
Ibruktagning av medlemssidorna på hemsidan JSF.FI / Jäsensivujen käyttöönottoa sivustolla JSF.FI 

 

Medlemssidorna är till enbart för föreningens medlemmar, och till dem får man åtkomst genom att 
logga in med sitt personliga användarnamn och lösenord. På medlemssidorna publiceras 
dejourslistor, avdelningsspecifik information, föredragslistor, mötesprotokoll samt känsliga uppgifter 
(t.ex. kontaktuppgifter).  

Jäsensivut ovat ainoastaan seuran jäsenille tarkoitettu alue, jonne jäsenet voivat kirjautua omalla 
käyttäjätunnuksellaan. Jäsensivustolla julkaistaan päivistyslistoja, jaostojen tiedotteet, esittelylistat, 
kokouksien pöytäkirjat ja arkaluontoisia tietoja (esim. yhteystietoja).  

 

 

För att komma åt medlemssidorna så behöver din e-postadress finnas i vårt medlemsregister. Ifall du 
inte har anmält din e-postadress, eller om du är osäker om vilken e-postadress som finns registrerat i 
vårt medlemsregister, kontakta jsf.sihteeri@gmail.com, så reder vi ut saken.  

 

Pääsyä jäsensivulle sähköpostiosoitteesi on oltava rekisteröitynä meidän jäsenrekisterissämme. Jos 
et ole ilmoittanut sähköpostiosoitteesi, tai olet epävarma siitä mikä sähköpostiosoite on 
rekisteröitynä jäsenrekisterissä, ota yhteyttä jsf.sihteeri@gmail.com niin selvitellään asia.  

 

 

Första gången du besöker sidan så behöver du ställa in ett lösenord. Nedan finns en beskrivning om 
hur det går till. Vid fortsatta besök behöver du enbart logga in med kombinationen e-post och 
lösenord. (Punkt 8) 

Ensimmäinen kerta kun vierailet sivustoa, tarvitset määrittää salasanan. Alle on kuvattu miten 
salasanan määrittäminen tehdään. Jatkossa kun vierailet sivustoa, tarvitset ainoastaan kirjautua 
sisään sähköpostiosoite/salasanakombinaatiolla. (Piste 8) 

 



 

1. Besök www.jsf.fi och klicka på Medlemssidor/ Vieraile www.jsf.fi ja klikkaa Jäsensivut linkkiä 

 
2. Klicka på / klikkaa ”Unohditko tai haluatko luoda salasanan?” 

 

3. Skriv in din e-postadress och tryck på ”Lähetä”-knappen. Syötä sähköpostiosoitteesi ja valitse 
Lähetä-painike.  



 

4. Ett meddelande har sänts till din e-postadress. / Viesti on lähetetty sähköpostiosoitteesi.  

 

5. Genom att klicka på länken ”Vaihda salasana tästä” får du ställa in ditt lösenord. / Valitsemalla 
”Vaihda salasana tästä”-linkkiä voit määrittää salasanasi.  

 

6. Ställ in ditt lösenord. / Aseta salasanasi.  



 

7. Lösenordet är inställt. / Salasana on asetettu.  

 

8. Inloggning med din e-post och lösenordskombination. / Sisäänkirjoittaminen sähköposti-
salasanakombinaatiolla.  

 

9 Du är nu inloggad på medlemssidorna och kan där ta del av material som enbart är ämnat för 
medlemmar. / Olet nyt kirjoittanut sisään jäsensivustolla, ja siinä voit lukea ainestoa mikä on 
ainoastaan määritetty jäsenille.  


