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SÄHKÖPOSTIPALVELU
Käyttöohje
Tässä ohjeessa kuvataan LOUNEA:n kuluttaja-sähköpostipalveluiden peruskäyttö
selainpostilla (WEBMAIL). Ohje on asiakkaille joiden osoite päättyy @seutuposti.fi,
@kuituposti.fi, @ebaana.net, @salonseutu.fi, @sposti.net, @smail.fi, @surffi.net,
@kopteri.net tai @kponetti.net
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SELAINPOSTIIN KIRJAUTUMINEN

Selainpostiin kirjautuminen tapahtuu internetselaimellasi. Kirjautumisosoite on
webmail.seutuposti.fi.
Käyttäjänimi on sähköpostiosoitteesi kokonaisuudessaan. Salasanan olet saanut
LOUNEAlta. Klikkaa lopuksi ”Kirjaudu”.
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SELAINPOSTIN PERUSKÄYTTÖ

ALOITUSNÄYTTÖ

Kirjautumisen jälkeen siirryt selainpostin aloitusnäyttöön.

Kuvassa punaisella korostuksella merkittynä ovat päätoimintojen välilehdet:

SÄHKÖPOSTI

Sähköpostin toiminnot, viestien luku, kirjoittaminen, lähetys.

OSOITEKIRJA

Hallitset täällä omaa osoitekirjaasi.

ASETUKSET

Sähköpostisi ja selainpostin toiminnan asetukset.

Keltaisella värillä on merkitty kansiopaneeli. Klikkaa kansiota siirtyäksesi sen
sisältöön. Siirrä viestejä kansioiden välillä tarttumalla siirrettävään viestiin hiirellä ja
pudottamalla se haluamaasi kansioon.

www.lounea.fi
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KANSIOIDEN HALLINTA

3..

2..

1..

Voit lisätä tai poistaa kansioita kansioiden hallinnan kautta:
1. Avaa rattaan kuvasta valikko ja valitse ”Kansioiden hallinta”
2. Kun haluat lisätä uuden kansion, valitse ”Kansiot” palstalta + painike
3. Anna kansiolle nimi ja määritä minkä kansion alle haluat kansion tehdä
a. Listausnäkymä vaikuttaa siihen, miten sähköpostit esitetään kansiossa
Klikkaa lopuksi tallenna

SÄHKÖPOSTIN PERUSTOIMINNOT

Sähköpostin peruskäyttö tapahtuu toimintonäppäinten avulla:

Tarkista onko sinulle tullut uusia viestejä

www.lounea.fi
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Kirjoita uusi viesti

Vastaa valittuun viestiin, vain lähettäjälle

Vastaa viestiin, sen saaneille ja lähettäjälle

Lähetä viesti edelleen
Siirrä roskakoriin valitut* viestit
*Voit valita useamman viestin pitämällä näppäimistön CTRL näppäimen pohjassa ja
valitsemalla haluamasi viestit hiirellä

Voit merkitä viestin esim. lukemattomaksi, jos et ehtinyt
lukea viestiä kokonaan ja haluat palata siihen
myöhemmin. Voit myös korostaa viestiä, jotta sen huomaa
paremmin saapuneiden listasta.
Kolmea pistettä klikkaamalla aukeaa lisävalikko
-

-

Tulosta viesti
Tallenna -> Tallenna viesti tietokoneellesi
Muokkaa uutena -> voit muokata viestiä ja lähettää
sen edelleen
Näytä lähdekoodi -> voit tarkastella viestin
lähdekoodia
Siirrä kansioon -> Siirrä viesti haluamaasi kansioon
(voit myös ottaa viestistä kiinni ja raahata sen
haluamasi kansion päälle)
Kopioi -> voit kopioida viestin toiseen kansioon
Avaa uudessa ikkunassa -> avaa viestin selaimen
uuteen ikkunaan

www.lounea.fi
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-

Luo suodatin -> luo suodatin, joka siirtää esim.
kaikki samalta lähettäjältä tulleet viestit
määrittelemääsi kansioon

SAAPUNEIDEN VIESTIEN NÄKYMÄ

Punaisella värillä korostetulla alueella näet vastaanotetut viestit sekä niiden
tietokentät, jotka toimivat samalla järjestelynäppäiminä. Voit avata viestien
esikatseluikkunan oikeasta alareunasta.

