithan, että puolueen jäsenyys 
luokitellaan arkaluonteiseksi 
henkilötiedoksi. Tästä johtuen käsittelethän 
henkilötietoja aina erityisellä 
varovaisuudella.

• Älä tulosta tai jaa osastosi tietoja 
eteenpäin.

• Ongelmatilanteissa tai kysymyksissä ota 
yhteyttä:

• Vesa Plath
• Vesa.plath@vasemmisto.fi
• +358 40 629 9190

mailto:Vesa.plath@vasemmisto.fi


Tunnuksien  
luominen
• Kirjaudu salasanaa varten osoitteessa: 

https://tunnistus.avoine.fi/sso-forgot-
password/?service=vasemmistoliitto

• Syötä sähköpostisi kenttään
• Saat sähköpostiisi varmistuskoodin, joka 

tulee syöttää seuraavalle sivulle
• Sen jälkeen siirryt sivulle, jossa pääset

luomaan itsellesi salasanan jolla pääset 
jatkossa kirjautumaan suoraan rekisteriin.

• Kirjaudu rekisteriin osoitteessa: 
https://vasemmisto.sensereg.com/ui/login
/select/



Rekisteriin kirjautuminen
• Pääset kirjautumaan rekisteriin osoitteessa 

https://vasemmisto.sensereg.com/ui/login/select/

• Osaston puheenjohtajalla / osaston jäsenrekisterin 
käyttäjällä sinulla on katseluoikeus osastosi tietoihin

• Klikkaa roolista niin pääset rekisterin etusivulle

• Huomioithan, että tietosuojasyiden vuoksi 
puheenjohtajilla on vain KATSELUOIKEUDET. Mikäli 
osastosi jäsenten tai osaston tietoihin tarvitsee 
tehdä muutoksia, ole yhteydessä Iikka Nikkiseen.



• Etusivulle on tallennettu erilaisia hakuja 
käyttöösi.

• Aktiiviset jäsenet takaa pääset
näkemään osastosi aktiiviset jäsenet.

• Uudet jäsenet kuluvana vuonna näyttää 
sinulle osastosi uudet jäsenet kuluvan
vuoden aikana.

• Jäsenet joilla ei ole sähköpostia
rekisterissä näyttää sinulle osastosi 
jäsenet joilla ei ole sähköpostia 
tallennettuja rekisteriin.



• Tästä kentästä voit hakea osastosi tietoja. 
Esimerkiksi jäsenen nimellä (sukunimi, etunimi), 
sähköpostiosoite jne.



• Työpöytä kuvakkeestä pääset rekisterin 
etusivulle (tähän näkymään takaisin).

• Haku kuvakkeesta pääset luomaan
erilaisia hakuja jäsenistä tai 
yhdistyksestä.

• Ilmoituskeskus kuvakkeesta pääset 
tarkastelemaan rekisterin ilmoituksia ja 
käynnissä olevia töitä.



• Klikkaamalla nimestäsi pääset 
kirjautumaan ulos. Muista kirjautua aina 
ulos käytön jälkeen.



Hakuehtojen määrittely



Kun olet klikannut aktiiviset jäsenet hakua.

Tähän listautuu osastosi aktiiviset jäsenet. 

Yksittäisen jäsenen tietoja pääset

tarkastamaan klikkaamalla jäsenen nimeä. 

Tietosuojasyistä kyseisen haun tulokset ovat 

peitetty. Normaalissa käytössä sinulle 

listautuu tähän ihmisten tiedot.

Olemme klikanneet etusivulta”Aktiiviset 
jäsenet” hakua.



Klikkaamalla Määrittele hakuehdot kenttää 
pääset suodattamaan jäseniä erilaisten 
hakutoimintojen avulla



Tässä esimerkissä suodatamme jäsenet 
postinumeron perusteella. Selaamalla sivua 
alaspäin löydät useampi hakuvaihtoehtoja.

Tähän kenttään päivittyy 
valitut hakuehdot



• Lisää postinumero-kenttään postinumero ja 
klikkaa Lisää ehto

• Selaamalla sivun alalaitaan tai sulkemalla 
hakuehdot, näet jäsenet joiden postinumero 
on määritelty postinumero



Tässä tulet näkemään aktiiviset jäsenet joiden 
tiedot ovat rekisterin valittujen hakuehtojen 
mukaiset

Valitut hakuehdot



Viestin lähettäminen 
rekisteristä



Tästä voit lähettää osastosi 
jäsenille viestin

Seuraavassa esimerkissä lähetämme 
osaston jäsenille viestin. Olemme jälleen 
”Aktiiviset jäsenet” haussa.

