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Yleistä 

Maanpuolustusrekisteri on Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, 
Maanpuolustuskiltojen liiton ja Maanpuolustusnaisten liiton yhteinen 
jäsenrekisterijärjestelmä. Sitä hallinnoi Maanpuolustusyhtiö Oy. Palvelun toimittaa 
Kehätieto Oy. Tässä ohjeessa käydään läpi rekisterin käytön perusasiat. Ohjeen 
lopussa on vielä yksityiskohtaisempia ohjeita yleisimpiin käyttötapauksiin. 

 

Maanpuolustusrekisterin käyttötuki palvelee osoitteessa 
jasenasiat@reservilaisliitto.fi. Muun muassa käyttäjätunnukset tilataan tästä 
osoitteesta.  

 

Aina toimistolle lähetettäviä muutostietoja: 

- Jäsenen haluama yhdistyksen vaihto 
Yhdistykset lisäävät henkilön jäsenyyden omaan yhdistykseensä ja jäsen jää 

usein ’roikkumaan’ myös vanhaan yhdistykseensä vaikka tarkoitus olikin vain 

vaihtaa. Jäsenet saattavat pahoittaa mielensä, kun saavat turhia laskuja. 

- Vapaajäsenyysmuutoksia tai muita laskutustietoihin vaikuttavia 
jäsenmuutoksia ei voi tehdä kesken laskutuskauden, eli pääsääntöisesti 
koskevat aina vasta seuraavaa vuotta. Tieto toimitetaan 
Maanpuolustusrekisterille pöytäkirjaotteen kera (RES/RUL) joko osoitteeseen 
jasenasiat@reservilaisliitto.fi tai Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki 

- Koska jäsenlajimuutokset vaikuttavat yleisesti kuluvan kauden 
laskutustietoihin, muutetaan ne aina toimistolla. 

 

Ohjeen sisältö: 

 

1. Kirjautuminen 

2. Päävalikko 

3. Yhdistykset-valikko 

4. Email-valikko 

5. Raportit-valikko 

6. Poiminta-valikko 

7. Yleisiä käyttötapauksia 

a) Jäsenen tietojen selaus ja muokkaaminen 

b) Uuden jäsenen lisääminen, jäsenhankkijan merkitseminen 

c) Sähköpostin lähettäminen valitulle jakelulle sekä osoitetarrojen 
tekeminen niille jakeluun kuuluville, joilla ei ole sähköpostia 
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1. Kirjautuminen 

 

Rekisteriin kirjaudutaan osoitteessa www.maanpuolustusrekisteri.fi. Jos sinulla ei ole 
tunnuksia tai tunnuksesi eivät toimi, voit tilata tunnukset osoitteesta 
jasenasiat@reservilaisliitto.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Päävalikko 

http://www.maanpuolustusrekisteri.fi/
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Rekisterin etusivu näyttää oheiselta. Ylävalikossa on linkit etusivu, yhdistykset, 
email, raportit ja poiminta. 

 

Etusivu-linkki vie aina jäsenrekisterin etusivulle. Etusivulla on toiminnot ”Lisää 
henkilö” ja ”hae henkilöä”. 

 

Yhdistykset-linkin kautta näet kaikki ne yhdistykset, joiden tietoihin sinulla on 

pääsyoikeus. Tätä kautta voit hyväksyä/hylätä/ottaa käsittelyyn uusia jäseniä, 

muuttaa yhdistyksen perustietoja, muuttaa luottamushenkilöitä, jne. 

 

Email-linkin kautta voit lähettää rekisterin kautta sähköpostia jäsenistölle, tee 
kuitenkin haluamasi poiminta ensin, ja siirry sitten sitä kautta Email-toimintoon. Voit 
myös halutessasi hakea ulkopuolisia osoitteita sähköpostiryhmäksesi. 

 

Raportit-linkin kautta voit katsella ja tulostaa haluamiasi raportteja ja listauksia, 
esim. yhdistyksen jäsenluettelo, maksaneet jäsenet, uudet jäsenet, 
merkkipäiväluettelo, jäsenmaksurästit jne. 