Valinta, rastita tämä laatikko jos haluat valita kaikki viestit
Järjestä viestit merkintöjen mukaan.
Järjestä viestit lähettäjän asettaman tärkeyden mukaan.
Järjestä viestit tunnisteiden mukaan.
Kertoo viestin tilan (luettu/ei-luettu)
LÄHETTÄJÄ

Järjestä viestit lähettäjän mukaan.

www.lounea.fi
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Viestien järjestäminen onnistuu klikkaamalla haluttua järjestyspainiketta:
Valitse mitä tietoja haluat viesteistä näytettävän
Järjestä viestit aiheen mukaan*
Näyttää onko viesti luettu vai ei
Järjestä viestit lähettäjän mukaan*
Järjestä viestit päivämäärän mukaan*
Järjestä viestit koon mukaan*
Merkitse viesti lipulla tärkeäksi
Järjestä viestit sen mukaan onko niissä liitetiedosto.
*Klikkaamalla suodatinta kahteen kertaan saat viestit käänteiseen järjestykseen

Tuplaklikkaa viestiä lukeaksesi sen koko ruudun tilassa.

www.lounea.fi

8

UUDEN VIESTIN LAATIMINEN JA LÄHETTÄMINEN

Aloita uuden viestin laatiminen klikkaamalla näppäintä ”Viestin kirjoittaminen”. Uusi
viestipohja avautuu, nyt voit laatia uuden sähköpostin.

VASTAANOTTAJA

Kirjoita kenttään vastaanottajien sähköpostiosoitteet
kokonaisuudessaan. Erota eri vastaanottajat
toisistaan pilkulla ( , ). Selainposti ehdottaa
vastaanottajaa, kun alat kirjoittaa osoitetta, jos osoite
löytyy yhteystiedoista. Klikkaamalla Henkilökohtaiset
osoitteet-näppäintä yhteystiedot valikosta, osoitekirja
avautuu ja voit valita sen sisältä vastaanottajia.

LISÄÄ KOPIO

Kirjoita viestin kopion vastaanottajan
sähköpostiosoite. Myös Kopio kenttään voit lisätä
vastaanottajia suoraan yhteystiedoista vasemmalta.

LISÄÄ PIILOKOPIO

Voit lisätä piilokopion, jolloin tämän vastaanottajan
osoite ei näy viestin muille vastaanottajille.

www.lounea.fi
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LISÄÄ VASTAUSOSOITE

Jos haluat saada vastauksen johonkin toiseen
osoitteeseen, täytä tämä kenttä esim. toisella omalla
sähköpostiosoitteellasi

LISÄÄ KESKUSTELUNSIIRTO

Määrittele mihin osoitteeseen haluat vastaanottajan
sinulle vastaavan

AIHE

Kirjoita tähän viestin aihe.

EDITORIN TYYPPI

Voit valita onko viestin pohja HTML vai teksti. HTML
pohjaisena lähetetyssä viestissä esim. kuvat sijoittuvat
tekstin lomaan ja voit värjätä tekstiä, kun taas
tekstipohjaisessa viestissä kuvat ovat viestin
liitetiedostona, eikä tekstiä pysty värjäämään.

