
Kirjautuminen ensimmäistä kertaa Teamsiin ja liittyminen Invalidiliiton Yhdistysvaikuttajien tiimiin  

 

Invalidiliitto on ottanut käyttöön Microsoft Teams – sähköisen työkalun helpottamaan yhdistysten 

vaikuttamistoimintaa ja yhteistyötä etänä. Invalidiliiton yhdistysvaikuttajien tiimissä on osiot yleiselle ja alueelliselle 

työskentelylle. Siellä teitä odottelevat alueiden järjestöasiantuntijat ja mukaan on jo liittynyt eri yhdistysten 

vaikuttajia. Tervetuloa joukkoon! 

 

 

Saat omaan sähköpostiisi tiedon, että Invalidiliitto on lisännyt sähköpostisi tietoihinsa yhdistysvaikuttajien tiimiin. 

Vaikka viestit saattavat näyttää epämääräisiltä, niistä ei tarvitse huolestua. Ne eivät myöskään aiheuta toimenpiteitä 

vaan ne voi vaikka poistaa: 

 

  

 



Kun olet saanut tiedon yhdistysvaikuttajien tiimiin pääsystä, sinun pitää tehdä muutamat vaiheet päästäksesi 

mukaan: 1) rekisteröityä Teamsiin, 2) luoda käyttäjätili, jos sitä ei jo ole sekä 3) kirjautua Teamsiin ja hyväksyä 

Invalidiliiton tunnistaminen. Alla nämä vaiheet on kuvattu askel askeleelta. 

Rekisteröityminen ja käyttäjätilin luominen tehdään vain kerran, minkä jälkeen kirjautuminen on helpompaa. 

 

Teamsin käyttöönotto vaatii rekisteröitymisen. Se on maksutonta, mutta sinulla pitää olla sähköpostiosoite. 

 

1. Mene Teamsin rekisteröitymissivulle, esim. klikkaamalla seuraavasta linkistä:  

www.microsoft.com/fi-fi/microsoft-365/microsoft-teams/free  

 

2. Jos sinulla on jo Teams käytössä, klikkaa ”Kirjaudu nyt” 

Jos sinulla ei ole ollut Teamsia käytössä, klikkaa ”Rekisteröidy maksutta”, ks kuva alla  

 
 

2.1. Anna seuraavaksi sähköpostiosoitteesi. Jos sinulla on Microsoft-tili, voit antaa sen sähköpostiosoitteen, tai 

sitten esimerkiksi Gmail-osoitteen tai muun sähköpostiosoitteen, mitä yleensä käytät. Tämän jälkeen etene 

Seuraava-painikkeella. Ks kuva alla.  

Tarkistathan, että sähköpostiosoite on sama, johon olet saanut yhdistysvaikuttajien tiimin kutsun – 

epäselvissä tapauksissa voit varmistaa asian oman alueesi järjestöasiantuntijalta. 

 

http://www.microsoft.com/fi-fi/microsoft-365/microsoft-teams/free


 

2.2. Seuraavassa ruudussa valitse työ- ja organisaatiokäyttöön ja etene Seuraava-painikkeella. Ks. kuva alla. 

 

 
 

2.3. Seuraavassa ruudussa anna salasana ja kirjaudu sisään. Ks. kuva alla. 

Tämä voi olla eri kuin sähköpostisi salasana. Muista salasana myös myöhempää käyttöä varten. 

 

 



 

2.4. Seuraavassa ruudussa kirjoita etu- ja sukunimesi. Yrityksen nimeksi voit laittaa edustamasi yhdistyksen 

nimen. Lopuksi klikkaa määritä Teams. Ks. kuva alla. 

Muista salasana myös myöhempää käyttöä varten. 

 
 

3. Kun sinulla on määritettynä Teams-tili, siirry sisään kirjautumiseen  

3.1. Kun seuraava sivu avautuu, voit sulkea pikkuikkunan Cancel- / Peruuta -painikkeesta 

 
3.2.  Jatka tästä eteenpäin valitsemalla ”Use the web app instead” / Käytä selainversiota sen sijaan 

 
 



3.3. Valitse valikosta Invalidiliitto ry ja etene Continue- / Jatka-painikkeella 

 
 

3.4. Kun tulet ensimmäistä kertaa Invalidiliiton tiimeihin, Invalidiliitto kysyy lupaa kirjata sinut sisään ja tunnistaa 

sähköpostiosoitteesi. Jotta pääsee jatkamaan, tämä pitää hyväksyä Accept- / Hyväksy-painikkeesta, ks. kuva 

alla. 

 



 

3.5. Seuravaksi tulee tietoikkuna, jonka tiedot voit lukea painamalla ”Seuraava” 

tai sulkea ruudun oikean yläkulman ruksista. 

 

 
 

3.6. Ja lopuksi avautuu itse Invalidiliiton tiimit välilehtineen 

 

 

Oikeasta yläkulmasta saat esiin valikon, josta pystyt 

esimerkiksi kirjautumaan ulos.  

 

Kun olet kerran käynyt nämä vaiheet läpi, 

jatkossa sisäänkirjautuminen onkin paljon 

helpompaa. 

Käytön jatkamista on ohjeita erikseen.  


