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OHJEITA ILMOITTAUTUMISEEN LEKS:N TAPAHTUMIIN 

1. Ilmoittautumisen vaihtoehdot 

Tapahtumiin voi ilmoittautua neljällä eri tavalla alla olevien mukaisesti.  Jokaisesta 

ilmoittautumisesta tulee sähköpostilla kuittaus hyväksytystä ilmoittautumisesta tai 

ilmoitus varallaolosta mikäli tapahtuman ilmoittautujamäärä on täynnä. 

Suosittelemme kahta ensimmäistä ilmoittautumistapaa ensisijaisesti. 

2. Ilmoittautuminen ja tapahtumien selailu netissä 

Nettiin voi kirjautua esimerkiksi tabletilla, kannettavalla tietokoneella, pöytäkoneella 

tai puhelimella. 

Kirjaudu nettiin esimerkiksi kuvan 1 näytöltä, esim. Googlella, MicroSoft Edgellä tai 

jollakin koneesi selaimella. 

 Kuva 1: Netin aloitussivu
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Kuva 2: Netin hakusivu 

 

 

Kirjoita kuvan 2 hakukenttään pienin tai isoin kirjaimin LEPPAVAARAN KANSALLISET 

SENIORIT/TAPAHTUMAT ja paina ENTER. 

 

Avautuu kuvan 3 mukainen sivu.  Vieritä sivun reunassa olevalla palkilla sivua 

alaspäin kunnes olet kohdassa, jossa lukee TAPAHTUMAT LEPPÄVAARAN 

KANSALLISET SENIORIT.  VALITSE RIVI. 
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Kuva 3: LEKS:n tapahtumien hakusivu

 

Seuraavaksi avautuu sivu (kuva 4), josta löytyy LEKS:n tapahtumat, joihin voi 

ilmoittautua tai ilmoittautuminen on tulossa.  Myös toteutuneita tapahtumia on 

näkyvissä sivulla. 

Vieritä sivua alaspäin oikealla olevalla palkilla niin näkyviin tulee LEKS:n yksittäisiä 

tapahtumia. 

Kuva 4: LEKS:n tapahtumat sivu 
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Kuvassa 5 on esimerkki LEKS:ntapahtumista.  Jokaisen tapahtuman kohdalla on 

sininen rivi LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN.  Painamalla siitä tulee näkyviin 

tarkempaa tietoa tapahtumasta.   

Kuva 5: LEKS:n yksilöidyt tapahtumat sivu 

 

 

Kuva 6: Valitun tapahtuman informaatiosivu 
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Mikäli sivun alareunassa on näppäin ILMOITTAUDU niin siitä avautuu 

ilmoittautumissivu ko tapahtumaan.  Mikäli ko näppäintä ei ole niin tapahtuman 

ilmoittautumisajankohta ei ole voimassa. 

Ilmoittautumissivulle siirrytään valitsemalla ILMOITTAUDU-näppäintä. 

 

Kuva 7: Valitun tapahtuman ilmoittautumissivu

 

Lisää yhteystiedot (nimi, osoite, puh.nro ja sähköpostiosoite).  Valitse vaihtoehto ja 

rastita se. 

Museokortilla hinta on joissakin tapahtumissa edullisempi, joten valitse 

museokorttivaihtoehto mikäli olet kortin omistaja.  Laskutus noudattaa valittua 

vaihtoehtoa. 

Huomioi, että museokortti on näytettävä ko vierailukohteessa. 

TALLENNA ILMOITTAUMISESI.  Vahvistus ilmoittautumisesta tulee sähköpostiisi 

pienen viiveen jälkeen. 
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3. Ilmoittautuminen kännykän mobiilisovelluksella  

Mobiilisovelluksesta käytetään myös nimeä mobiiliapplikaatio tai jäsenkorttisovellus 

tai jäsenkorttiapplikaatio. Sovelluksen voit ladata puhelimesi sovelluskaupasta esim. 

Google Play.  Sovellus opastaa tunnistautumisen teossa.  Kun et kirjaudu siitä  ulos, 

on sovellus aina käyttövalmis. 

Mikäli olet asentanut mobiilisovelluksen niin kännykästäsi löytyy Senioriliiton 

tunnuksella oleva sovelluksen käynnistysnäppäin (Kuva 1 ).  Paina näppäintä. 

Kuva 8: Mobiilisovelluksen käynnistysnäppäin 

 

Kuva 9: Mobiilisovelluksen etusivu 

 

Mobiilisovelluksesta löytyy oleellista tietoa Senioriliitosta, piiristä ja yhdistyksestä.  

Ilmoittautumiseen siirrytään valinnalla TAPAHTUMAT. 
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Kuva 10: Mobiilisovelluksen tapahtumat 

 

Tällä sivulla on liiton, piirin ja paikallisyhdistyksen tapahtumia.  VALITSEMALLA 

PAIKALLISYHDISTYKSEN saat näkyviin LEKS:n tapahtumat vastaavalla tavalla kuten 

kuvissa 5, 6 ja 7. 
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3. Ilmoittautuminen sähköpostilla 

Lähetä ilmoittautumistiedot osoitteeseen mailto:leppavaara@senioriyhdistys.fi.  

Kerro viestissä tapahtuman nimi ja omat yhteystiedot. 

4. Ilmoittautuminen soittamalla 

Mikäli mikään edellä kuvatuista ilmoittautumistavoista ei onnistunut niin ole 

puhelimitse yhteydessä LEKS:n sihteeriin ilmoittautumisen tekemiseksi. 

5. Maksullisten tapahtumien laskutus 

Tapahtumien laskut lähtevät Killasta pian ilmoittautumisajan päätyttyä.  Laskut 

tulevat kunkin Jäsenen sähköpostiin ja lähettäjä on LEPPÄVAARAN KANSALLISET 

SENIORIT. 

 

mailto:leppavaara@senioriyhdistys.fi

