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Toimintaohjeita Lions-jäsenrekisterin tietojen tarkistusta ja käyttölupaa varten 

26.4.2018 Otto Pitkänen 

Kirjaudu  Lions-liiton nettisivuilla Jäsenrekisteriin. 

Avaa Jäsenrekisteri. 

Rekisterin alkusivulla on ylhäällä toimintorivi. Kohdassa Raportointi on valikko (oletuksena näkyy 

”Jäsenluettelo, myös vanhat tehtävät”). Rullaa alaspäin nuolesta ”Jäsentietojen päivitysraportti 

(ryhmä)”, sitten Tulosta.   Toiminto tallettaa  kaikki jäsenet tiedostoon JTP-01.pdf. Tee  koneesi 

kovalevylle  sopiva hakemisto, johon tallennat tiedoston. Kyseessä on pitkä pdf-tiedosto, jossa 

kustakin klubin jäsenestä on asiaa kahdella sivulla.  

 

Seuraavassa luetellut jäsenen perustiedot sekä perhejäsentiedot ovat tietoja, joiden rekisteröinti 

perustuu sopimukseen jäsenen liittyessä Lions-klubiin ja niiden kirjaaminen on tietosuoja-

asetuksen mukaista (Sopimus).   Etunimi,  Sukunimi  Sukupuoli,  Syntymäaika, Jäsenluokka,  

Klubiin liittymispvm ,  Ensiliittyminen , Lähiosoite, Postinumero,  Postitoimipaikka, Kummi,  

Jäsennumero kotimainen, Jäsennumero kansainvälinen.  

(Poikkeus: jos on piirin tai liiton virassa, puhelinnumero ja sähköposti ovat pakollisia tietoja) 

Seuraavat vapaaehtoiset tiedot eivät ole pakollisia, joten jäsenellä on asetuksen mukaisesti 

oikeus pyytää tiedon poistoa / korjaamista / lisäämistä.  Ammatti, Puoliso,  Puhelinnumero, 

Sähköposti,.   

 

Toisella sivulla ovat ruksattavat suostumukset tietojen käyttöön liiton sähköisissä rekistereissä ja 

painetussa vuosikirjassa.  Samaten kysytään, haluaako markkinoinnin eston.  

 

 

Jos printtaat tiedoston, saat siitä annettavaksi kullekin jäsenelle kaksisivuisen tarkistuslistan.  

Jos seuraavaksi valitset jäsenluettelosta yhden henkilön ja Raportointi-ruudusta toiminnan 

”Jäsentietojen päivitysraportti (yksi henkilö)”, Tulostus antaa kaksisivuisen pdf-tiedoston, jossa on 

vain kyseisen jäsenen tiedot. Voit tallettaa kyseisen tiedoston hakemistoon henkilön nimellä. Kun 

käyt tulostamassa kunkin jäsenen erikseen, saat joka jäsenelle erikseen toimitettavan 

tarkistuslistan.  

On tarpeen tulostaa rekisteristä jäsenluettelo. Sen saa helposti Raportointi-ruudusta valitsemalla 

”Jäsentiedot ja yhteystiedot Exceliin”.  Printattuun listaan voi ruksata, kenelle on lähettänyt 

tarkistuslistan ja kuka on vastannut kyselyyn.  

Jäsenrekisteritietojen tarkistuksen voi järjestää kolmella eri tavalla.  

1. Kaksisivuisen pdf-tiedoston voi printattuna antaa jäsenelle tai lähettää sähköpostin liitteenä 

jäsenen printattavaksi. Lomakkeessa on paikat suostumuksen antamista varten. Myös virheelliset 
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tiedot voi esittää korjattaviksi. Lomakkeen palautus allekirjoitettuna sihteerille tai presidentille 

sellaisenaan.  

2. Lähetetään pdf-lomake sähköpostin liitteenä. Jäsen printtaa sen, korjaa ja merkitsee 

suostumukset. Lähettäminen allekirjoitettuna ja skannattuna sihteerin tai presidentin 

sähköpostiin.  

3. Jäsen voi lähettää tietojen korjaustarpeen ja suostumukset kommentteina omasta 

sähköpostistaan. Vastaus tallennetaan tulostettuna kansioon tarkistuslomakkeen kanssa.  

Sähköpostipalautteen runko voisi olla seuraava: 

Ovatko lomakkeen tiedot oikein vai pitääkö mitä tietoja korjata? 

Saako Lions- järjestö käyttää näitä tietoja sähköisessä rekisterissä ja vuosikirjassa? 

Saako tietojasi käyttää Lions-liiton ilmoitusmyynnissä?  Vastaus allekirjoittaneelle.  

 

 

Kussakin klubissa muodostuu parhaiten toimiva käytäntö asetuksen määräämän tarkistuksen ja 

suostumusten hoitamiseksi.  Saadut jäsentietojen tarkistus- ja käyttölupavastaukset tallennetaan 

aakkosjärjestyksessä omaan kansioon.  

Samaan sähköpostikyselyyn kannattaa lisätä kysely siitä, saavatko nykyisin klubin nettisivuilla 

esiintyvät henkilötiedot näkyä sellaisinaan.  

Otto Pitkänen 

 