 

Poiminta-linkin kautta voit luoda poimintoja erilaisia hakuehtoja käyttäen, esim. 
poimia kaikki yhdistyksen nuorisojäsenet ja lähettää heille sähköpostia 

 

3. Yhdistykset 
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Yhdistykset-välilehden kautta näet kaikki ne yhdistykset, joiden tietoihin sinulla on 

käyttöoikeus. 

 

Yhdistyksen nimeä klikkaamalla päästään muokkaamaan sen tietoja. 

 

Yhteystiedot-välilehdellä voidaan syöttää yhdistyksen tilinumero, nettisivujen osoite, 

perustamispäivä ja muut perustiedot. 
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Jäsenyys-välilehdellä voi tarkastella yhdistyksen jäsenmaksutietoja. 

 

Henkilöstö-välilehdelle täytetään yhdistyksen/kerhon/killan puheenjohtajan, 

varapuheenjohtajan, sihteerin ja muiden luottamushenkilöiden tiedot. Uusia tehtäviä 

lisätään painikkeella ”Lisää luottamustoimi”. Luottamushenkilöä lisättäessä on 

muistettava valita oikea luottamustaso (liitto, piiri tai yhdistys). Kerho-, yhdistys- ja 

kiltakäyttäjät käyttävät yhdistys-tasoa. 

4. Email 
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Email-linkin takaa päästään lähettämään sähköpostia valitulle jakelulle. Huom! 

Jakelu valitaan ensin Poiminta-valikon takaa ennen postin lähettämistä ja muotoilua 

ja sieltä pääsee viemään valitun jakelun suoraan Email –toimintosivulle klikkaamalla 

listan yläpuolella olevaa ’Lähetä sähköpostia’-linkkiä. 

Lähettäjän osoitteeksi merkitään osoite liittosi päätteellä, esim. helsinki1@rul.fi, tai 
helsinki1@reservilaisliitto.fi tai jasenet@mpkl.fi. Tämä näkyy myös lähettäjälle, ja 
samoin mahdolliset ”ei voitu toimittaa”-virheilmoitukset tulevat myös tähän 
osoitteeseen. Laita palautusosoitteeksi oma meiliosoitteesi, tai mihin haluat 
vastauksen tulevan. Piilokopio-kenttään voi liittää osoitteen, jonne haluaa piilokopion 
viestistä. Tähän kenttään kannattaa laittaa oma osoite, jotta voi itse tarkistaa, onko 
viesti mennyt perille. Otsikko-kenttään lisätään sähköpostiviestin otsikko. 
 
Lähetyksen voi myös ajastaa. Lähetysaika-kentässä voidaan valita haluttu 
lähetysaika. Ellet käytä ajastusta, viestit lähtevät suoraan lähetysjonoon serverille. 
 
Viestin oheen voi lisätä myös liitetiedostoja. Kun olet hakenut haluamasi liitteen, 
muista klikata ’Lisää valittu tiedosto’. 
 
Huomioi kuitenkin, ettei liite saa ylittää viittä megatavua eikä viesti 
kokonaisuudessaan 10 megatavua. 
 
Sivun alalaidan tekstieditoriin kirjoitetaan itse viesti. Viestissä voi käyttää myös 
HTML-muotoiluja (kursiivi, lihavointi jne), jos haluaa. 
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Voit myös hakea osoitteita tiedostosta klikkaamalla mustasta palkista ’Osoitelataus’ 
ja hakemalla osoitetiedoston ohjeen mukaisesti. Nämä viestit pitää kuitenkin lähettää 
eriaikaisesti järjestelmästä poimituista osoitteista.  
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’Valitse mistä sähköpostin saajat haetaan’ eli raksi Poiminta tai csv. Nämä 
vaihtoehdot tulevat näkyviin vasta, kun olet Osoitelatauksen kautta hakenut 
osoitetiedoston. 
 
