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Suomen Ilmailuliiton jäsenpalvelu
Palvelu on tarkoitettu Suomen Ilmailuliiton jäsenille. Voit tarkastella ja muokata palvelussa
henkilökohtaisia tietojasi sekä nähdä laskutushistoriasi. Voit myös määrittää mille Ilmailuliiton
jäsenyhdistykselle annat äänesi käytettäväksi vuosikokouksessa, mikäli kuulut ilmailuyhdistyksiin.
Palvelussa näet myös mahdollisten kelpoisuuksiesi ja kilpailulisenssisi voimassaolon.

1. Kirjaudu palveluun osoitteessa rekisteri.ilmailuliitto.fi
Ensimmäisellä kerralla kirjautuessasi paina ”kirjautumistiedot”-linkkiä, joka löytyy sivun oikeasta
laidasta. Syöttämällä kenttään saman sähköpostiosoitteen, jonka olet ilmoittanut
jäsenrekisteriimme, saat viestin, jonka alalaidassa olevasta linkistä voit luoda salasanan.
Jos olet unohtanut salasanasi, toimi saman ohjeen mukaan.
Mikäli et muista rekisterissä olevaa sähköpostiosoitetta, olethan yhteydessä toimistoon
sil(at)ilmailuliitto.fi. Myös kerhopalveluun kirjaudutaan jäsenvastaavien henkilökohtaisilla
sähköpostiosoitteilla (ei kerhon yhteyssähköpostilla).

2. Päätelaitteen (istunnon) luotettavuuden määrittely
Ohjelma pyytää määrittelemään käyttämäsi päätelaitteen luotettavuuden tietoturvan
varmistamiseksi. Valitse sopivat asetukset. Huomaathan, että palvelussa on aikakatkaisu, mikäli
valitset julkista laitetta koskevat asetukset.

3. Valitse kirjautumisessa käytettävä rooli / Siirry etusivulle
Kerhojen jäsenvastaavat
Tässä näet mahdollisesti käytössäsi olevat jäsenvastaavan roolit. Jos tiedoissasi on virhe, ja
epäilet jonkun yhdistyksen puuttuvan listasta; olethan yhteydessä ensisijaisesti yhdistykseesi ja
muussa tapauksessa liiton toimistoon.

Kirjauduttuasi valitse rooli, jolla haluat rekisterissä toimia.

Jäsenet
Mikäli et ole jäsenvastaavana missään yhdistyksessä, et voi tehdä käyttäjäroolin valintaa, vaan siirryt
automaattisesti kirjautumistiedot syötettyäsi jäsenpalvelun etusivulle henkilöjäsenenä.

© 2015 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry
+358 9 3509 340 | sil@ilmailuliitto.fi | www.ilmailu.fi | www.fb.com/suomenilmailuliittory
www.twitter.com/ilmailuliitto | www.instagram.com/ilmailuliitto

Etusivun näkymä kirjauduttuasi jäsenpalveluun:

4. Valintanauha
Etusivulla näet kaikki toiminnot, joista voit tarkastella ja muokata tietojasi.

4.1 Yhdistykset
Täällä näet listattuna kaikkien tietoihisi liittyvien yhdistysten tiedot. Yhdistyksen nimeä klikkaamalla
pääset siirtymään listaukseen, josta näet esim. yhdistyksen yhteystiedot ja toimihenkilöt.

4.2 Jäsenyydet
Täällä näet omiin jäsenyyksiin liittyviä tietoja. Listassa näkyvät vain voimassaolevat jäsenyydet.
Mikäli havaitset tietojesi olevan puutteelliset, olethan ensisijaisesti yhteydessä yhdistykseen, jonka
jäsenyyden haluaisit tietoihisi lisättävän.

4.3 Laskuhistoria
Täällä voit tarkastella laskuhistoriaasi. Laskunumerosta pääset näkemään jokaisen laskun
tarkemmat tiedot, ja voit myös ladata laskun omalle koneellesi pdf-tiedostona. Toiminto on
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käytännöllinen esimerkiksi tapauksissa, joissa laskusi on kadonnut ja tarvitset viitetiedot maksun
suorittamista varten.

