
Tervetuloa käyttämään uutta jäsenrekisteriä!

Rekisteri löytyy osoitteesta https://mll.crmcloudservices.com. Käytä saamaasi 
käyttäjätunnusta ja salasanaa kirjautuaksesi sisään. 

Ohjelmaa kehitetään vielä ja siihen tulee lisää toimintoja. Onko jotain toimintoa mitä 
erityisesti kaipaisit? Palautetta voi antaa ohjelman sisällä anna palautetta –osiossa tai 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sinikka.veijola@mll.fi tai satu.tolppanen@mll.fi

https://mll.crmcloudservices.com/
mailto:sinikka.veijola@mll.fi
mailto:satu.tolppanen@mll.fi


Liittyneissä jäsenissä Odottaa hyväksyntää -jäsenlaji tarkoittaa henkilöitä jotka ovat 
liittyneet verkkolomakkeella, mutta joita ei ole vielä käsitelty jäsenpalvelussa. Käsittely 
tapahtuu yleensä seuraavana arkipäivänä liittymisestä. 

Ylävalikosta paikallisyhdistyksen tiedot löydät paikallisyhdistyksen tiedot, jäsenet, 
yhteyshenkilöt ja anna palautetta –osiot.

Etusivulla näet yhdistyksen jäsenmäärät jäsenlajeittain sekä liittymiset ja eroamiset 
vuoden alusta. 



1. Paikallisyhdistyksen tiedot

1.1 Organisaatio

Yhdistyksen tietoja pystyvät muokkaamaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

Klikkaa yhdistyksen nimeä

Paikalliset 
jäsenedut 
viedään Oma 
MLL 
jäsenportaaliin 
yhdistyksen 
jäsenille. 



1.2  Tilastot

Tilastot välilehdelle tallentuu yhdistyksen jäsentilanne kuukausittain. 

1.3 Luottamus- ja vastuuhenkilöt

Lista henkilöistä, joilla on luottamustehtävä voimassa yhdistyksessä. Luottamustehtäviä 
voivat muokata yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri  

Luottamustehtävät päätetään klikkaamalla ensin listalta tehtävää ja sitten painamalla 
päätä luottamustehtävä

Voit muokata päättymispäivää kentän muokkaa toiminnon avulla. 



Luottamushenkilöitä lisätään organisaatio-sivulta 

Paina henkilö ikonia ja hae oikea henkilö valikosta löytyvien hakuehtojen mukaisesti (esim. 
sukunimi). Klikkaa oikeaa nimeä ja sen jälkeen valitse-painiketta. 

Valitse tehtävä valikosta, aseta aloituspäivämäärä ja tallenna. 



2 Jäsenet

Yhdistyksen kaikki jäsenet listautuvat jäsenet aloitusnäkymään. Klikkaamalla jäsenen 
sukunimeä pääset katsomaan ja muokkaamaan jäsenen tietoja. 

Pääset muokkaamaan kaikkia yhteystieto-kenttiä. Jos jäsen on ilmoittanut haluavansa erota 
jäsenyydestä, voit päättää jäsenyyden heti tai vuoden loppuun.  

Jäsenen tiedoista löytyvät paikallisyhdistystiedot, luottamus ja vastuutehtävät, laskut  ja 
ansiomerkit. 

1.4 Yhteyshenkilöt

Yhdistys voi halutessaan lisätä omia kontaktejaan yhteyshenkilö osioon.  Nämä tiedot 
näkyvät vain yhdistykselle ja järjestelmän pääkäyttäjälle. 

Yhteyshenkilö lisätään organisaatio-sivulta. 



Voit valita jäsenet-listalta myös vain erotettavat jäsenet.

Sukunimeä klikkaamalla pääset jäsenen tietoihin ja voit erottaa jäsenen.  

3 Raportit

Täältä löydät yhdistyksen erilaiset raportit. Mukauta näppäimellä voit valita esim. eri 
ajanjaksoja tarkasteluun. Valinnan tehtyäsi paina päivitä-nappia. Huomaathan että 
täydelliset tiedot saat lataamalla tiedot Exceliin. 


