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Nuorisoseurarekisteri 2.0

• Kehätiedon Kilta-järjestelmän uusin versio

• Ensi vaiheessa otetaan käyttöön jäsenrekisterin perustoiminnat sekä 
tapahtumien ja toimintaryhmien hallinta.

• Ensi vuoden alkupuolella otetaan käyttöön myös jäsensivusto, jota kautta 
jäsenet pystyvät tarkastelemaan ja muokkaamaan omia tietojaan, 
tarkastelemaan ja maksamaan rekisterin kautta lähetettyjä laskuja. Tätä 
kautta löytyy myös jäsenkortti. Seurat voivat myös käyttää jäsensivustoa 
viestintäkanavana.

• Taloushallintaan tulossa liittymä ProCountor-kirjanpito-ohjelmaan, jonka 
seurat voivat hankkia jäsenetuhintaan. Mahdollistaa laskutustietojen 
siirtämisen kirjanpitoon. 



Käyttöönotto

• Ei rinnakkaista käyttöä, uusi järjestelmä otetaan käyttöön kaikilla yhtä aikaa.

• Käyttöönotto viikolla 50. Tämän hetkisen aikataulun mukaan vanha rekisteri 
suljetaan ti 10.12. ja uusi otetaan käyttöön ke 11.12.

• Tiedot siirtyvät vanhasta rekisteristä.

• Ei mielellään kuittaamattomia ilmoittautumisia käyttöönoton alkaessa.



Käyttäjätunnukset

• Vanhan rekisterin käyttäjätunnukset eivät siirry

• Uudet käyttäjätunnukset

- Henkilökohtaisia, yhdistetty sähköpostiin

- Käyttäjä voi tilata unohtuneen salasanan sähköpostiin

- Seuralla voi olla useampi tunnus

- Seuran käyttäjä voi hallita seuran tunnuksia, luoda uusia ja päättää 
vanhoja. Määräaikaisuus tunnuksissa suositeltavaa tietosuoja-asetusten 
vuoksi.



Uusien tunnusten 
tilaaminen
• Käyttöönotossa tunnukset pystytään luomaan automaattisesti, tämä ei 

onnistu myöhemmin.

• Seurat voivat tilata tunnuksia nettilomakkeella, linkki löytyy muun muassa 
sivulta www.nuorisoseurat.fi/nuorisoseurarekisteri

• Tärkeää saada mahdollisimman moni seura mukaan tässä vaiheessa

- Tällä hetkellä 275 käyttäjää hakenut tunnuksia

• Käyttöönoton jälkeen uudet tunnukset joudutaan tekemään manuaalisesti 
käyttäjähallinnan kautta aluetoimistoilla.

• Ensimmäisellä käyttökerralla salasanan luontilinkin tilaus sähköpostiin. 
Sisäänkirjautuessa hyväksytään käyttöehdot.

http://www.nuorisoseurat.fi/nuorisoseurarekisteri


Uusia ominaisuuksia

• Luottamustoimet

- Tehtävien lisääminen muille kuin jäsenille, vapaaehtoispankki

• Ilmoitustaulu

- Piirit voivat lisätä viestejä, jotka näkyvät alueen seuroille

• Aktiviteetit

- Mahdollisuus lisätä seuralle muistiinpanoja/yhteydenottopyyntöjä

• Tapahtumat ja toimintaryhmät

- Saatavilla kaikilla tasoilla

- Vanhojen tapahtumien ja ryhmien kopiointi osallistujineen

• Laskutus

- Sähköisten suoritusten haku laskutuksessa

• Tuleva jäsenen käyttöliittymä



Tukimateriaali

• Ohjeita eri muodoissa ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin kootaan 
sivulle www.nuorisoseurat.fi/nuorisoseurarekisteri

• Rekisterin ylläpidon sähköposti rekisteri@nuorisoseurat.fi

http://www.nuorisoseurat.fi/nuorisoseurarekisteri
mailto:rekisteri@nuorisoseurat.fi


Tutustutaan uuteen 
rekisteriin
• Testausympäristö https://nuorisoseurat-demot.kehatieto.fi

https://nuorisoseurat-demot.kehatieto.fi/


Suomen merkittävin 
kulttuurisen  lapsi- ja nuorisotyön toimija!
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