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JÄSENYYDESTÄ YLEENSÄ – LUE TÄMÄ HUOLELLA! 

Olet nyt jäseninfon piirissä. Lähetän sähköpostilla viestejä toimintaamme liittyen noin kerran viikossa. Viestit tulevat FloMembers-
jäsenrekisterin kautta lähettäjänä Tampereen Valokuvausseura ry. Jäsentapaamiset ovat keskiviikkoisin Hatanpään koululla, 
Haapakuja 2, klo 18, mikäli toisin ei mainita – nyt tosin epidemian vuoksi olemme tavanneet verkossa. Jäsentapaamisten aiheet 
löytyvät verkkosivuiltamme Jäsentapaamiset-välilehdeltä. Laita kalenteriisi jo nyt ne päivät, jolloin ehdottomasti haluat olla mukana. 
  
Suosittelen valokuvauskurssejamme ja jäsenenä saat ne edullisemmin. Lielahden kartanon studion tai pimiön perehdytysinfon 
jälkeen olet oikeutettu vuokraamaan niitä edullisesti omaan käyttöösi. Mikäli haluat kuvata erilaisia kohteita mukavassa porukassa, 
LaKu-lauantaikuvaajat kokoontuvat aina kuun ensimmäisenä lauantaina. Teemat ja ohjeet tapaamiseen löytyvät verkkosivuiltamme. 
  
Jäseninfot lähetän näin sähköpostin välityksellä, joten huolehdi sen säännöllisestä lukemisesta ja tyhjentämisestä. Sen lisäksi voit 
liittyä seuran Telegram-viestirinkiin. Ryhmässä on yli sata jäsentä. Voit esittää turvallisessa, suljetussa ryhmässä muille jäsenille 
kysymyksiä sinua askarruttavista valokuvaukseen liittyvistä asioista ja hyötyä muiden kysymyksistä.  
 
Käy tykkäämässä myös seuran Instagram ja Facebook-sivuistamme. Lisäksi Facebookista löytyy TVS-jäsenet suljettu ryhmä. Ryhmiin 
liittyessäsi hyväksyt ko. palveluntarjoajan ehdot ja että henkilötietojasi tarvitaan näiden ryhmien ylläpidossa. 
  
Mikäli et vielä maksanut jäsenmaksua, saat siitä erillisen laskun. Muista käyttää laskun viitenumeroa. 
Jäsenmaksun ja kaikki muutkin seuran maksut voit maksaa näppärästi myös MobilePayllä, jolloin tarvitset vain ko. maksun 
lyhytnumeron. Lyhytnumerot löytyvät seuran verkkosivuilta aina ko. maksun yhteydestä. 
 
Tältä sivulta löydät lisätietoa ja ohjeita MobilePayn ja Telegramin käyttöönottoon. 
  
Kun olet TVS:n jäsen, olet myös Suomen Kameraseurojen Liiton (SKsL) jäsen. Jäsenenä voit osallistua liiton valokuvanäyttelyihin sekä 
kansainvälisiin näyttelyihin. Saat Kamera-lehden alennettuun hintaan. Tilaa se itse netistä. Hinta vuonna 2020 SKsL:n jäsenelle on 79 
€ (norm. 96 €).  Mikäli olet jo tilaaja, uusi tilaus alkaa siitä, mihin edellinen loppuu. http://www.kamera-lehti.fi/sksl-tarjous/.  
 
JÄSENREKISTERI 

Seuran jäsenrekisterinä on FloMembers-palvelu. Käyttääksesi FloMembersiä, sinun tulee aktivoida käyttäjätilisi, jota varten olet 

saanut sähköpostiisi aktivointilinkin. Seuraa viestissä saamiasi ohjeita ja aktivoi tilisi asettamalla uusi salasana. Linkki on voimassa 10 

päivää. Jos et ehdi aktivoimaan tiliä 10 päivän sisällä, ota yhteyttä sähköpostilla tvs@valokuvausseura.fi. Linkki on lähetetty 

osoitteesta flomembers (a_t) floapps.com. Tarkista myös sähköpostisi roskapostikansio. 

Kun aktivointi on tehty, jatkossa voit kirjautua sisään jäsenrekisteriin täällä. Järjestelmä vaatii yhden kirjautumisen alkuperäisillä 

tilitiedoilla, jonka jälkeen voit halutessasi yhdistää kirjautumisen myös muihin tileihisi (Facebook, Twitter tai Google). Kun olet 

yhdistänyt tilisi, jatkossa voit kirjautua sisään myös näiden tilien avulla. (kts. kuva). Seuraa järjestelmän antamia ohjeita. 

 Omien tietojen päivittäminen onnistuu ”Omat tiedot”-välilehdellä. Sieltä voit myös 

vaihtaa salasanasi ja jättää eroilmoituksen.  

Sähköpostia käytetään paitsi kirjautumiseen niin myös jäsenviestien ja jäsensivujen 

salasanan lähettämiseen. Tähän osoitteeseen lähetetään myös lasku jäsenmaksusta. 

Omien tietojen Tapahtumat-välilehdeltä voi ilmoittautua vain jäsenille tarkoitettuihin 

tapahtumiin. Samoin Laskut-välilehdeltä voit katsoa oletko maksanut jäsenmaksusi tai 

kurssilaskun.  

Jos olet unohtanut salasanasi, voit tilata ohjeet salasanan uudelleenasettamiseksi napsauttamalla kirjautumissivulla linkkiä 

"Salasanahukassa?" ja antamalla sähköpostiosoitteesi.  

Näkemisiin! 
  
Raimo Korpela 
Puheenjohtaja 
0400 767 000 
www.valokuvausseura.fi 
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