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Luottamustehtävien lisääminen CRM-jäsenrekisterin  
Luottamustehtävien päivittämiseen tarvitset jäsenrekisterin muokkausoikeudet. Koska seura 
maksaa muokkausoikeuksista kuukausittaisen lisämaksun, niitä ei pidetä jatkuvasti päällä. Saat 
muokkausoikeudet päälle pyytämällä Riku Savoselta tai Sisko Ruposelta 
riku.savonen@venajaseura.com / sisko.ruponen@venajaseura.com  

Luottamustehtävien päivittäminen heti vuosikokouksen jälkeen on tärkeä työ, sillä rekisterin 
listauksen perusteella lähetetään tiedotusta luottamushenkilöille. Luottamustehtävien päivityksen 
voi edelleen antaa aluejohtajalle tehtäväksi, mutta uudessa rekisterissä myös osasto voi itse tehdä 
työn. Itse tekemällä yksi välivaihe ja välikäsi jää pois. Jos osasto päivittää tietonsa itse, lopuksi 
tulee merkitä osaston tietoihin päivityspäivämäärä (ohje alla), jottei seurasta turhaan enää kysellä 
vuosikokoustietojen perään. 

Ohje 
1. Kirjaudu rekisteriin tunnuksillasi osoitteessa https://svs.crmservice.fi/  
2. Valitse vasemmasta sivupalkista Jäsenhallinnan alta Osastot ja valitse oma osastosi painamalla 

osaston nimestä tai organisaation numerosta. 

 

 

3. Tietojen tarkistus. Sivun alalaitaan listautuvat osaston tämänhetkiset luottamustehtävät. 
Voit tarkistaa listasta, ketä sieltä puuttuu ja kenen tehtävä on päättynyt. 
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4. Luottamustehtävän päättäminen 
Ensin kannattaa päättää nykyiset luottamustehtävät, jotka eivät enää jatku. 
Luottamustehtävät voi poistaa kokonaankin, mutta jos halutaan säästää tieto aiemmista 
luottamushenkilöistä, tehtävä kannattaa vain päättää. On huomattava, että jos henkilön 
jäsenyys päättyy, myös luottamustehtävät poistuvat automaattisesti näkymästä. 
 
Olemassa olevaa luottamustehtävää muokataan painamalla oikealla olevaa 
Luottamustehtävä-painiketta. Osassa luottamustehtävistä sidoksen nimenä on Tehtävä. 
Tämä kertoo, että sidos on tuotu vanhasta rekisteristä. Uudessa rekisterissä luotavat 
tehtävät ovat Luottamustehtäviä. Käytännön merkitystä nimierolla ei ole. 
 

 
 
Paina vihreästä muokkauskynästä oikeasta ylälaidasta. 

 
 
Täytä päättymispäivämäärä (vuosikokouksen päiväys) kahteen kohtaan: Tiedot 
Päättymispvm sekä alhaalla Luottamustehtävän päättymis pvm. Jätä muut kentät 
sellaisiksi kuin ne ovat. Paina sen jälkeen oikealta ylhäältä vihreä Tallennuspainiketta.  

 
 
 
 
 
 



Ylhäällä vasemmalla olevalla oranssilla Takaisin-painikkeella pääset tarkistamaan, onko 
tehtävän päättyminen tallentunut listaan. 

 
 

5. Uuden luottamustehtävän lisääminen 
Etsi henkilö, jolle luottamustehtävä lisätään, esimerkiksi ylhäällä olevan hakukentän kautta. 

 
 
Henkilön jäsenkortin alalaidassa on turkooseissa palkeissa henkilön voimassaolevat ja 
päättyneet luottamustehtävät. 

 
 
Uuden luottamustehtävän luominen käynnistyy oikealta ylhäältä oranssista Toiminnot-
kuvakkeesta, Lisää luottamustehtävä. 

 
 
 



Täytä etusivun tiedot ja paina Näytä enemmän.  

 
 
Täytä loput tiedot seuraavasti. Yläosaan ei tarvitse tehdä itse muutoksia, alaosaan 
täytetään Luottamustehtävän tiedot. Lopuksi tallennetaan vihreällä painikkeella. 
 

 
 
Oranssilla Takaisin-painikkeella (vasen yläreuna) pääset tarkistamaan, että 
luottamustehtävä on tallentunut henkilön jäsenkortille (palkki alhaalla). Samalla henkilöllä 
voi olla useita saman aikaisia luottamustehtäviä. Tärkeää on luoda jokainen 
luottamustehtävä erikseen. 

 
 
HUOM! Luottamustehtäviä voivat osastot täyttää oma-aloitteisesti, mutta Jäsenyyksiä 
hoitaa keskitetysti seuran Jäsensihteeri. 
 
 
 



6. Luottamustehtävien päivitysmerkintä 
Kun luottamustehtävät on päivitetty, käy vielä merkitsemässä Osaston tietoihin 
päivityspäivämäärä. Tästä näkee, milloin osaston luottamushenkilötiedot on viimeksi 
tarkistettu ajan tasalle. 
 
Vasemmasta palkista Jäsenhallinnan alta Osastot, valitaan oma osasto. Oikealta ylhäältä 
vihreä Muokkauskynä päälle. Painetaan Organisaation tiedot – kentän oikeasta alalaidasta 
Näytä Enemmän. Alalaidassa täydennetään kentät Viimeisin vuosikokous, 
Luottamustehtävät päivitetty sekä Luottamustehtävien päivittäjä. Myös Osaston 
tilinumeron, osaston alueen ja maakunnan saa päivittää, jos ne ovat tyhjänä. 
Lopuksi tallennetaan vihreästä napista. 
 

 

 

 

 


