
Varmista sähköpostien perille tuleminen   12-2020 

Healing Rooms lähettää uutiskirjeitä sähköpostitse kaikille, jotka sen haluavat vastaanottaa. 
Uutiskirjeet lähetetään osoitteesta info@healingrooms.fi. Tässä muutamia ohjeita miten 
varmistat uutiskirjeiden perille tulon. 

Sähköpostijärjestelmiä on useita ja posteja voidaan lukea nettiselaimen avulla suoraan 
nettipostilaatikosta, kännykkäsovelluksen avulla tai sähköpostiohjelman (esim. Outlook, 
Thunderbird, Apple) avulla ja laitteina voi olla tietokone, puhelin, tabletti tai jokin muu laite. Tästä 
moninaisuudesta johtuen ei ole mahdollista antaa ohjetta kaikkiin variaatioihin eri postilaatikosta. 

Useimmiten, kun vastaanottaja ei ole saanut postia luettavakseen, niin se on mennyt roskapostiin 
tai johonkin muuhun järjestelmän kansioon  (esim. Sosiaaliset verkostot tai Tarjoukset) 

Ohjeita 

1) Ensimmäinen yleisohje on, että tallenna sähköpostiosoite info@healingrooms.fi 
sähköpostiohjelmasi tai laitteesi osoitekirjaan. Tämä saattaa auttaa siihen, että 
sähköpostijärjestelmä tulkitsee lähettäjän kaveriksesi ja näyttää viestin normaalisti sinulle. 
 

2) Gmail 

Yleisin sähköpostijärjestelmä on Gmail ja tähän löytyy Googlen sivuilta paljon ohjeita. Google 
kuitenkin muuttaa järjestelmiään ja asetuksiaan jatkuvasti, mutta tässä tämän hetkisiä ohjeita. 

Gmail sähköpostin luokkien muutokset: 
https://support.google.com/mail/answer/3094499?hl=fi  

Gmailissa on useita laatikoita (luokkavälilehtiä), joihin postit tulevat: Ensisijainen, Sosiaaliset 
verkostot, Tarjoukset, Roskaposti. 

Gmailin postilaatikon luokkien ja välilehtien lisääminen 

Sähköpostit lajitellaan postilaatikoiden eri välilehdille, esim. Sosiaaliset verkostot tai Tarjoukset. 
Kaikki viestit eivät oletusarvoisesti näy kerralla, kun avaat Gmailin. Lisää kaikki luokat näkyviin. 

Luokkavälilehtien lisääminen tai poistaminen 

1. Avaa Gmail tietokoneella. 

2. Valitse oikeasta yläkulmasta Asetukset ja paina Näytä kaikki asetukset. 
3. Klikkaa Asetuksissa Tunnisteet -välilehteä ja paina ”näytä”: Kaikki viestit, Roskapostit, 

Junkmail ym. 
4. Valitse Asetuksissa välilehti Postilaatikko. Laita ruksi Luokat-osion kaikkiin luokkiin (kaikki 

tulevat näkyviin). Huom. Et voi luoda uusia välilehtiä. Voit ainoastaan tuoda näkyviin ja 
piilottaa olemassa olevia välilehtiä. 

5. Vieritä alareunaan ja valitse Tallenna muutokset. 
 

mailto:info@healingrooms.fi
mailto:info@healingrooms.fi
https://support.google.com/mail/answer/3094499?hl=fi
https://mail.google.com/


Sähköpostin siirtäminen uuteen luokkaan 

Mene Postilaatikko -kohtaan (vasemmalla ylhäällä), jolloin saat kaikki sähköpostiluokat näkyviin ja 
etsi viimeisin info@healingroomista tullut viesti. 

1. Raahaa tämä sähköposti hiirellä Ensisijainen -luokkaan. 
2. Kun päästät hiiren, niin vasempaan nurkkaan pitäisi tulla viesti (ponnahdusikkuna), joka 

”Tehdäänkö tuleville info@healingrooms.fi osoitteesta tulleille posteille samoin?” Vastaa: 
Kyllä. 
 

Jos info@healingrooms.fi -osoitteesta tullut sähköposti löytyy Roskapostit laatikosta vasemmalta, 
niin merkkaa kyseinen viesti EI ROSKAPOSTIksi ja viesti poistuu roskapostilaatikosta. Etsi viesti 
jostakin näkyvästä sähköpostiluokasta ja siirrä se Ensisijainen-luokkaan yllä olevien ohjeiden 
mukaisesti. 

 

3) Postilaatikon muut asetukset 

Jotta haluttu viesti ei menisi roskapostiin, voit yrittää muuttaa postilaatikkosi asetuksia 
(käyttämästäsi järjestelmästä riippuen): 

Jos käytössäsi on sähköpostisuodattimia, niin muuta niiden asetuksia väljentämällä suodatusta tai 
lisäämällä info@healingrooms.fi sallituksi osoitteeksi  (työkalut/asetukset tms. kohdasta 
vaihtoehdot/options, turvalliset lähettäjät). Googlen sähköpostisuodattimista on tietoa linkissä 
“Suodattimien käyttäminen”: https://support.google.com/mail/answer/6579 
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