
OHJEET HENGEN JA TIEDON MESSUJEN LIVESTREAM-TAPAHTUMAN 

KOKO VIIKONLOPUN ELÄMYSPAKETIN KATSELUUN 

Pääset katsomaan viikonlopun esityksiä seitsemän päivän ajan käyttämällä koodia, jonka saat 

tilausvahvistuksen yhteydessä pääsyoikeuden ostamisen jälkeen. 

TALLENTEISIIN PÄÄSY TAPAHTUU SEURAAVASTI: 

LAUANTAIN ESITYKSIÄ katsoaksesi siirry osoitteeseen: 

https://iframe.dacast.com/vod/b6a80ead-362e-14b5-0198-19d05dd70a6d/dc137d99-8a70-

1445e410-66dc67451668 

SUNNUNTAIN ESITYKSIÄ katsoaksesi siirry osoitteeseen: 

https://iframe.dacast.com/vod/b6a80ead-362e-14b5-0198-19d05dd70a6d/cb562c27-a00c-

e48e6b92-deb1ab2e30ee 

 

HUOM: Nämä ohjeet on tarkoitettu niille, jotka ovat ostaneet erikseen pääsyoikeuden koko viikonlopun esitysten tallenteisin. Jos katsoit striimiä 

suorana, sinulla on tällöin käyttöoikeus myös tallenteisiin.  

Jos kuitenkin olet jo valmiiksi rekisteröitynyt videoalustalle (sähköposti ja omavalintainen salasana), valitse tällöin violetin väristä BUY -kohtaa 

painettuasi LOGIN. Syötettyäsi email eli sähköpostiosoitteesi ja password eli salasanasi ja sinistä LOG IN -kohtaa painettuasi klikkaa kohtaa “add 

voucher eli lisää ilmaiskoodi”. Oikean koodin “voucher code eli ilmaiskoodi” -kohtaan lisäämisen jälkeen paina sinistä PAY-kohtaa. Onnistuneen 

toiminnan jälkeen ruudulla lukee “SUCCESS! eli onnistuminen” ja kyseisen ikkunan voi sulkea painamalla ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa rastia. 

Jos video ei käynnisty automaattisesti, sen saa toimimaan painamalla videoruudun vasemmassa alakulmassa olevaa kohtaa PLAY tai painamalla 

videota jostain kohtaa. 

 

Jos sinulla ei ole ennestään käyttäjätiliä videoalustalle ja luot uuden tilin palveluun, valitse “sign 

up”. Kirjoita sähköpostiosoitteesi (email), koko nimesi (full name) sekä haluamasi salasana kahteen 

kertaan. Lisäksi sinun tarvitsee rastia kohta “I agree to the Terms” ja painaa sinistä REGISTER -

kohtaa. 

 

Olet nyt rekisteröitynyt palveluun ja pysyt kirjautuneena, ellet tyhjennä laitteesi välimuistia. Sign up 

eli rekisteröinti palveluun tehdään vain kerran. Sen jälkeen voit kirjautua sisään yllä olevia ohjeita 

noudattaen, jos kirjaudut välillä ulos palvelusta tai joudut muusta syystä kirjautumaan uudelleen. 
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Katsoaksesi haluamasi esityksen toimi seuraavasti: Lähetämme sähköpostitse tilausvahvistuksen, 

jonka yhteydessä on kaksi pääsykoodia – yksi lauantain esityksiin ja toinen sunnuntain esityksiin. 

Tarkista kumman päivän esityksiä sisältävän videon olet avannut, jos se on sinulle epäselvää. 

Kirjoita kohtaan ”voucher code” kyseisen päivän pääsykoodi., jolloin lipun hinnaksi vaihtuu 0 euroa. 

Kohta ”voucher code” on heti sivun yläosassa, ennen luottokorttitietojen täyttämistä. Huom: Älä 

missään tilanteessa täytä tilitietojasi tähän kohtaan. Kun pääsykoodisi on hyväksytty ja järjestelmä 

ilmoittaa hinnaksi 0 euroa, klikkaa maksa/pay. Pääset nyt seuraamaan tapahtumaa omilla 

käyttäjätunnuksillasi! 

Jos unohdat salasanasi, “forgot password?”-kohtaa painamalla saat uusittua salasanasi. Kirjoita 

kohtaan “email” sähköpostiosoitteesi ja paina kohtaa RESET. Kopioi kohtaan “token” sähköpostiisi 

saamassasi otsikolla “Your password reset token” olevassa sähköpostissa oleva vahvistettu kirjaimia 

ja numeroita sisältävä 16-merkkinen kirjain- ja numerosarja. Lisää uusi salasanasi kohtíin “new 

password eli uusi salasana” ja “repeat new password eli toista uusi salasanasi”. Paina kohtaa SET 

ja lisää seuraavaksi avautuvaan ikkunaan “login eli kirjaudu” email eli sähköpostiosoitteesi ja 

password eli uusi salasanasi ja painamalla sinistä LOG IN -kohtaa pääset eteenpäin. 

Jos video ei käynnisty automaattisesti, sen saa toimimaan painamalla videoruudun vasemmassa 

alakulmassa olevaa kohtaa PLAY tai painamalla videota jostain kohtaa. 

Molemmat tallenteet löytyvät myös https://live-events.fi/vod linkin kautta tai verkkosivuiltamme 

www.rajatieto.fi. 
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