
S-ryhmän johtajaseniorit ry Ohje kotisivuillemme kirjautumisesta 2.11.2021 

Hyvä johtajaseniori 

Uusilta kotisivuiltamme löydät kaiken ajankohtaisen tiedon yhdistyksen tapahtumista ja jäsenistä. Kaikki 

tapahtumiin liittyvä tieto löytyy näiltä sivuilta, jotka näkyvät vain jäsenille. Siksi sinun kannattaa luoda 

oma tunnus kirjautuaksesi sivuille.  

SIVUILLE KIRJAUTUMINEN 

Sivujen osoite on  https://www.s-johtajaseniorit.fi/  Syötä tämä osoite selaimesi 

osoitekenttään (ei Googlen tai Yahoon kautta). Allaolevan näköinen sivu aukeaa (tämä on siis 

ns. julkinen sivu, joka näkyy kaikille, myös ulkopuolisille). 

 

 

JÄSENSIVUILLE KIRJAUTUMINEN (SUOJATUT SIVUMME) 

Kaikki seuran yhteydenpitoon liittyvät asiat hoidetaan kotisivujen kautta. 

Sähköpostiviestissä näkyy esimerkiksi tulevan tilaisuuden ajankohta ja pääsisältö, mutta 

kaikki tarkemmat yksityiskohdat ovat jäsensivulla linkin takana. 

Sen takia on tärkeää, että luot itsellesi salasanan yllä mainitulla tavalla. Muuten jäät paitsi 

tästä informaatiosta. 

Tähän ratkaisuun on päädytty siksi, että jäsenillämme on käytössään hyvin erilaisia ja -

ikäisiä laitteita ja ohjelmia, jolloin viestit ja dokumentit näkyvät hyvin vaihtelevalla tavalla. 

Kotisivujen selainpohjainen aineisto on aina luettavissa millä hyvänsä laitteella; 

pöytäkoneella, läppärillä, iPadilla tai kännykällä. 

Ulkopuolisilta salattuihin jäsensivuihin pääset klikkaamalla oikealla ylhäällä näkyvää tekstiä 

”Jäsensivut”. Tämä siirtää sinut seuraavalle sivulle, jossa on kirjautumiskentät. Syötä 

käyttäjätunnukseksi sähköpostiosoitteesi ja jos olet tietojen tarkistuksen yhteydessä luonut 

salasanan, niin syötä se ko. ruutuun.  

https://www.s-johtajaseniorit.fi/
https://www.s-johtajaseniorit.fi/jasensivut/
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Jos klikkaat kohdasta ”Unohtuiko vai haluatko luoda salasanan?” avautuu tämä näkymä: 

 

Mene sitten sähköpostiisi, johon on lähetetty seuraavanlainen viesti: 

 

Ja klikkaamalla nuolen osoittamasta kohdasta avautuu tämä näkymä: 
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Sen jälkeen ollaan taas kirjautumisvaiheessa, jolloin käytetään uutta salasanaa: 

 

Huom! Jos nuolen osoittamaan kohtaan ilmestyy pisteitä, järjestelmä muistaa luultavasti 

vanhan salasanasi, eikä kirjautuminen onnistu. Siksi salasanakenttä kannattaa ensin 

tyhjentää ja vasta sitten kirjoittaa uusi salasana ruutuun.  

Ja käyttäjätunnus on edelliseen tapaan sinun oma sähköpostiosoitteesi. 

 

Kun sisäänkirjautumisesi on onnistunut, pääset tutustumaan sivujemme rakenteeseen ja 

sisältöön. Alla näkyy jäsensivujen pääsivu. Klikkaamalla alla olevan kuvan vaakasuoran 

mustan palkin nimikkeitä, aihealueen tämänhetkinen sisältö aukeaa. Edelleen klikkaamalla 

yksittäisiä dokumentteja, voit lukea niitä. Kun lopetat käytön sivun oikeassa ylänurkassa on 

etunimesi, jota klikkaamalla voit kirjautua ulos tai tarkistaa jäsentietosi. 

           

 

 

 

 

 


