
Touring Finlandia MK ry uudet nettisivut ja jäsenrekisteri 

Ohjeet 

Yleistä 

Uudet jäsenpalvelut muodostuvat kolmesta kokonaisuudesta, Jäsenrekisteristä, Nettisivustosta ja 

Keskustelupalstasta: 

- Nettisivustolla on avoin, julkinen osuus, jonka alla olevat sivut näkyvät kaikille sivuille tulijoille.  

o Nettisivustoon kuuluu myös Jäsensivut-osio; vain jäsenille tarkoitettu sivuston osuus, joka 

vaatii sisään kirjautumisen ja se ei näy kuin kirjautuneille jäsenille.  

- Keskustelupalsta näkyy myös kaikille sivuille tulijoille, mutta sinne eivät voi kirjoittaa kuin 

kirjautuneet jäsenet. 

Jäsenpalvelut löytyvät osoitteesta www.tfmk.com. 

Kirjautuminen jäsenpalveluihin 

Edellytykset kirjautumiselle ovat, että jäsen on ilmoittanut toimivan sähköpostiosoitteensa ja että hänelle 

on lähetetty jäsenrekisterin hoitajan toimesta kirjautumisen aktivoimislinkki. 

Vaihe 1. Saat sähköpostiisi ao. kaltaisen viestin: 

Touring Finlandia Moottorikerho Ry <NOREPLY@floapps.com> 
 

  

 

 

Ole hyvä ja aktivoi tilisi napsauttamalla tätä linkkiä 

 

Linkki on voimassa 10 päivää. Jos vastaanotat useampia aktivointilinkkejä, vain viimeisin näistä on 

voimassaoleva. 

Jos linkki ei toimi, ole hyvä ja kopioi ja liimaa tämä url 

https://www.flomembers.com/touring-

finlandia/activate/activkey/7f6708e55c27293f913424bf1272a89c4e781858/id/2143 

(ilman välilyöntejä) selaimesi osoiteriville ja paina Enter. 

Kun olet aktivoinut tilisi, voit kirjautua osoitteessa https://www.flomembers.com/touring-finlandia 

Vaihe 2. Syötä valintainen salasanasi (kirjoita ylös!): 

 

 

http://www.tfmk.com/
https://www.flomembers.com/touring-finlandia/activate/activkey/7f6708e55c27293f913424bf1272a89c4e781858/id/2143
https://www.flomembers.com/touring-finlandia/activate/activkey/7f6708e55c27293f913424bf1272a89c4e781858/id/2143
https://www.flomembers.com/touring-finlandia/activate/activkey/7f6708e55c27293f913424bf1272a89c4e781858/id/2143
https://www.flomembers.com/touring-finlandia


Vaihe 3. Jäsenen tiedot jäsenrekisterissä. 

Olet nyt päässyt sisään jäsenrekisteriin ja näkyviin tulee rekisterissä olevat omat tietosi,  

Henkilötiedot-lomake, jossa  voit niitä tarkistaa ja päivittää. (Vanhoilla jäsenillä tiedot ovat siirretty 

vanhasta jäsenrekisteristä, joten niiden paikkansapitävyys on syytä tarkistaa). 

Lisäksi valikoista voit päivittää Räätälöidyt kentät- osassa moottoripyörätietojasi ja lisätä moottoripyöriä, 

jos sinulla on useita. Täällä voit myös lisätä mahdollisia sosiaalisen median osoitteitasi. 

 Valikosta löytyy myös Salasanan vaihto sekä Eronpyyntö valikoiden lisäksi Väriskeema, jossa voit valita 

haluamasi värityksen kirjautumissivullesi. 

Jos/kun muutat tietojasi yo. valikoissa, niin muista tallentaa ne sivun alareunasta sinisellä Tallenna -

painikkeella. 

Jäsenen kirjautumissivun yläreunassa näkyy myös Tapahtumat- painike, jossa on aktiiviset 

ilmoittautumislomakkeet kerhon eri tapahtumiin. 

