Googlen sähköpostitilin asetukset
Google luopuu 30.5.2022 kokonaan aikaisemmasta sähköpostin kirjautumistavasta, jossa sähköposti voitiin
lähettää ulkopuolisesta ohjelmasta käyttämällä Google-tilin käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Tämän muutoksen jälkeen sähköpostin lähettäminen Tiemestari tai Metsänpoika-ohjelmasta ei enää
onnistu entisillä asetuksilla.
Seuraavassa on neuvottu, kuinka sähköpostin lähettäminen saadaan uudelleen toimimaan. Voit tehdä
tämän muutoksen jo nyt.
Lyhyesti:







Google tilin kautta luodaan uusi sovellussalasana ja Tiemestari- tai Metsänpoika- ohjelman
sähköpostiasetuksista käyttäjän salasana korvataan sillä.
Aikaisempi käyttäjän salasanaa ei muutu, sen avulla kirjaudutaan Googlen tilille samoin kuin
ennenkin.
Jotta Googlen sovellussalasana voidaan luoda, on tilillä oltava kaksivaiheinen vahvistus.
o Kaksivaiheinen vahvistus tarkoittaa, että kun kirjaudut tilillesi uudella tai ei-luotetulla
laitteella, sinun on vahvistettava henkilöllisyytesi toisella vahvistusvaiheella. Saat puhelimeen
tekstiviestin, jossa olevaa tunnusta käyttämällä pääset tilillesi. Siis pelkkä käyttäjätunnus ja
salasana eivät enää riitä.
Kun lähetät sähköpostia Tiemestari- tai Metsänpoika-ohjelmasta käsin, niin kaksivaiheista
vahvistusta ei silloin tarvita, vaan posti lähtee suoraan ohjelmasta kuten ennenkin.
Jos et halua käyttää kaksivaiheista vahvistusta omalla GMail-tililläsi, niin perusta uusi GMail-tili
tiekunnan tai metsästysseuran käyttöön. Tällä uudella tilillä kaksivaiheinen vahvistus on sitten
käytössä, ja voit käyttää omaa GMail-tiliäsi kuten ennenkin (siis ilman kaksivaiheista vahvistusta).

Ohjeet
Kirjaudu GMail- tilillesi.
Napsauta ensin oikeasta yläreunasta valintapainiketta ja sitten valikosta painiketta Tili.

Valitse toiminto Tietoturva, joka selainikkunan leveydestä riippuen on joko vasemman reunan valikossa tai
ikkunan yläreunassa.

Vieritä sivua alas kohtaan Googleen kirjautuminen.
Kaksivaiheinen vahvistus on pakollinen, jotta uusi sovellussalasana voidaan luoda.



Jos sinulla on jo käytössäsi kaksivaiheinen vahvistus, niin selaa tätä ohjetta suoraan kohtaan
Sovellussalasanan luominen.
Jos kaksivaiheinen vahvistus ei ole vielä käytössä, niin napsauta nuoli-painiketta sen asettamiseksi.

Napsauta ensimmäiseltä sivulta Aloita.

Seuraavaksi joudut antamaan salasanasi uudelleen kirjautumisen varmistamiseksi.

Sen jälkeen annat puhelinnumerosi ja painat Seuraava.

Google lähettää puhelimeesi vahvistuskoodin. Kirjoita se tekstikenttään ja paina Seuraava.

Seuraavassa ikkunassa paina Ota käyttöön.

Sovellussalasanan luominen
Kun kaksivaiheinen tunnistus on käytössä, niin valitse rivi Sovellussalasanat ja napsauta nuoli-painiketta.

Valitse sovellus-valikosta Sähköposti.

Valitse Muu (omavalintainen nimi).

Anna haluamasi nimi ja paina Luo (antamallasi nimellä ei ole asiayhteyttä ohjelmaan, jossa sitä käytetään).

Google luo uuden sovellussalasanan. Kirjoita se ylös, jotta voit antaa sen Tiemestarin tai Metsänpojan
sähköpostin asetuksiin tai anna se suoraan Tiemestari- tai Metsänpoika-ohjelman sähköpostin
salasanaksi (tämä on neuvottu jäljempänä). Voit myös kopioida salasanan leikepöydälle ja liittää sen
sähköpostiohjelman tekstikenttään (maalaa salasana ja paina Ctrl-C).
Salasana on nähtävissä vain tässä ikkunassa ja tällä hetkellä. Sitä ei saa uudelleen näkyviin Googlen tililtä
käsin. Jos tarvitset salasanaa myöhemmin, niin sinun on luotava se uudelleen.
Napsauta tämän jälkeen Valmis.

Tämän jälkeen sovellussalasanojen lista näyttää tältä.
Sovellussalasanaa ei saa enää näkyviin. Jos et saanut sitä talteen, kuten edellä on neuvottu, niin poista
salasana (roskakorin kuvake) ja luo se uudestaan.
Voit luoda useampiakin sovellussalasanoja.

Kun sovellussalasana on luotu, niin voit kirjautua ulos Googlen tililtä ja sulkea selainikkunnan.

Sovellussalasanan asettaminen Tiemestari- tai Metsänpoika-ohjelmaan
Avaa jokin sähköpostin lähetysikkunoista ja napsauta sieltä painiketta Asetukset.



Tiemestari-ohjelmassa sähköpostia voidaan lähettää ikkunasta Talous/Tiemaksut, Talous/Muut
maksut tai Henkilöt/Henkilörekisteri.
Metsänpoika-ohjelmassa sähköpostia voidaan lähettää ikkunasta Talous/Jäsenmaksut/Laskun
lähettäminen sekä ikkunasta Jäsenet.

Jätä kaikki muut asetukset ennalleen, mutta kirjoita uusi Googlen luoma salasana entisen salasanan sijalle.

Kun napsautat painiketta Testaa yhteys, ja kaikki on kunnossa, niin saat seuraavan ilmoituksen.

