Aplodit Orkesterille tehostaa jäsenpalvelujaan - sähköpostiosoite on hyödyllinen
Aplodit haluaa viesteillään tavoittaa jäsenet luotettavasti ja nopeasti kertoaksemme
kiinnostavista jäsenille suunnatuista tapahtumista, matkoista ja lipputarjouksista. Jotta
voisimme palvella jäseniämme mahdollisimman hyvin, olemme siirtyneet käyttämään
turvallista nettipohjaista Yhdistysavain -palvelua. Yhdistysavaimen käyttö tehostaa
viestintää sekä vähentää jäsenrekisterin ja postituksen vaatimaa työtä ja kuluja.
Pyrimme jatkossa käyttämään mahdollisimman paljon sähköpostia ja nettisivuillemme
luotavia lomakkeita jäsenkirjeisiin ja muihin viesteihin, tapahtumiin ja matkoihin
ilmoittautumisiin sekä jäsenmaksulaskuihin.
Aloitimme kevään 2017 aikana jäsenrekisterin päivityksen, jotta jäsenet voisivat jatkossa
mahdollisimman paljon hyötyä Yhdistysavaimen ominaisuuksista. Jäsentietojen
tarkastuspyynnöillä olemme pyytäneet jäseniä tarkistamaan ja tarvittaessa päivittämään
jäsentietonsa.
Aplodeilla on myös jäseniä, jotka eivät käytä sähköpostia. Heille Aplodit lähettää edelleen
jäsenkirjeet ja laskut paperisina kirjeinä. Valitettavasti nopeita tiedotteita esimerkiksi
konserttitarjouksista ja matkojen tai jäsentapahtumien muutoksista ei ehditä toimittaa
kirjepostituksina.
Toivomme että tulevaisuudessa pystymme tavoittamaan mahdollisimman suuren osan
jäsenistämme luotettavasti ja tehokkaasti sähköpostilla ja nettisivuillamme.
Oma sähköpostiosoite toimii tunnuksena Aplodien jäsenpalveluihin
Jäsenen sähköpostiosoite toimii samalla myös käyttäjätunnuksena omiin jäsentietoihin ja
Aplodien sivujen jäsenalueelle ja siksi jokaisella jäsenellä olisi hyvä olla oma sähköpostiosoite (käyttäjätunnus).
Mikäli Teillä on käytössä sähköpostiosoite, mutta ette ole ilmoittanut sitä Aplodien
jäsenrekisteriin, ette saa Aplodeilta sähköposteja ettekä voi tarkistaa omia jäsentietojanne
Aplodien nettisivujen kautta.
Suosittelemme lämpimästi että ilmoitatte meille sähköpostiosoitteenne mieluiten Aplodien
nettisivuilla olevalla Ota meihin yhteyttä -lomakkeella osoitteessa
http://aploditorkesterille.yhdistysavain.fi/yhteystiedot tai sähköpostilla
aplodit.aplodit@gmail.com.
Lähetämme Teille sähköpostilla Jäsentietojen tarkastuspyynnön, jonka ohjeiden mukaan
voitte päivittää tietonne ja luoda itsellenne salasanan.

Saan jo sähköpostia Aplodeilta – mihin tarvitsen salasanaa?
Salasanaa tarvitaan jos haluatte päästä sähköpostiosoitteellanne kirjautumaan
jäsentietoihinne päivittääksenne ne esimerkiksi osoitteen tai puhelinnumeron muuttuessa.
Aplodien sivuille saattaa tulla myös vain jäsenille tarkoitettua sisältöä, johon pääsemiseen
tarvitaan kirjautuminen. Esimerkiksi Aplodien tilinpäätöstiedot ja kokouspöytäkirjat
saattavat tulla vain jäsensivuille.
Puolisolla ei ole sähköpostia – mitä tehdään?
Ei tarvitse välttämättä tehdä mitään. Joissakin talouksissa on tällä hetkellä vain yhdellä
jäsenellä sähköpostiosoite ja perheen muu jäsen on saanut jäsentiedotteet jäseneltä, jolla
on sähköposti. Näin voidaan toimia jatkossakin.
Jos perheen muulla jäsenellä on käytössä oma sähköpostiosoite, ja hän haluaa saada
siihen Aplodien sähköpostin, suosittelemme ilmoittamaan sen mieluiten Aplodien
nettisivuilla olevalla Ota meihin yhteyttä -lomakkeella osoitteessa
http://aploditorkesterille.yhdistysavain.fi/yhteystiedot tai sähköpostilla
aplodit.aplodit@gmail.com. Lähetämme sähköpostilla Jäsentietojen tarkastuspyynnön,
jonka ohjeiden mukaan voi tarkastaa jäsentiedot ja luoda salasanan.
Perheessä ei kellään ole sähköpostia – mitä tehdään?
Jos Teillä tai perheen muulla jäsenellä ei ole vielä sähköpostia, suosittelemme sen
hankkimista. Ilmaisia, helppoja ja luotettavia sähköpostipalveluja on saatavilla useilta
palvelutuottajilta (esimerkiksi gmail, outlook).
Sähköpostia voi käyttää ilman omaa tietokonettakin kaikilla nykyisillä älypuhelimella ja
esimerkiksi kirjastoissa. Sähköpostin käytön aloitukseen voitte saada neuvoja ja tukea eri
tukipalveluista (osa palveluista on maksuttomia) tai läheisiltänne.
En aio hankkia sähköpostia – enkö saa Aplodeilta enää kirjepostia?
Kyllä saatte. Aplodit lähettää sähköpostiosoitetta vailla oleville jäsenilleen jäsentiedotteet ja
jäsenmaksulaskut edelleen kirjepostina. Valitettavasti nopeita tiedotteita esimerkiksi
konserttitarjouksista, matkoista ja ohjelmien muutoksista ei ehditä toimittaa
kirjepostituksina.

