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Toimin yhdistyksen sihteerinä ja aktiivisten ystävien avustuksella olemme perustaneet sotosperheiden 
keskusteluryhmän (keskustelufoorumi). Sähköpostilistalle ilmoittautuneet henkilöt saavat Yahoo -
sähköpostilaatikkoonsa kaikki keskustelupostit. Toinen vaihtoehto on lukea keskustelu suoraan 
keskusteluryhmämme omalta sivulta Yahoon palvelusta. 
 
Keskusteluryhmämme sivuille voi myös lähettää omia kuvia (Photos) tai tiedostoja (Files), perustaa uusia tai 
osallistua kyselyihin (Polls). Toimin keskusteluryhmän ylläpitäjänä ja annan neuvoja käyttöön liittyvissä 
asioissa. 
  
Jos haluat liittyä keskusteluryhmäämme, sinun tulee rekisteröityä Yahoo -käyttäjäksi ja hankkia Yahoo -
postilaatikko seuraavasta linkistä :  
  
http://health.groups.yahoo.com/group/sotossuomi/ 
 
Klikkaa ’Join This Group’ –painiketta. Seuraavalla sivulla klikkaa ’Sign Up’ –linkkiä. 
 
Näyttöösi aukeaa liittymissivu, josta saat käyttäjäoikeudet ja uuden Yahoo -postilaatikon johon 
keskustelupostit tulevat. 
  
Täytä seuraavat kentät : 
 
1. Tell us about yourself… 

• I prefer content from: säilytä 'Yahoo! U.S. in English' 
• First name: Etunimi 
• Last name: Sukunimi 
• Gender: sukupuoli (Male = mies ja Female = nainen) 
• I live in: Finland (Asun Suomessa) 

 
2. Select an ID and password 

• Kohdassa 'Yahoo! ID and Email' valitset itsellesi käyttäjätunnuksen ja sähköpostiosoitteen etuosan 
esim. 'matti.meikalainen', josta tulee käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite 
'matti.meikalainen@yahoo.com'. 

• ID voi koostua kirjaimista a-z, numeroista 0-9 ja yhdestä pisteestä. Muita merkkejä ei saa olla.  
• Password: salasana tulee olla kuusi merkkiä tai enemmän ja isot kirjaimet huomioidaan.  
• Re-type password: kirjoita salasana uudelleen. 

  
3. In case you forget your ID or password (Jos unohdat käyttäjätunnuksesi tai salasanasi) kohtaan valitse 

• Alternate Email: Kirjoita toiminnassa oleva sähköpostiosoitteesi, johon tulee vahvistus 
keskusteluryhmään liittymisestäsi. 

• Security question: varmistuskysymys. Valitse kysymys, johon vastaat seuraavassa kohdassa. 
Unohtaessasi salasanan valitset nyt valitsemasi kysymyksen ja annat oikean vastauksen, niin saat 
uuden salasanan postilaatikkoosi. Jos valitset ’Type your question here’ tulee alle uusi kenttä johon 
voit kirjoittaa minkä kysymyksen haluat. Esim. Mikä on koirasi nimi? 

• Your answer: vastauksesi edelliseen kysymykseen. 
• Täytä myös toinen samanlainen varmistuskysymys ja vastaus siihen. 

 
Just a couple more details… 

• Kirjoita isossa suorakulmiossa oleva venkura koodi kenttään ’Type the code shown’. Jos et saa 
selvää koodista, klikkaa ’Try a new code’ -painiketta. 

• Laita ruksi kohtaan ’Do you agree?’ 
• Klikkaa painiketta ’Create My Account’ 

    
Jos kaikki ei mennyt oikein, sinua pyydetään täyttämään puuttuvat tiedot tai korjata viallinen teksti. 
 



 
 
Seuraavaksi omaan postilaatikkoosi on tullut posti Yahoo! Groupsilta aiheena 'Please confirm your request 
to join sotossuomi'. Avaa posti ja klikkaa postissa olevaa vahvistuslinkkiä. (Viestiin vastaamista en ole vielä 
päässyt kokeilemaan.) 
 
Sinulle tulee viikon sisällä sähköpostilaatikkoosi posti 'sotossuomi Moderaattorilta' aiheena 'Welcome to 
sotossuomi'.  
  
Jonkin ajan kuluttua sinulla on oikeudet päästä keskusteluryhmään. Liittymisen jälkeen saat viestin, jossa 
neuvotaan ’Lontoon murteella’ miten käytät ryhmän palveluita. 
 
Keskusteluryhmämme sivulle pääset seuraavasta linkistä : 
http://health.groups.yahoo.com/group/sotossuomi/ 
 
 
Uuteen postilaatikkoosi pääset seuraavasta linkistä : 
http://mail.yahoo.com/ 
 
Kun lähetät postilaatikosta postia keskusteluun, lähetä se osoitteeseen : 
sotossuomi@yahoogroups.com 

Keskusteluryhmään liittyviä ylläpidollisia viestejä voit lähettää minulle osoitteeseen : 
sotossuomi-owner@yahoogroups.com tai kaipaisen_timppa@yahoo.com (huomaa ala-viiva) 
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