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YLÖJÄRVEN SENIORIT RY NETTISIVUT OHJEET JÄSENELLE
1. YLEISTÄ
- Ylöjärven seniorit ry Nettisivut ovat kuin mitkä tahansa nettisivut esim. Ylöjärven kaupungin
nettisivut
- Nettisivut ovat Entiseltä nimeltään Kotisivut.
- Toimivat Edge ja Crome-selaimilla, (todennäköisesti myös muilla).
- Toimivat älypuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla.
2. Ylöjärven seniorit ry Nettisivujen avaaminen ei vaadi tunnusta eikä salasanaa.
- Kirjoita Nettisivujen osoi te selaimeen: https://ylojarvi.senioriyhdistys.fi ja klikkaa.
Tai:
- Vaihtoehtoisesti google- tai bing -hakukoneeseen: ”Ylöjärven seniorit”,
- Valitse sitten otsikoista esim.: Ylöjärven seniorit ry / https://ylojarvi.senioriyhdistys.fi
- Klikkaa sivulle ja tallenna sivu esim. suosikkeihisi ja surfaile sivuilla.
- Seuraavalla kerralla voi klikata sivuille suoraan suosikeistasi, ”Ylöjärven seniorit”
3. YLÖJÄRVEN SENIORIT ry NETTISIVUILLA, omien tietojen tarkastaminen vaatii kirjautumisen.
- Ellei sinulla ole vielä salasanaa kohtaan: Yhdistys / Jäsenelle / Pyydä salasanaa ja klikkaa
Pyydä salasanaa. Tai jos olet unohtanut salasanan klikkaa: Olen unohtanut salasanani.
- Avautuu kaavake mihin kirjoitat sähköpostiosoitteesi (Sama, jonka olet antanut yhdistyksen
jäsenrekisteriin ja valitse: Lähetä. Seuraa ohjeita. Klikkaa takaisin kirjautumissivuille.
- Käy katsomassa sähköpostiasi. Hetken kuluttua saat sähköpostiisi salasanan.
- Jos sinulla on jo salasana mene ja kirjaudu sähköpostillasi ja salasanallasi
Yhdistys/Jäsenelle/Tarkista jäsentietosi, osioon, missä näet omat tietosi.
- Omat tiedot osiossa voit muuttaa mm. osoitetta, puhelinnumeroa, salasanaasi helpommin
muistettavaksi;
Sitä ennen klikkaa kuitenkin Muokkaa (on linkkinä alaosassa).
- Jos muutat sähköpostiasi toiseksi, kirjoita uusi sähköposti muistiin, koska se on
käyttäjätunnuksesi seuraavalla kerralla.
- Kun olet tarkistanut tietosi, tallenna tietosi ja Kirjaudu ulos, oikealla ylhäällä ja sitten vielä
Senioriliiton sivuilta nuolella ylhäältä vasemmalta.
4. TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN ilmoittautuminen NETTISIVUILLA:
- Mene Ylöjärven seniorit ry Nettisivuille kuten kohdassa 2 on esitetty.
- mene Tapahtumat (otsikko ylhäällä) sitten Tapahtumakalenteriin:
- Voit ilmoittautua Matkoille, Retkille, Kerhoihin jne. niille, jotka löytyvät
Tapahtumakalenterista.
- Valitse esim. Nettikerho, Keskustelukerho, tms. klikkaamalla. Varmista ennen oikean
tapahtuman pvm. Täytä kysytyt tiedot avautuvaan kaavakkeeseen ja paina Lähetä.
- Saat sähköpostiisi tiedon, että ilmoittautumisesi on vastaanotettu. Kun tapahtumavastaava
on hyväksynyt ilmoittautumisesi, saat sähköpostiisi viestin, että olet hyväksytty ko.
tapahtumaan.
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