
 
 
Digipalveluiden ohje 
 

Palveluiden ottaminen käyttöön 
 
Vanhojen kotisivujen tunnus ja salasana eivät toimi uusilla kotisivuilla. Kaikille jäsenille 
on tehty palveluun uusi tunnus.   
 

Mihin tunnusta tarvitaan? 

• Näyttelijähaun profiilin luomiseen ja muokkaamiseen 
• Mobiilijäsenkortin käyttämiseen 
• Vain jäsenille tarkoitettujen vinkkien ja sisältöjen näkemiseen  

 

Tutustuthan näihin ohjeisiin huolellisesti!  

 
Suurin osa ongelmista on toistaiseksi liittynyt siihen, että ohjeita ei ole luettu – siksi 
teimme ohjeista entistäkin kattavammat.  

Jos olet lukenut ohjeet ja seurannut niitä tarkasti, älä arastele ottaa yhteyttä!  

Kerro sähköpostissasi mahdollisimman tarkasti, missä kohtaa ongelmat ovat 
ilmenneet. Voit halutessasi liittää mukaan kuvakaappauksia.  
 

Sisältö: 
 
Sivu 2: Palveluiden ottaminen käyttöön 
Sivu 3: Mobiilijäsenkortin ottaminen käyttöön 
Sivu 4: Näyttelijähaku 

 

 

 



Näin aloitat: Ota oma tunnus käyttöön 
 

1.  Mene osoitteeseen www.nayttelijaliitto.fi  
 

2. Klikkaa oikeasta ylänurkasta ”Jäsensivut”  
 

3. Valitse kirjautumisen alta linkki ” Tilaa uusi salasana”.  
 

4. Kirjoita avautuvaan kenttään se sähköpostiosoite, joka on 
Näyttelijäliiton jäsenrekisterissä. Älä sulje selaimen ikkunaa. 
 

5. Saat sähköpostiisi kertakäyttöisen varmennenumeron, jonka 
voit syöttää sivuston kirjautumisikkunaan. Tämän jälkeen pääset 
asettamaan itsellesi haluamasi salasanan.  
 

6. Nyt voit kirjautua omalla sähköpostiosoitteella ja uudella 
salasanalla kotisivuille.  
 

7. Jos tämän jälkeen unohdat salasanasi, voit tilata sen samalla 
tavalla sähköpostilla tai tilaamalla kirjautumisnäkymästä 
kertakäyttöisen koodin puhelimeesi. Jotta tämä puhelinkoodi 
toimisi, on sinun käytettävä samaa puhelinnumeroa, jotka olet 
ilmoittanut liiton tietoon. 

 

 

Ongelmia kirjautumisessa? 
 

• Tarkista ensin, noudatitko ohjeita. 
• Jos se ei auta, kysy onko liitolla yhteystietosi ajan tasalla: 

toimisto@nayttelijaliitto.fi  
• Jos saat kuittauksen, että asiat ovat kunnossa ja ohjeiden tarkka 

seuraaminen ei toimi, voit pyytää apua samasta osoitteesta 
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Mobiilijäsenkortti 
 

1. Olethan jo toiminut edellisen kohdan ohjeiden mukaan? Jos et, tee se ennen 
tätä. Jos olet, jatka lukemista. 
 

2. Kirjoita puhelimen selaimeen mobiili.nayttelijaliitto.fi  
 

3. Kirjautuminen tehdään samoilla tunnuksilla, joilla kirjaudutaan jäsensivuille ja 
näyttelijähakuun 
 

4. Jäsenkortti avautuu selaimeesi.  
 

5. Löydät jäsenkortin alapuolelta lukuisia vain Näyttelijäliiton jäsenille tarkoitettuja 
tarjouksia. 
 

6. Alavalikon kautta pääset katsomaan liiton uutisia ja tapahtumia. 
 

7. Suosittelemme mobiilijäsenkortin tallentamista pikakuvakkeeksi puhelimen 
aloitusnäyttöön tai kirjanmerkkeihin.  
 

8. Jos tämän jälkeen unohdat salasanasi, voit tilata sen samalla tavalla sähköpostilla 
tai tilaamalla kirjautumisnäkymästä kertakäyttöisen koodin puhelimeen. Jotta 
tämä puhelimeen tuleva koodi toimisi, on sinun käytettävä samaa 
puhelinnumeroa, jotka olet ilmoittanut liiton tietoon. 

