
 

Yleistä 

Telegram (Messenger) -palvelun käyttöönotolla saat nopean ja helpon viestintäkanavan jäsentemme kesken. Telegram 
yhdistää jäseniämme mm. laku-tapahtumissa ja jäsentapaamisten ulkopuolella sekä kesällä, jolloin ei ole tapaamisia 
Hatanpäällä. Telegramiin voit luonnollisesti liittyä vain niin halutessasi. Sähköposti säilyy edelleen pääviestintätapana, 
eikä Telegramia käytetä seuran virallisessa viestinnässä. 

 Telegram on yksi suljettujen piirien viestintään keskittyvä sosiaalisen median palvelu jossa on yli 400 miljoonaa 
käyttäjää (yleisin vastaava palvelu Suomessa on WhatsApp). Telegramin kautta voit halutessasi perustaa vaikka 
perheiden sisäisen keskusteluryhmän, osallistua kaveripiirien kuulumisiin sekä koululuokkien, harrastusporukoiden ja nyt 
kuulumasi TVS:n jäsenten väliseen viestintään. Pakko ei ole kirjoittaa viestejä, voit vain seurata mitä tai missä tapahtuu 
tai mikä asia kulloinkin jäseniä askaruttaa. Telegramin vahvuus on käytön helppous: riittää, kun asentaa sovelluksen 
kännykkään – ei tarvita profiilin luomista, verkoston rakentamista tai halukkuutta tykätä toisten julkaisuista. 

 Telegram-viestit voivat olla esimerkiksi: 

• Kertoa muille tai kuulla muilta, että joku on lähdössä kuvaamaan ja voisi lähteä porukkaan mukaan 

• Kertoa muille kuvausmahdollisuuksista, valokuvanäyttelyistä tai tapahtumista, joissa voisi olla kiinnostavaa 
kuvattavaa 

• Kysyä ryhmältä neuvoa tai mielipidettä johonkin asiaan tai tekniikkaan 

• Lähettää kuva katsottavaksi ja kommentoitavaksi tai muuten vaan terveisiä esim. matkalta 

• Vastaanotat tietoa esim. yllättävistä ohjelmanmuutoksista jne. 

Telegram on viestintäsovellus älypuhelimille ja muille laitteille. Telegram toimii kännykän lisäksi tabletilla ja tietokoneella 
yhtä aikaa. Lähettämäsi ja saamasi viestit näkyvät jokaisella laitteellasi, paitsi jos käytät salattua viestiä (secret chat). 
Telegram sanoo palvelun olevan nopea ja turvallinen. Voitit lähettää viestin mukana rajattomasti kuvia ja videoita. 
Telegram on ilmainen ja luonteeltaan hyvin tekstiviestin kaltainen. Perusero tekstiviestiin on helpompi ja laajempi 
ryhmälähetysmahdollisuus.  

 Miten otat Telegramin käyttöön? 

Telegram etsii kontaktit automaattisesti puhelimesi yhteystiedoista. Tämän takia puhelinsovelluksen asentaminen on 
pakollinen, jotta esimerkiksi tietokoneen työpöytäsovelluksen voi ottaa käyttöön. Tätä ennen puhelinnumero 
rekisteröidään kännykkäsovelluksella käyttäen tekstiviestivarmennusta.  

Tarvitset älypuhelimen. Avaa tämä sähköpostiviesti puhelimesi sähköpostissa ja klikkaa oheista linkkiä ladataksesi 
tarvittavan sovelluksen. Latauksen jälkeen sovellus kysyy sinulta puhelinnumerosi ja saat tekstiviestinä vahvistuskoodin, 
joka pitää sovellukselle antaa. Näet heti Telegramin kontakteissa, keitä tuttujasi on jo palvelussa. Voit myös mennä 
puhelimesi sovelluskauppaan ja etsiä sieltä sovellus hakusanalla Telegram. 

https://telegram.org/dl/ 

Lähetä minulle tieto sähköpostilla, kun olet ladannut sovelluksen ja ottanut palvelun käyttöön,. Kirjoita 
sähköpostiin myös se matkapuhelinnumero, jonka Telegramiin laitoit. Olen perustanut meille TVS-jäsenet –ryhmän ja 
lisään sinut siihen. Nimesi ja puhelinnumero tallentuu siis myös Raimon iPhonen kännykän yhteystietoihin.  
Telegram ja GDPR ja Applen tietosuojakäytäntö 

Näet ryhmän sen jälkeen Telegramissa ja viestittely voi alkaa. TVS-jäsenet -ryhmä on tarkoitettu teille jäsenille ja siihen 
lähetetyt viestit pitää liittyä valokuvausharrastukseemme. Sisältö voi olla rentoa arkikieltä. Vältä yhdelle henkilölle 
tarkoitettujen viestien lähettämistä koko ryhmälle. Telegram on messenger ja voit lähettää one-to-one-viestejä, kun olet 
tallettanut ko. henkilön puhelinnumeron puhelimeesi. Mikäli laitat viestiin linkin jollekin muulle sivustolle, kerro mitä linkin 
takaa löytyy. Hallitus toimii sisällön valvojana, ettei mukaan lipsahda mainoksia tai huonoa kieltä/kuvia.  

PS. Jos haluat palvelun muihin laitteisiisi, mene ko. laitteella osoitteeseen www.telegram.org ja sivun alareunasta löytyy 
linkki oikeaan sovellukseen. Samassa osoitteessa voit tultustua Telegram-palveluun tarkemmin (Englannin kielinen). 
Telegramia voi käyttää myös ilman sovellusta netissä osoitteessa https://web.telegram.org/#/login. Nettiselaimella 
käyttäminen vaatii ensin asennuksen matkapuhelimeen.  

 

 

https://telegram.org/dl/
https://www.telegram.org/faq#q-what-about-gdpr
https://www.apple.com/legal/privacy/fi/
http://telegram.org/
https://web.telegram.org/#/login


 

 