 

 

 

 

 

 

 

     5 Raportit 

  Listaukset  



Maanpuolustusrekisterin käyttöohje   
 

 

Raportit-välilehden takaa voi hakea erilaisia valmisraportteja, kuten kerhon 
jäsenluettelon, merkkipäivät, poistuneet ja uudet jäsenet, jäsenmaksulaskutuksen 
tilanteen jne. Tarjolla ovat seuraavat raportit: 

 

Jäsen  

Jäsenhankkijat Näet vain omien jäsenten omaan yhdistykseen hankinnat 

Jäsenhankinnat Näet vain omien jäsenten omaan yhdistykseen hankinnat 

Jäsenluettelo Suhteellisen kattavat tiedot jäsenistöstä 

Jäsenluettelo, lyhyt Suppeammat tiedot jäsenistöstä 

Merkkipäiväraportti Saat haluamiasi jäsenistösi merkkipäivälistoja 

Odottavat jäsenet Uusien jäsenten lista, jotka odottavat yhdistyksen hyväksymistä 

Poistuneet jäsenet Poistettuja jäseniä antamasi päivämäärävälin mukaisesti 

Ulkomaiset osoitteet Jäsenistösi mahdolliset ulkomaan osoitteet 

Uudet jäsenet Uudet jäsenet antamallasi päivämäärävälillä 

 

 

 

 

Luottamustoimet  

Piirien Luottamustoimet  Saat listan piirisi luottamushenkilöstä/-henkilöistä 
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Yhdistysten Luottamustoimet Saat listan yhdistyksesi luottamushenkilöstä/-henkilöistä 

 

Sähköpostit  

Avatut sähköpostit 

Lähetetyt sähköpostit 

Virheelliset sähköpostit 

 

Maksut  

Alisuoritukset jäsenmaksuissa 

Avoimet ampumaturvamaksut 

Jäsenyys (laskutus ja maksu) Listalla näkyy jokaisen jäsenen lasku-/maksutilanne 

Laskuttamattomat jäsenyydet 

Maksamattomat jäsenmaksut 

Maksetut ampumaturvamaksut 

Maksetut jäsenmaksut 

Tilitysraportti jäsenittäin (nykyinen laskutuskausi) 

Tilitysraportti ryhmittäin (nykyinen laskutuskausi) 

Tilitysraportti-liittotilasto (nykyinen laskutuskausi) 

Tilitysraportti-liittotilasto (Historia)      

Ylisuoritukset jäsenmaksuissa 

 

Muut 

Itella muutokset  Itellan tekemiä muutoksia tietyllä aikavälillä  

Myönnetyt ansiomerkit  Ei ole vielä käytössä 

 

 

 

 

 

 

 

  Tilastot 
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Tilastot näyttävät tunnuksiesi mukaisia tilastoja! 

 

Jäsenmäärät – liiton tilasto    

Jäsenmäärät jäsenlajeittain – liiton tilasto 

Jäsenmäärät – piirin tilasto 

Jäsenmäärät – yhdistyksen tilasto 

Jäsenmäärät sotilasarvoittain 

Liittyneet jäsenet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Poiminta 
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Poiminta-valikon kautta voidaan tehdä jäsenistöstä erilaisia poimintoja mm. iän, 
sukupuolen, jäsenenäoloajan, postinumeron, sotilasarvon ja muiden tekijöiden 
perusteella. Valitulle jakelulle voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää sille sähköpostia 
jne. 

 

 

 

Poiminnan tekeminen aloitetaan Uusi poiminta –painikkeella. 
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Uusi poiminta-painike avaa valikon, jossa valitaan millä kriteereillä poiminta tehdään. 
Esimerkiksi yleiset-valikon alta voi valita poimintaan tulevat henkilöt mm. 
postinumeron, sotilasarvon, iän yms perusteella. Vastaavasti jäsenyys-valikon alta 
voidaan valita kriteereiksi mm. liittymispäivän aikaväli, jäsenmaksulaskun 
maksupäivä jne. Samankaltaisia hakuehtoja löytyy muidenkin valikoiden alta, 
kokeilemalla oppii. Samaan poimintaan voi valita hakuehtoja useammasta kuin vain 
yhdestä valikosta, jos haluaa. 
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Esimerkkinä yhden yhdistyksen nuorisojäsenten haku, liittoon liittyminen viimeisen 
kymmenen vuoden aikana: 

 

 

Lopuksi klikataan ”Poimi”. 

