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Veneilykouluttajien intranet 
Veneilykouluttajien intranet sivusto tarjoaa auktorisoiduille veneilykouluttajille ajantasaista ja 

kehittyvää opetuksen tukiaineistoa.   

• Muutoksien seuranta - tieto kouluttajan omaan sähköpostiosoitteeseen. 

• Linkki kirjasto muiden toimijoiden ylläpitämiin koulutusaineistoihin. 

• Hyvä hakutoiminto. 

• Helpottaa dokumenttien hallintaa ja ylläpitotyötä. 

• Mahdollistaa dokumenttien Off-line käytön, jolloin ajantasaiset koulutusmateriaalit ovat aina 

omalla koneellasi. 

 

 

Intran sisältö 
Koulutusaineisto on ryhmitelty kurssien mukaisiin kansioihin, joista löytyy kunkin kurssin 

opetussisällön mukaiset PowerPoint -esitykset ja muu materiaali. 

Teemme sisältöpäivityksiä jatkuvasti ja uudet korjatut versiot päivittyvät automaattisesti 

intraan ja synkronoinnin myötä myös omalle koneellesi.  Koulutusaineistossa havaitut 

puutteet ja korjaustarpeet, ilmoitathan niistä SPV:n koulutuspäällikölle. 

 

Tekniikkaa 
Veneilykouluttajien intranet on osa SPV:n strategista ratkaisua perustaa dokumenttien 

hallinta ja jakelu Office365 SharePoint Online ratkaisuun. SharePoint Online ratkaisu 

tukeutuu kiinteästi käyttämääsi selaimeen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että voit olla 

kerrallaan kirjautuneena vain yhteen SharePoint ympäristöön. Jos käytät jonkun muun 

organisaation Sharepoint ympäristöä, niin kirjaudu ulos muista SharePoint sovelluksista ja 

sulje selaimen sivut ennen toiseen SharePoint ympäristöön kirjautumista. 

Veneilykouluttajien intranet toimii myös vanhemmissa Win7, Win8 koneissa. Suosittelemme 

Win10 käyttöjärjestelmää. Kouluttajaintra toimii myös mobiililaitteissa IOS ja Android 

tabletteihin ja älypuhelimiin ladattavan Sharepoint -sovelluksella. Yleisimmät selaimet kuten 

Chrome, Edge, FireFox toimivat hyvin.  Vanhempien Internet Explorer-selainten kanssa voi 

olla ongelmia. 
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Kirjautumisprosessi ja kirjautumisohjeet 
SPV:n Office365 Sharepointin kaksivaiheisella tunnistautumisella suojataan SPV:n tietoja ja 

sinun identiteettiäsi. Kirjautumisen yhteydessä sinun tulee antaa puhelinnumerosi ja 

henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi, jotka liitetään saamaasi SPV:n O365 SharePoint 

Online käyttäjätunnukseen.  Tietoja käytetään sinun tunnistamiseesi salasanan 

itsepalveluresetoinnissa. Lisätiedot ovat tallennettu palveluun, kunnes käyttäjätunnuksesi 

poistetaan.   

Veneilykoulutusintraan kirjautuminen: 
1. Saat sähköpostiisi Intran kirjautumistunnukset (käyttäjänimi ja salasana) ja linkki 

https://portal.office.com kirjautumissivulle, jota emme suosittele käytettäväksi. 

2. Kirjautuminen ja salasanan vaihto 

3. SPV:n O365 Sharepointin käytön aloitus 

• Navigointi Kouluttaja Intraan 

4. Veneilykouluttajien Intran käyttö 

• Tiedostojen synkronointi ja seuranta 

5. Sähköpostin ja kalenterin asetukset. 

 

1. Sähköpostiviestin sisältö 
 

Viestissä on käyttäjätunnuksesi uuteen 

Veneilykouluttajien Intraan ja tilapäinen 

salasana, joka tulee vaihtaa kirjautumisen 

yhteydessä.  

Salasanat ovat voimassa 90 päivää. Järjestelmä 

varoittaa hyvissä ajoin, että salasanasi vanhenee.  

 

Älä käytä viestissä olevaa kirjautumissivun 

linkkiä!  Helpommin ja suoraviivaisemmin 

pääset kouluttajaintraan klikkaamalla alla 

olevaa linkkiä. 

 

https://spvry.sharepoint.com/sites/2300Koulutus/Veneily/materi/SitePages/Kotisivu.aspx 

Kirjautumisikkuna avautuu. 

  

https://portal.office.com/
https://spvry.sharepoint.com/sites/2300Koulutus/Veneily/materi/SitePages/Kotisivu.aspx
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2. Kirjautuminen ja kertakäyttöisen salasanan vaihto 
Microsoft Online kirjautumissivu avautuu aina tietoturvallisella https-yhteydellä. 

 

Jos sinulla on olemassa oleva Office365-tili, niin valitse + Use another account 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Syötä käyttäjätunnus etunimi.sukunimi@ext.spv.fi  klikkaa <Next>/<Seuraava>.  2. Syötä 

salasana ja klikkaa <Sign In>/<Kirjaudu sisään> painiketta. 

Selaimesi kysyy, tallennetaanko salasana? Voit halutessasi tallentaa salasanan selaimeesi, 

sitten kun olet vaihtanut kertakäyttösalasanan. 

 

Seuraavaksi sinun pitää vaihtaa kertakäyttöinen salasana uuteen. 

 

Klikkaa lopuksi <Sign in>/<Kirjaudu sisään> painiketta.  

 

 

 

1. 

