
EL   Nummela   Facebook   –   ryhmä  
Olemme   perustaneet   EL   Nummelan   jäsenistölle   Facebook   ryhmän   nimeltään    ENY   ne�helppi.  

Ryhmä   on   tarkoite�u   kaikille   yhdistyksen   jäsenille   ja   on   ryhmä,   joka   tarjoaa   keskustelufoorumin   EL  
Nummelan   yhdistyksen    �etotekniikasta    kiinnostuneille   ryhmään   lii�yneille   jäsenille.   
Ryhmä   toiminta   on   Ne�neuvolaa   täydentävä   vertaistukitoiminnan   osa.  

Ryhmä   on    sulje�u ,   joka   tarkoi�aa   sitä,   e�ä   EL   Nummelan   jäsen   lähe�ää   ensiksi    lii�ymispyynnön ,  
jonka   ryhmän   ylläpito   (Jarmo,   Juhani,   Marja�a,   Merja   tai   Rii�a)   käsi�elee   ja   hyväksyy.  

Hyväksynnän   jälkeen   henkilö   pääsee   lukemaan   ryhmään   kirjoite�uja   asioita   ja   voi   itse   kirjoi�aa  
sinne   haluamastaan   asiasta,   tai   esi�ää   esimerkiksi   kysymyksiä   kohtaamistaan   �etoteknisistä  
ongelmista.  

Ryhmään   haluavan   tulee   luoda   aluksi   itselleen   Facebook   �li,    ellei   sellaista   vielä   ole .   Tässä   ohje:  

1. Siirry   osoitteeseen  www.facebook.com/r.php  

2. Anna   nimesi,   sähköpostiosoitteesi   tai   puhelinnumerosi,   luo   salasana,   lisää   syntymäaikasi   ja  
sukupuolesi   (syntymäaika   tarvitaan   rekistöitymisessä,   koska   facebook   sitä   kautta  
varmistaa   sinun   olevan   yli   13   vuotias).   Jos   valintojen   joukossa   tulee   kysymys  
maksutapavalinnoista,   paina   alareunassa   olevaa   nappia   “OHITA”.   Ohjelma   (FB)   on  
ilmainen,   eikä   mitään   maksutapavalintaa   tarvita.  

3. Klikkaa  Rekisteröidy .  

4. Tilin   luominen   edellyttää   myös,   että  vahvistat   sähköpostiosoitteesi .  

Tuo   edellä   oleva   kohta   4   tarkoi�aa,   e�ä   saat   rekisteröitymisesi   jälkeen   sähköpos�isi   vies�n,   jossa  
sinua   pyydetään   vahvistamaan   rekisteröin�.   Mikäli   käy   niin,   e�ä   muutaman   minuu�nkaan   kulu�ua  
sähköpos�a   ei   tule,   syy   on   luultavas�   siinä,   e�ä   olet   kirjoi�anut   sähköpos�osoi�eesi   väärin,   jolloin  
sinun   pitää   aloi�aa   rekisteröityminen   alusta.  

 

Kirjaudu�uasi   Facebookiin,   voit   lähe�ää   pyynnön   lii�yäksesi   ENY   ne�helppi   –   ryhmään.   Tässä  
ohje:  

1. Kirjoita   hakuken�ään   “eny   ne�helppi”   (kentässä   suurennuslasi)   ja   paina   “ENTER”  

 

HUOM  Mikäli   jostain   syystä   haku   ei   edellä   kuvatulla   tavalla   löydä   ryhmää,   paina   äskeisen  
hakupalkin   alla   olevista   painikkeista   “ Ryhmät”    -valintaa,   niin   ryhmä   pitäisi   löytyä   (kuvat  
alla)   Valitse   ENY   ne�helppi   -ryhmä.  

 

https://www.facebook.com/r.php
https://www.facebook.com/r.php
https://www.facebook.com/help/223900927622502


 

 

Kun   si�en   olet   päässyt   ryhmän   pääsivulle,   näy�ää   se   tältä  

 

Lähe�ääksesi   pyynnön   lii�yä   ryhmään   paina   “ +   Liity   ryhmään”    painike�a.   Tämä   toiminto   lähe�ää  
pyynnön   ryhmän   ylläpitäjille   ja   heidän   hyväksy�yä   pyyntösi,   saat   ilmoituksen   sähköpos�isi   ja   voit  
siirtyä    ENY   ne�helppi    -ryhmään   selaamaan   sinne   tehtyjä   keskusteluja   ja   kirjoi�amaan   myös   omia  
ju�ujasi   ja   tai   kysymään   “helppiä”   kohtaamiisi   �etoteknisiin   ongelmiin.  

Jos   jostain   syystä   ryhmään   pääsy   ei   ota   onnistuakseen,   ota   laite   mukaan   Ne�neuvolaan,   niin  
hoidetaan   lii�yminen   siellä   yhdessä.  

Tule   rohkeas�   mukaan   ryhmään,   yritetään   yhdessä   luoda   helpos�   lähesty�ävä   yhteisö   ja   sen  
kau�a   jakaa   informaa�ota,   vaihtaa   mielipiteitä   ja   löytää   ratkaisuja   erilaisiin   kysymyksiin.  

Muista,   tässä   aihe-alueessa   jos   missä,   tyhmiä   kysymyksiä    ei   ole !  

On   vain   hurja   määrä   erilaisia   lai�eita,   käy�öjärjestelmiä,   ohjelmia,   ohjelmien   revisioita,   jne.   ja  
niiden   generoimia   haasteita.  

Ne�neuvola,   Marja�a,   Merja,   Rii�a,   Juhani,   Jarmo  