TÄRKEYS

Aseta viestin tärkeys; Matalin, Matala, Normaali,
Korkea tai Korkein

PERILLESAAPUMISILMOITUS

Valitse, jos haluat saada tiedon, että viesti on saapunut
vastaanottajalle

TOIMITUKSEN
TILAILMOITUS

Valitse, jos haluat, että vastaanottaja kuittaa viestin
saapuneeksi perille

TALLENNA LÄHETETTY
VIESTI KANSIOON:

Voit valita, mihin kansioon lähetetty viesti
tallennetaan. Oletuksena ”Lähetetyt”

LIITETIEDOSTO
Voit joko raahata ja pudottaa liitetiedoston viestiin
sille osoitettuun paikkaan tai klikata painikkeesta ja
selata tiedostoja avautuvassa ikkunassa.

Jos et haluakaan lähettää viestiä, paina peruuta
Kun viesti on valmis lähetettäväksi, klikkaa lähetä
Tallenna viesti ja jatka sen muokkaamista
myöhemmin
Voit liittää liitetiedoston viestiin myös tämän
näppäimen kautta
Lisää viestiin allekirjoitus (allekirjoituksia voit hallita
asetukset välilehdellä)

www.lounea.fi

10

OSOITEKIRJA

Osoitekirja löytyy Osoitekirja-välilehdeltä. Osoitekirjassa voit mm. lisätä, poistaa ja
muokata sähköpostiosoitteita ja muita yhteystietoja. Yhteystietoja voi hakea hakutoiminnolla.

Vasemmalla palstalla näet Yhteystietoryhmät. Voit perustaa uusia ryhmiä klikkaamalla
palstan alareunasta + merkkiä.
Keskimmäisellä palstalla näkyvät ryhmään kuuluvien yhteystiedot. Voit lisätä
yhteystiedon klikkaamalla palstan alareunan + merkkiä.
Kun klikkaat keskimmäisen palstan yhteystietoa, oikealle palstalle avautuvat henkilön
tarkemmat yhteystiedot. Oikealta palstalta pystyt myös muokkaamaan yhteystietoja.

www.lounea.fi
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WWW.OMAHALLINTA.FI PORTAALI

Omahallinta.fi portaaliin kirjaudutaan sähköpostin käyttäjätunnuksella ja
salasanalla. Portaaliin pääsee myös erillisellä pääkäyttäjätunnuksella, jolla voi
hallita myös muita palveluita, kuten Kaapeli TV:n kanavapaketit, tai Turvapaketti
palveluita.
Sähköpostipalveluun on mahdollista lisätä 5 käyttäjää, joiden tietoja voi muokata
käyttäjäkohtaisesti. Jokaisella käyttäjällä on oma laatikko 1000Mt ja yksilöllinen
sähköpostiosoitteensa.

Lisää uusi sähköpostilaatikko (5 laatikkoa / sähköpostipalvelu)
Vaihda sähköpostitilin salasana
Muokkaa sähköpostitilin käyttäjä asetuksia

Lisää sähköpostilaatikon aliasosoite (max 5 osoitetta / laatikko)
Vinkki: Jos sähköpostiosoitteesi on pitkä, voit käyttää kirjautumiseen myös Tunnus kentän tietoa

www.lounea.fi
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SALASANAN VAIHTAMINEN

Salasanan vaihtaminen tapahtuu www.omahallinta.fi portaalissa, jossa voit hallita
myös muita tiliin liittyviä asioita. Hallintaportaaliin pääset webmailin yläosan
linkistä ”Hallinta”

Jos sähköpostin salasana on hukkunut, omahallinnan pääkäyttäjätunnuksilla pääsee
vaihtamaan alikäyttäjän salasanan. Pääkäyttäjätunnukset saa Lounean
asiakaspalvelusta.
Kirjautumisen jälkeen klikkaa kuvaketta ”Sähköpostin hallinta”

Klikkaa avaimen kuvaa vaihtaaksesi salasanan

Kiinnitä huomiota salasanan turvallisuuteen, lisäohjeita esim. Viestintäviraston
verkkosivuilta:
https://www.viestintavirasto.fi/tietoturva/tietoturvanyt/2011/11/ttn201111141503.html.

www.lounea.fi
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Tärkeää: Jos käytät sähköpostiasi jollakin erillisellä ohjelmistolla (esim. Windows
Live, Mozilla Thunderbird) tai älypuhelimella/tabletilla, muistathan päivittää uuden
salasanasi myös näihin.