5. Pikalinkit
5.1 Omat tiedot
Täällä voit muokata rekisterissä olevia henkilö- ja yhteystietojasi sivun alalaidasta löytyvien
toimintopainikkeiden avulla. Omien tietojen pääsivulla näet henkilötietosi, jäsenyytesi,
yhdistyksen, jolle annat sääntöjen mukaisen äänesi, vakuutuksesi, harrastelajisi, kelpoisuutesi,
kilpailulisenssisi ja ansiomerkkisi.

5.1.1 Muokkaa tietojani -toiminto
Täällä voit muuttaa henkilötietojasi.

5.1.1.1 Syntymäaika
Varmistathan, että syntymäaikasi löytyy tiedoistasi ja on merkittynä oikein.

Syntymäajan löytyminen tiedoistasi on tärkeää, koska liiton säännöissä äänioikeutetuksi
määritellään kaikki edellisenä kalenterivuonna vähintään 14 vuotta täyttäneet. Mikäli jäsen ei ilmoita
syntymäaikaa, ei äänioikeutta tällöin ole.

5.1.1.2 Puhelinnumero
Puhelinnumero syötetään kirjoittamalla kaikki numerot yhteen maatunnuksen kanssa. Esim.
+358501234567.

5.1.1.3 Lehtitilaus
Mikäli tiedoissasi näkyy ”ei lehteä”, on syynä joko maksamaton jäsenmaksu, perhejäsenyys, tai
omavalintainen lehden tilauksen peruuttaminen. Epäselvissä tapauksissa olethan yhteydessä
toimistoon.

5.1.1.5 Yhdistys, jolle annan Ilmailuliiton sääntöjen mukaisen ääneni
Tässä voit määritellä minkä kerhon kautta haluat äänesi olevan vuosikokouksen käytettävissä. Jos
olet vain SIL-jäsen, etkä kuulu kerhoon, et ole äänioikeutettu.
”Liiton kokouksissa äänivaltaa käyttävät varsinaiset jäsenet. Jäsenyhdistyksen
äänimäärässä otetaan huomioon edellisenä kalenterivuotena vähintään 14 vuotta
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täyttäneet jäsenyhdistyksen jäseninä olevat liiton henkilö-, nuoriso-, ja perhejäsenet,
jotka ovat maksaneet liiton jäsenmaksun. Jokaisesta tällaisesta jäsenestä jäsenyhdistys
saa itselleen yhden äänen.”

Tällä hetkellä voimassaolevien sääntöjen mukaan jäsenen tiedoissa 31. joulukuuta valittuna
näkyvä ääni huomioidaan yhdistysten äänimääriä laskettaessa.

5.1.1.5 Sähköpostitiedotteet
Tästä asetuksesta voit valita, haluatko vastaanottaa liiton kuukausittaisen jäsenkirjeen. Tämä ei
vaikuta sähköpostilla lähetettävään jäsenlaskuun.

5.1.2 Muokkaa harrastelajejani -toiminto
Voidaksesi määrittää pääasiallisen harrastuslajisi, tulee sinun viedä lajeja ensin lisättäväksi lisää
uusi harrastelaji -toiminnosta. Tämän jälkeen voit valita lisäämistäsi lajivaihtoehdoista pääasiallisen
harrastuslajisi. Ohjelma määrittelee ensimmäisenä lisätyn lajin pääasialliseksi lajiksi automaattisesti.
Voit itse muokata valintaa.

5.1.3 Vaihda salasana
Täällä voit itse määrittää ja vaihtaa tilillesi uuden salasanan.
Kehitämme ohjeita saadun palautteen pohjalta.

Mikäli kerhoihin liittyvissä tiedoissasi on virhe, tai jokin kerho puuttuu tiedoistasi, otathan
ensisijaisesti yhteyttä suoraan kyseiseen yhdistykseen.

Jäsenpalvelun käyttöliittymään liittyvissä epäselvissä tapauksissa voit olla yhteydessä liiton
toimistoon puhelimitse 09 3509 340.

Palautetta palvelusta voit antaa myös osoitteeseen: tiedotus@ilmailuliitto.fi
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