2. 

mailto:etunimi.sukunimi@ext.spv.fi
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Jos käytät kouluttajaintraa usein niin vastaa Kyllä 

helpottaaksesi sisäänkirjautumista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional info required/Lisätietoja tarvitaan -lomake avautuu:    

 

Klikkaa <Määritä se nyt> → Seuraa ohjeita ja toimi niiden mukaisesti, syötä puhelinnumerosi  

 

ja kirjoita tekstiviestissä saamasi vahvistuskoodi sille varattuun kenttään. 

 

Lopuksi klikkaa <Tarkista> → Pidä tili käytössäsi ikkuna avautuu! 
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Valitse seuraavaksi Todentamisen sähköpostiosoite, klikkaa <Määritä se nyt> Toimi ohjeen 

mukaan, syötä henkilökohtainen sähköpostiosoite (ei …@ext.spv.fi osoitetta) ja saamasi 

vahvistuskoodi sille varattuun kenttään. 

 

 

 

 

 

 

Klikkaa lopuksi <valmis> painiketta ja SPV:n ryhmäsivusto avautuu. 

 

Klikkaa yläreunassa olevaa <Veneilykouluttajaintra> -tekstiä, josta Veneilykouluttajien 

intranet sivusto aukeaa. 
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Tallenna tämä sivu suosikkeihisi käyttämäsi selaimen 

suosikkeihin, niin pääset jatkossa helpommin 

kirjautumaan intraan. 

Esimerkinä Chromen kirjamerkkipalkki. 

 

3. Office 365 SharePoint -käytönaloitus 
Tervetuloa sivulta päästään O365 Sharepoint sovelluksiin. Näytölle ilmaantuvat ohje- ja 

varoitusikkunat voit sulkea oikeassa yläkulmassa olevasta <X> -painikkeesta tai tehdä 

vaaditut kieli- ja aikavyöhykeasetukset Outlookiin kohdassa 6. 

3.1. Käytön lopettaminen eli ulos kirjautuminen. 

Tilanteissa, että käytät samalta koneelta myös toisen organisaation SharePoint ympäristöä ja 

myös yleisemminkin on hyvä tapa kirjautua ulos, kun lopettaa ko. Sharepoint ympäristön 

käytön. 

Klikkaa henkilön kuvaa ja oheinen menu aukeaa. 

Valikosta pääset muuttamaan joitain tilisi tietoja Delve:n 

kautta. Pääset takaisin O365 sivulle sivun yläpalkista 

klikkaamalla ”Office 365” tekstiä. 

Voit kirjautua ulos riippumatta siitä, missä kohtaa olet 

Kouluttaja Intrassa. Kirjauduttuasi ulos, sulje kaikki auki olevat 

O365 Sharepoint välilehdet selaimestasi. 

 

4. Veneilykouluttajien intran käyttö 

Intran etusivulla on tiedostonäkymä, jossa näkyy koulutusmateriaalit kansioituna 

kursseittain.  Osiossa on myös vapaahaku toiminto jolla voi hakea kirjastosta asiakirjoja.  

Sivulle on kerätty myös hyödyllisiä 

linkkejä, joista löytyy lisää hyvää 

opetuksessa käytettävää 

materiaalia. 

 

3.1 

6. 
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Tiedostot sivulle pääset klikkaamalla vasemmassa reunassa olevaa <Tiedostot> -tekstiä. 

 

Sivulla näet kaikki koulutusaineistot joko ryhmiteltynä kursseittain tai numeroittain.  

Näkymää voit vaihtaa oikeasta reunasta avautuvasta valikosta. 

Saat kaikki koulutusaineistot synkronoitua omalle koneellesi klikkaamalla synkronointi 

kuvaketta. 

4.1. Synkronointi ohje. 

Ohje julkaistaan erillisenä ohjeena. 

 

4.2. Intrassa tapahtuvien muutosten seuranta 

 

Halutessasi seurata koulutusaineistossa ja intrassa 

tapahtuvia muutoksia valitse ”Ilmoita minulle” -

toiminto päälle. Ilmoitukset tulevat sinun omaan 

sähköpostiisi, jonka olet ilmoittanut SPV:lle.  ”Omien 

ilmoitusten hallinta” -toiminnossa voit kytkeä 

ilmoitusten lähettämisen pois. 

 

 

6. Sähköposti ja kalenteri asetukset 
Kirjautuessasi ensimmäistä kertaa 

SharePointiin tulee sinun asettaa kieli ja 

aikavyöhyke oikeaksi klikkaamalla ko. 

tekstiä.   

 

Outlook -sähköpostin aloitussivu aukeaa. 
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Aseta kieli = suomi(Suomi) ja valitse oikea 

aikavyöhyke ja tallenna. 

Tallennuksen jälkeen Outlook avautuu. 

Tätä sähköpostilaatikkoa käytetään ainoastaan järjestelmästä lähetettyjen tilapäivitysviestien ja Yammer 

viestien edelleen lähettämiseen sinun omaan sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut SPV:lle. Voit 

sulkea Outlook-sovelluksen klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa ruudukkoa. 

 

Tervetuloa mukaan uuteen Veneilykouluttajien Intranettiin!  

 

Tämä on uuden alku, yhdessä teemme SPV:n koulutusjärjestelmästä 

entistä paremman, toimivamman ja sisällöllisesti rikkaamman! 

Terveisin SPV:n Veneilykoulutuksen vastuulliset kehittäjät 

Jos sinulla on ongelmia kirjautumisessa, ota yhteyttä sähköpostitse 

jan.thorstrom@spv.fi. 

Kerro viestissäsi lyhyesti ongelmasi ja puhelinnumerosi ja mihin aikaan toivot minun ottavan yhteyttä. 

 

mailto:jan.thorstrom@spv.fi