ASETUKSET

Asetukset välilehdeltä löydät webmailiin liittyviä muita asetuksia.
KÄYTTÖLIITTYMÄ

Käyttöliittymän asetuksissa voit muokata kieltä ja ajan käsittelyyn liittyviä
asetuksia.

POSTILAATIKKONÄKYMÄ

Postilaatikko näkymässä voit muokata postien selaamiseen ja lähettämiseen liittyviä
asetuksia

www.lounea.fi
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VIESTIEN NÄYTTÄMINEN

Valikossa voit muokata asetuksia, jotka liittyvät viestien näyttämiseen selaimessa.
Voit määritellä esim. avataanko viestit automaattisesti uuteen ikkunaan tai minkä
muotoisena viestin sisältö näytetään (teksti / HMTL). HTML-muotoisena näytettävät
viestit näyttävät myös viestiin sisältyvät mahdolliset kuvat. Ulkopuoliset kuvat
kannattaa aina ladata erikseen, jotta voit tarkastaa ensin, onko viesti saapunut
luotettavalta lähteeltä, eikä sisällä viruksia.

www.lounea.fi

15

VIESTIEN KIRJOITTAMINEN

Viestien kirjoittamiseen liittyvät asetukset
-

-

”Lähetä viesti uudessa ikkunassa” = Avataan uusi selaimen ikkuna, kun klikkaat
valintaa Viestin kirjoittaminen
”Kirjoita HTML muodossa” = mahdollistaa mm. fontin värin tai tyypin
muuttamisen, sekä kuvien lisäämisen tekstin joukkoon
Luonnoksen automaattisen tallennuksen tiheyttä voi vaihtaa haluamakseen
Pyydä aina kuittausviestiä, valittuna tämä näkyy viestin vastaanottajalle siten, että
hän voi kuitata viestin luetuksi ja saat siitä tiedon
Pyydä aina toimituksen tilailmoitus, valittuna saat ilmoituksen, että viesti on
mennyt perille
Vastattaessa, voit valita kirjoitatko vastauksen alkuperäisen viestin ylä- vai
alapuolelle vai näytetäänkö viestissä vanhempaa viestiketjua ollenkaan
Viestin välitys, voit valita lisätäänkö välitettävä viesti sinun lähettämäsi postin
liitetiedostoksi vai itse viestiin
HTML-viestin oletuskirjasin, voit määritellä minkälaisella ja kuinka suurella
fontilla HTML pohjaisessa viestissä teksti näkyy
Oletustoiminto (Vastaa kaikille)-painikkeelle, haluatko vastata aina jokaiselle
sähköpostiosoitteelle, kun vastaat viestiin vai voidaanko vastata mahdolliselle
postituslistalle, jos sellainen tunnistetaan
Allekirjoituksen asetuksista voit määritellä luodaanko uuden viestin loppuun aina
allekirjoitus vai ei.

www.lounea.fi
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OSOITEKIRJA

Osoitekirjan asetuksista voit muokata
-

Oletusarvoista osoitekirjaa (jos olet luonut useampia osoitteistoja)
Listaa yhteystiedot kertoo, miten haluat yhteystietojen näkyvän
Lajittelukentässä voit valita millä perusteella yhteystiedot lajitellaan
Rivejä sivulla kertoo, montako yhteystietoa näytetään yhdellä sivulla

ERIKOISKANSIOT

Erikoiskansiossa voit vaihtaa järjestelmän oletuskansioita.

www.lounea.fi
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PALVELINASETUKSET

Palvelinasetuksissa voit määritellä, miten poistettuja viestejä käsitellään. Voit myös
määritellä, tyhjennetäänkö roskakori joka kerta kun kirjaudutaan ulos. Tämä säästää
laatikkosi levytilaa.