 

Ongelmia kirjautumisessa mobiilijäsenkorttiin? 
 

• Tarkista ensin, noudatitko ohjeita – etenkin kohtaa 1. Jos et ole kirjautunut 
aluksi tunnuksellasi uusille sivuille onnistuneesti, ei myöskään jäsenkortti 
toimi. 
 

• Jos et pääse kirjautumaan sivun 2 ohjeiden mukaisesti, kysy onko liitolla 
yhteystietosi ajan tasalla: toimisto@nayttelijaliitto.fi  
 

• Jos saat kuittauksen, että asiat ovat kunnossa ja ohjeiden näiden ohjeiden 
tarkka seuraaminen ei toimi, voit pyytää apua samasta osoitteesta 
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Näyttelijähaku 
 

1. Kirjaudu sivustolle - mieluiten tietokoneella. Jos kirjaudut uusille sivuille 
ensimmäistä kertaa, noudata sivun 1 ohjeita. 
 

2. Sivuston yläpalkin ”jäsenalue” ja ”kirjaudu ulos” -painikkeiden väliin ilmestyy 
kolmas oranssi painike, jossa lukee ”oma profiilini”. 
 

3. Perustiedot-välilehdellä voit valita, näkyykö profiilisi Näyttelijähaussa. Voit 
tarpeen tullen piilottaa profiilisi, ja se säilyy tallennettuna piilossa.  
 

4. Perustiedot-välilehdelle lisätty profiilikuva on ensimmäinen kuva, joka näkyy 
Näyttelijähakua selaaville ihmisille. 
 

5. Yhteystiedot-välilehdellä omien yhteystietojen lisääminen on vapaaehtoista, 
mutta suosittelemme niiden lisäämistä, jotta voit saada Näyttelijähaun kautta 
työtarjouksia. Yhteystiedot näkyvät vain käyttäjille, jotka ovat kirjautuneet 
palveluun. Palveluun voivat kirjautua toiset näyttelijät ja alan työnantajat 
(casting- yhtiöt, tuotantoyhtiöt, teatterit, äänikirjatuottajat yms.).  
 
Muista päivittää yhteystietosi myös liitolle: toimisto@nayttelijaliitto.fi ! 
 

6. Suosittelemme Kokemus ja osaaminen -välilehden huolellista täyttämistä, 
koska työnantajat käyttävät niitä hakukriteereinä. Voit lisätä CV:n – se näkyy vain 
kirjautuneille – mutta kokemus kannattaa myös listata profiiliin, jotta se näkyy 
hakutuloksissa!   
 

7. Työnäytteet-välilehdellä voit lisätä profiiliisi lisää kuvia, ääninäytteitä ja 
videotiedoston (esim. showreel) 

UUTTA: Näyttelijähaussa siirryttiin käyttämään hakukriteerinä pelkästään kameraikää. 
Mikäli haluat pitää Näyttelijähaun profiilissasi oman syntymäaikasi, sinun ei tarvitse 
tehdä mitään muutoksia. Kameraiän voi määritellä Näyttelijähaun profiiliin 
muokkaamalla Perustiedot-välilehteä. Kameraiän voi ilmoittaa haarukkana, 
esimerkiksi 25–30 vuotta. 

Suosittelemme tarkkaa ja realistista rajausta, jotta Näyttelijähaku pysyy työnantajille 
hyödyllisenä työkaluna. Jos et ole listannut itsellesi kameraikää, Näyttelijähaun 
hakukone käyttää hakukriteerinä haussa jo olevaa syntymäaikaa. Hakukone ei 
kuitenkaan näytä työnantajille, onko profiilissasi oleva ikä oikea ikäsi vai itse listaamasi 
kameraikä. Jos taas olet syöttänyt kameraiän, hakutuloksissa näyt vain kameraiällä, 
etkä enää syntymäajalla. Kameraikä ei päivity automaattisesti, vaan sen voi aina 
tarpeen tullen määrittää itse uudelleen. Syntymäaikaan perustuva ikä taas päivittyy 
automaattisesti. Jos profiilissasi ei ole mitään ikätietoa, profiilisi ei voi tulla esille 
hauissa, joissa haetaan näyttelijöitä ikärajauksen avulla! 

Kysymyksiä? Lähetä sähköpostia toimisto@nayttelijaliitto.fi  
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