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Sähköpostipalvelu
Käyttöohje
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”.

3

Selainpostin peruskäyttö
Aloitusnäyttö
Kirjautumisen jälkeen siirryt selainpostin aloitusnäyttöön.

Kuvassa punaisella korostuksella merkittynä ovat päätoimintojen välilehdet:
VIESTIN KIRJOITUS

Uuden sähköpostiviestin aloitus

SÄHKÖPOSTI

Sähköpostin toiminnot ja viestien luku.

YHTEYSTIEDOT

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.
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Viestin kirjoittaminen

Klikkaamalla vasemmasta sarakkeesta Viestin kirjo… saat avattua uuden lähetettävän viestin.
Lähettäjä –kohtaan ilmestyy automaattisesti oma sähköpostiosoitteesi. Mikäli olet määrittänyt
sähköpostille alias tilejä, voit valita oikealla olevasta nuolesta vastaanottajalle näytettävän
sähköpostiosoitteen.
Vastaanottaja –kohtaan kirjoita vastaanottajien sähköpostiosoitteet. Kentän oikeassa reunassa
olevasta ihmisryhmä painikkeesta voit valita kätevästi sähköpostiosoitteita omasta yhteystietolistastasi.
+ - painikkeesta löydät lisävaihtoehtoja esim. kopion tai piilokopion lähettämiseen asiakkaalle.
Aihe – kenttään kirjoitetaan viestin otsikko
Kirjoita isoon tekstikenttään viestisi.
Oikeasta reunasta löydän näppärän tavan liittää liitetiedosto ja määrittää viestistä saapuvat ilmoitukset
ja viestin tärkeyden sekä mihin kansioon lähetetty viesti siirretään lähetyksen jälkeen arkistoitavaksi.
Yläpalkista löytyvästä Tallenna –painikkeesta voit tallentaa viestin luonnokseksi tulevaisuutta varten.
Liitä –painikkeesta voit liittää tiedostoja viestiisi. Allekirjoitus –painikkeesta voit lisätä viestiisi valmiiksi
määrittämäsi viestin allekirjoituksen. Vastaukset –painikkeesta voit luoda ja lisätä valmiiksi kirjoitettuja
viestipohjia ja nopeuttaa vastaamistasi.
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Sähköposti

Saapuneet –kansiosta löydät saapuneet sähköpostiviestit
Luonnokset –kansiosta löydät aloittamasi viestit, joita ei vielä ole lähetty
Lähetetyt – kansioon siirtyy oletuksena lähettämäsi sähköpostit, ellet ole viestiä lähettäessä muuta
määrittänyt.
Roskaposti tähän kansioon siirtyvät automaattisesti viestit, jotka sähköpostiohjelman suodatin tunnistaa
roskapostiksi.
Roskakori –kansioon siirtyvät poistamasi viestit esimerkiksi saapuneet kansiosta.
Sähköpostiohjelma suodattaa automaattisesti viestejäsi ja pyrkii vähentämään turhaa roskapostia.
Nämä viestit löytyvät Spam –kansiosta.
Yläreunan painikkeet:
Valitse: toiminnolla voit valita useamman sähköpostiviestin kerrallaan ja siirtää ne kerralla esimerkiksi
toiseen kansioon roskakoriin.
Viestiketjut: Toiminnolla pystyt seuraamaan helpommin pitkiä viestiketjuja.
Asetukset: Toiminnolla voit järjestää näytettäviä viestejä haluamaasi järjestykseen esim. saapumisajan
tai lähettäjän perusteella.
Päivitä: Toiminnolla päivität kyseisen kansion ja siihen tulevat viestit ajantasalle.
Vastaa: Vastaa valittuun viestiin, vain lähettäjälle.
Vastaa kaikille: Vastaa viestiin, sen saaneille ja lähettäjälle.
Välitä eteenpäin: Lähetä viesti edelleen.
Poista: Siirrä roskakoriin valitut viestit. Voit valita useamman viestin pitämällä näppäimistön CTRL näppäimen pohjassa ja valitsemalla haluamasi viestit hiirellä.
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Merkitse: 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.
Lisää:
-

Tulosta viesti

-

Tuo -> Toiminnolla voit tuoda tiedostoja sähköpostiohjelmaan

-

Vie -> Toiminolla viet tiedostoja sähköpostista koneellesi

-

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

-

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

Yhteystiedoista löydät oman yhteystietolistasi. Yläreunasta voit luoda uusia kontakteja, tulostaa,
poistaa tai hakea yhteystietoja. Lisäksi voit tuoda koneeltasi tai viedä koneellesi yhteystietoja.
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Asetukset
Käyttöliittymä
Käyttöliittymän asetuksissa voit muokata kieltä ja ajan käsittelyyn liittyviä asetuksia.

Postilaatikkonäkymä
Postilaatikko näkymässä voit muokata postien selaamiseen ja lähettämiseen liittyviä asetuksia.
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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.

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
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-

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.

Yhteystiedot
Osoitekirjan asetuksista voit muokata
-

Oletusarvoista osoitekirjaa (jos olet luonut useampia osoitteistoja)

-

Listaa yhteystiedot kertovat, miten haluat yhteystietojen näkyvän

-

Lajittelukentässä voit valita millä perusteella yhteystiedot lajitellaan

-

Rivejä sivulla kertoo, montako yhteystietoa näytetään yhdellä sivulla
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Erikoiskansiot
Erikoiskansiossa voit vaihtaa järjestelmän oletuskansioita

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

Aloita suodattimen luonti valitsemalla ”Luo uusi”. Nimeä suodatin haluamallasi tavalla. Filter enabled
napista voit valita, onko suodatin käytössä tai ei. Rajauksilla, säännöillä ja toiminnolla voit määritellä
haluamasi toiminnot, joita sovelletaan missäkin tilanteessa. Paina lopuksi ”tallenna”.
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Salasanan vaihtaminen
Salasanan saat vaihdettua osoitteessa
omahallinta.fi. Käyttäjätunnuksen ja
salasanan saat tarvittaessa pyydettyä
asiakaspalvelustamme. Kirjauduttuasi
valitse ”sähköpostin hallinta”.
Voit vaihtaa haluamasi
sähköpostiosoitteen salasanan
klikkaamalla avaimen kuvaa. Tämän
jälkeen voit määrittää uuden salasanan.
Paina tämän jälkeen ”tallenna” ja salasana
on vaihdettu.
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Ulos kirjautuminen
Sähköpostista uloskirjautuminen tapahtuu klikkaamalla vasemmasta alareunasta löytyvää punaista
kirjaudu ulos –painiketta.