 

 

HUOM ! Oletuksena on rasti ruudussa VAIN VOIMASSA OLEVAT JÄSENET! 
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Poimintaan valituille henkilöille voidaan nyt lähettää sähköpostia, ladata poimintaan 
valittujen kooste Excel-tiedostona tai luoda heille suoraan osoitetarrat. 

 

Poimintaa voidaan vielä myös muokata, lisätä siihen uusia henkilöitä, nollata 
poiminta, poistaa osa poiminnan henkilöistä jne. 

 

Huom. katso ohjeen lopusta esimerkki jonkin jäsenryhmän poiminnasta, joille 
haluaa lähettää sähköpostia järjestelmästä sekä tulostaa tarrat niille, joilla ei 
sähköpostia ole. 
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7. Yleisiä käyttötapauksia 

a) Jäsenen tietojen selaus tai muuttaminen 

Hae henkilöä kirjoittamalla henkilön nimi etusivun vasemmassa 
laidassa olevaan tekstikenttään. Henkilöä kannattaa hakea muodossa 
Sukunimi + Etunimi, esim. ”Reserviläinen Risto”, jotta hakutulos tulee 
kerralla oikein.   

 

 

 

Jos samannimisiä henkilöitä on useita, ilmestyy niistä luettelo. 
Luettelosta valitaan oikea henkilö. Jos henkilöitä on vain yksi, 
avautuvat hänen tietonsa suoraan näkyviin. 

Henkilöitä voi olla useita samannimisiä, jolloin tunnistamisen apuna  
voi käyttää kunnan nimeä, joka on jäsenen nimen perässä mikäli 
mahtuu näkyviin. 
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Henkilön tietoja voi muokata ”muokkaa tietoja”-painikkeella. Sivun 
lopussa olevaan lokikenttään kannattaa täyttää, mitä muutoksia on 
tehty ja milloin. 

 

 

 



Maanpuolustusrekisterin käyttöohje   
 

Laskut-välilehdeltä voit hakea jäsenelle lähteneet laskut pdf-muodossa. Tällä 
välilehdellä näkyy myös maksupäivämäärä, jos lasku on maksettu. Jos laskua ei ole 
maksettu, voi jäsenelle halutessaan lähettää itse pdf-laskun sähköpostilla.  

 

 

 

B) Uuden jäsenen lisääminen 

Klikkaa etusivulla vasemmalla olevaa ”lisää henkilö”-painiketta (työkalut-
otsikon alla). 

 
Hae henkilöä sukunimellä, jolloin saat varmasti kaikki jäsenet, jotka 
löytyvät maanpuolustusrekisteristä hakemallasi nimellä.  
Hae samalla etunimellä alkavat listalta.  
Vertaa myös syntymäaikoja sekä osoitteita.  
Mikäli henkilö löytyy, klikkaa tämän nimen perässä olevaa ”Lisää 
jäseneksi”-linkkiä ja jatka ohjeiden mukaan.  
Jos henkilö löytyy, mutta sinulla ei ole oikeuksia käsitellä henkilön 
tietoja, ota yhteyttä rekisterin pääkäyttäjään 
jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi). 
Jos henkilöä ei ole saamassasi listauksessa, klikkaa sivun alaosasta 
”lisää henkilö”.  
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Täytä uuden jäsenen henkilötiedot.  Klikkaa ”tallenna”.  

 

Huom. Postitoimipaikkaa ei saa lisätä manuaalisesti, vain postinumero 
lisätään, jonka jälkeen klikataan ”Hae postitoimipaikka”. Järjestelmä hakee 
postitoimipaikan sekä kunnan tiedot automaattisesti. 