Suositus on, että ilmoittautuminen kaikkiin kerhon tapahtumiin tapahtuu tätä kautta, jolloin saamme 

järjestelmästä automaattisesti tapahtuman osanottajatiedot ja osallistumismaksulaskut koostetusti 

lähetettyä.  

Tapahtumaan ilmoittautuminen: 

Paina ensin Rekisteröitymislinkin alla olevaa tapahtumakohtaista Rekisteröitymislinkki sarakkeen alla olevaa 

tapahtuman Rekisteröidy-linkkiä 

 

Linkistä avautuu ilmoittautumislomake, jossa pakollisina täytettävinä kenttinä ovat Sukunimi, Etunimi, 

Sähköposti ja Ruoka-aineallergiat (tähän voit laittaa Ei, jos sinulla ei ole ruoka-aineallergioita). 

 

 Lopuksi saat yo. näkymän ilmoittautumisestasi ja kuittauksen sähköpostiisi.  

Sähköpostivahvistuksessa voit myös peruuttaa ilmoittautumisesi siinä olevan linkin kautta. Joten säästä 

emaili mahdollista myöhempää tarvetta varten. 

 



Touring Finlandia Moottorikerho Ry <NOREPLY@floapps.com> 
 

  
 

Ilmoittautumisesi on vastaanotettu, Kiitos! 
Huom. Jos tulee esteitä, peruuta osanottosi kuitenkin 29.1.2016 mennessä. 

Voit peruuttaa osallistumisesi napsauttamalla tätä linkkiä: täällä 

Tapahtumatiedot: 
Tapahtuman nimi: TFMK MP16 Messubileet 

Tapahtuman järjestäjä: TFMK ry (järjestäjän sähköpostiosoite) 

Ilmoittautuminen alkaa: 07.12.2015 

Ilmoittautuminen päättyy: 29.01.2016 

Tapahtuma alkaa: 06.02.2016 päättyen: 06.02.2016 

Kuvaus: 

Touring Finlandia MK Ry:n perinteiset MP-messubileet 

Ilmoittautumisesi tiedot: 
Ilmoittautumisen tiedot: Ari TESTITUNNUS Toivanen, (Ilmoittautuvan sähköpostiosoite) 

 

Ruoka-aineallergiat: Gluteeniton 

Muuta tietoa: Testiä 

 

Kirjautuminen Jäsensivuille ja keskustelupalstalle, käyttötapaukset: 

Käyttötapaus 1 (Kirjautuminen Jäsensivuille):  

Jäsen kirjautuu sisään jäsenrekisteri  FloMembersiin käymättä ensin verkkosivustolla.  

Kirjautuminen kuten edellä on ohjeistettu. 

FloMembersissä jäseneltä kysytään, haluaako hän 

 a) päivittää omia tietojaan FloMembersissä vai  

b) siirtyä verkkosivuston jäsensivuille.  

 

Jäsensivulinkkiä klikkaamalla hänet kirjataan sisään sivustolle ja hänet ohjataan jäsensivujen etusivulle. 

 

Käyttötapaus 2 (Kirjautuminen keskustelupalstalle): 

Jäsen tarkastelee jotakin verkkosivuston sivua, esim. jotakin keskustelupalstan ketjua ja haluaa kirjautua 

sisään voidakseen kirjoittaa palstalle.  

Jäsen painaa "Rekisteri"-painiketta, joka ohjaa käyttäjän FloMembersin kirjautumissivulle. Kirjauduttuaan 

sisään jäsen voi valita, että haluaa palata takaisin verkkosivuston sivulle, jolla painoi "Rekisteri"-painiketta. 

 

Lisäksi keskustelupalstan yhteyteen on laitettu erillinen "Jäsen" -linkki, joka toimii samalla tavoin kuin 

"Rekisteri"-painike.  

https://www.flomembers.com/touring-finlandia/events/participate/deleteRegistration?cancelCode=f4856bf4a51ed152f5fc19bb7bfc6b51%23