Tarkista, että osastosi jäsenten 
sähköpostiosoitteet ovat oikein!



Valitse lähetystavaksi uutiskirje

Syötä sähköpostisi otsikko

Mikäli lähetät liitteitä, lisää ne tästä

Kirjoita viestisi tähän

Klikkaa ”Siirry lähetystapakohtaisiin 
asetuksiin” siirtyäksesi eteenpäin



Valitse vastaanottajan 
Sähköpostikentäksi 
sähköpostiosoite

Kirjoita viestisi 
otsikko

Kirjoita viestisi 
sisältö tähän

Valitse lähettäjäksi 
sähköpostiosoitteesi

Tästä pääset 
esikatselemaan  
viestiäsi



Ennen lähettämistä voit tarkistaa 
viestisi sisällön. Jos kaikki on 

kunnossa, voit lähettää viestin.
Takaisin napista pääset 
muokkaamaan viestiä.



Osoitetarrojen  
tulostaminen



Olemme jälleen ”Aktiiviset jäsenet” 
haussa.

Tarvitset valmiiksi tarra-arkkeja, 
joissa on pystysuunnassa 8 tarraa 
ja leveyssuunnassa 3 tarraa.

Klikkaa lataa 
tiedosto



Klikkaa Tarrat  
nimi- ja 
osoitetiedoilla



• Avaa tiedosto klikkaamalla tästä
• Aseta tulostimeesi tarra-arkki
• Tulosta tiedosto
• Poista henkilötietoja sisältävä tiedosto käytön jälkeen



Tietojen vieminen 
Exceliin



Tässä esimerkissä viemme
jäsentiedot Excel-taulukkoon.

Huom! Ylläpidä varovaisuutta 

kun muodostat erillisen

tiedoston, jossa on
arkaluonteisia henkilötietoja. 

Älä jaa sitä sähköpostitse, älä 

jaa tietoja niille kellä ei ole

oikeutta tietoihin. Poista

tiedosto heti käytön jälkeen!

Olemme jälleen ”Aktiiviset jäsenet” haussa.

Klikkaa Vie  
Exceliin

Voit määritellä hakuehtoja, joiden 
mukaan poimit jäseniä hakuun.

Valitut 
hakuehdot  
päivittyvät  
tähän



Valitse kaikki tiedot, jotka haluat 

siirtää rekisteristä excel-

tiedostoon.

Esimerkiksi sukunimi, etunimi, 

sähköpostiosoite.



Kun olet valinnut kaikki 
tarvittavat kentät. Selaa 
sivun alalaitaan ja 
klikkaa “Luo”.



Avaa Excel-tiedosto

klikkaamalla tästä.

Rekisteriin avautuu ikkuna,

joka ilmoittaa viennin 

siirtymisestä työjonoon



Tietosuojasta

• Huomioithan, että puolueen jäsenyys 

luokitellaan arkaluonteiseksi 

henkilötiedoksi. Tästä johtuen 

käsittelethän henkilötietoja aina 

erityisellä varovaisuudella.

• Älä tulosta tai jaa osastosi tietoja 

eteenpäin.

• Ongelmatilanteissa tai kysymyksissä

ota yhteyttä rekisterin pääkäyttäjään.



Rekisterin pääkäyttäjä
Vesa Plath
vesa.plath@vasemmistoliitto.fi
+358 40 629 9190

mailto:vesa.plath@vasemmistoliitto.fi

	Vasemmistoliiton jäsenrekisteri
	Sisällysluettelo
	Tietosuojasta
	Tunnuksien  luominen
	Rekisteriin	kirjautuminen
	Dia numero 6
	Dia numero 7
	Dia numero 8
	Dia numero 9
	Hakuehtojen määrittely
	Dia numero 11
	Dia numero 12
	Tässä esimerkissä suodatamme jäsenet  postinumeron perusteella. Selaamalla sivua  alaspäin löydät useampi hakuvaihtoehtoja.
	Dia numero 14
	Valitut hakuehdot
	Viestin lähettäminen  rekisteristä
	Dia numero 17
	Dia numero 18
	Dia numero 19
	Dia numero 20
	Osoitetarrojen  tulostaminen
	Dia numero 22
	Dia numero 23
	Dia numero 24
	Tietojen vieminen  Exceliin
	Dia numero 26
	Dia numero 27
	Dia numero 28
	Dia numero 29
	Tietosuojasta
	Dia numero 31