 

Avautuu uusi ikkuna, jos täytit kaikki pakolliset tiedot. Täytä vielä jäsenyyttä 
koskevat tiedot; valitse yhdistys johon haluat jäsenen liittää sekä jäsenluokka. 
Myös jäsenhankkija lisätään tässä yhteydessä mikäli sellainen on. 

 

JÄSENHANKKIJAA EI LISÄTÄ MIKÄLI JÄSEN ON ENNESTÄÄN 
KYSEISEN LIITON JONKIN YHDISTYKSEN JÄSEN! 
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Jäsenhankkijaa lisättäessä laitetaan VAIN SUKUNIMI kirjoitettavaan 

kenttään ja klikataan ’Hae jäsenhankkija’, jonka jälkeen valitaan seuraavalla 

rivillä mustasta alasvetonuolesta aukeavalta listalta oikea vaihtoehto. 

Mikäli jäsenhankkija ei kuulu samaan yhdistykseen kuin hankittu jäsen, 

ei tietoa voi lisätä vaan tieto tulee lähettää osoitteeseen: 

jasenasiat@reservilaisliitto.fi 
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Klikkaa jälleen ”tallenna”. Uusi jäsen on nyt lisätty. Uudesta jäsenestä tulee 
puheenjohtajalle sähköposti-ilmoitus. 

 

c) Sähköpostin lähettäminen valitulle jakelulle sekä osoitetarrojen 
tekeminen niille jakeluun kuuluville, joilla ei ole sähköpostia 

 

Rekisterin kautta voi kätevästi lähettää sähköpostia joko yhdistyksen kaikille 
jäsenille tai tietylle jakelulle. Tässä esimerkissä lähetetään sähköposti kaikille 
niille jäsenille, jotka ovat yli 60 vuotta ja joilla on sähköpostiosoite. Muille yli 
60-vuotiaille tulostetaan osoitetarrat. 

 

a) Ensin valitaan päävalikosta ”Poiminta”, jonka kautta valitaan jakelu, jolle 
viesti lähtee. Poiminta-välilehdessä klikataan painiketta ”uusi poiminta”. 
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b) Klikkaa ”Yleiset”-alavalikkoa.  

 

 

c) Syötä poimintaehdoiksi Syntymäaika-kenttään ”1.1.1900 – 1.1.1954” 

 

 

 

d) Rastita hakuehdoksi ”on sähköpostiosoite” 
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e) Muistathan myös klikata auki poiminnan alavalikoista ’Jäsenyydet’, 
rastia kohdan ’vain voimassa olevat jäsenyydet’ sekä aktivoida 
yhdistyksen nimen, jotta et saisi passivoituja jäseniä mukaan listallesi. 

f) Klikkaa sivun alalaidasta ”Poimi”. 

g) Nyt saadaan luettelo hakuehtoihin sopivista sähköpostillisista henkilöistä. 
Seuraavaksi klikataan ”Lähetä sähköpostia”. (Esimerkissä nimet ja 
osoitteet sensuroitu). 
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h) Avautuu sähköpostieditori, johon syötetään lähettäjän osoite ja nimi, 
viestin otsikko, mahdollinen ajastettu lähetysaika sekä itse viesti. Lopuksi 
klikataan ”Lähetä viesti”. 

 

 

i) Seuraavaksi luodaan osoitetarrat niille yli 60-vuotiaille, joilla ei ole 
sähköpostia. Aluksi tehdään poiminta aivan kuten äskeisessä esimerkissä: 
Klikataan ylävalikosta ”Poiminta” ja edelleen ”Uusi poiminta”. Nyt toimitaan 
aivan samoin kuin äsken, mutta ”yleiset”-alavalikossa rastitaan kohta ”ei 
ole sähköpostiosoitetta”.  
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j) Saadaan jälleen poimintaluettelo, mutta nyt valitaankin ”PDF tarrat (3x8). 
Tämä avaa valmiin tarra-arkille tulostettavan pdf-tiedoston.  

 

Saat PDF:n jonka voit tulostaa tarroille, kts alla 
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