KANSIOT

Kansiot valikossa voit muokata kansioiden näkymistä. Voit piilottaa valikosta osan
kansioista tai säädellä mikä kansio näytetään minkäkin alla. Voit myös määritellä
näkymän asetuksia kohdassa ”Listausnäkymä”. Voit valita näytetäänkö kansion viestit
yksitellen, vai ryhmitelläänkö samaan viestiketjuun kuuluvat viestit yhteen.

www.lounea.fi
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ROSKAPOSTIN SPAM KANSIO

Mikäli osa sähköposteista ei ole tullut Saapuneet kansioon, on mahdollista, että viestit
ovat luokiteltu roskapostiksi ja ne ovat menneet ”spam” kansioon. Spam kansio
päivitettiin sähköpostipalvelussa kaikille käyttäjille näkyviin 13.6.2018 alkaen.
IDENTITEETIT

Identiteeteissä näkyy omat tietosi. Nämä tiedot vaikuttavat esimerkiksi tietoihin joita
viestisi vastaanottajat näkevät lähettäjä kentässä.

VASTAUKSET

Vastauksissa voit luoda valmiita vastauksia. Kun klikkaat saapuneeseen viestiin
vastaa, voit valita ylävalikosta valmiita vastausvaihtoehtoja ja tekstit lisätään suoraan
vastaukseen.

www.lounea.fi
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SUODATTIMET

Suodattimilla voit määritellä esimerkiksi, että tiettyjen lähettäjien viestit siirretään
automaattisesti ennalta määriteltyyn kansioon. Tällaisia tilanteita voi olla vaikkapa
tilanne jossa haluat siirtää harrastustoimintaasi liittyvät viestit suoraan omaan
kansioonsa, pois muiden saapuneiden viestien joukosta. Tai tiettyjä sanoja sisältävät
viestit suoraan roskapostiksi, kuten alla:

Määritä ensin suodattimen nimi, ja määrittele sen jälkeen minkälaista sisältöä haluat
säännön koskevan. Tämän jälkeen valitse, miten tällaisen säännön tapahtuessa
toimitaan.
Suodattimet voi ottaa käyttöön (Enable) tai poistaa käytöstä (Disable) kolmessa eri
kohdassa.
- Filter sets osiossa voit luoda ryhmän, johon kuuluu useita suodattimia. Rattaan
kuvasta aukeaa valikko, josta voi valita onko suodattimet toiminnassa vai ei
- Suodattimet osiossa voit luoda haluamasi suodattimet. Rattaan kuvasta aukeaa
valikko, josta voit valita onko suodattimet toiminnassa vai ei
- Filter definition osiossa voit määritellä mitä suodatin tekee. Tallenna napin vieressä
on valintaruutu, jossa kyseisen suodattimen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
www.lounea.fi

20

AUTOMAATTIVASTAAJAN LUONTI SUODATTIMELLA

Automaattivastaajan avulla voit luoda esimerkiksi automaattisen lomavastaajan. Alla
yksityiskohtainen esimerkki.

1. Avaa asetukset webmailin oikeasta yläkulmasta
2. Valitse Suodattimet
3. Tarkista, että oletuksena näkyvä Filter sets: ”managesieve” on käytössä.


Mikäli teksti on harmaa:

klikkaa 3(a) ja valitse Enable,

jolloin Filter set tulee käyttöön:
4. Luo uusi suodatin painamalla ”plus” painiketta
www.lounea.fi
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5. Nimeä suodatin haluamallasi tavalla
6. Valitse ”Kaikki viestit”
7. Valitse pudotusvalikosta vaihtoehto: ”Reply with message”
8. Kirjoita haluamasi viesti sekä aihe
9. Paina Tallenna
10. Automaattivastaaja on nyt käytössä.
11. Kun haluat ottaa vastaajan pois käytöstä klikkaa ”Filter disabled” valinta ja
Tallenna

Mukavaa sähköpostin käyttöä!
Lounea

www.lounea.fi

