
Ohje Photo Portalin käyttöön 
 

1. Kirjautuminen / rekisteröityminen 
https://foto.finlandcircuit.fi/Photoportal/ 
 
HUOM! 
Toimi kirjautuessasi joko kappaleiden 1.1 tai 1.2 mukaan riippuen onko sinulla jo 
tunnus vai ei. Kirjautumisen jälkeen voit siirtyä ohjeen kohtaan 2. 

 

1.1 Vanha käyttäjä – sinulla on jo käyttäjätunnus 
Jos olet kirjautunut aikaisemmin Finland Circuit, Obsession of Light, This is Life, tai 
johonkin muuhun tätä Photo Portalia käyttävään näyttelyyn, sinulla on jo tunnus 
olemassa eli voit käyttää samaa. Älä siis tee uutta käyttäjätunnusta vaan pyydä uusi 
salasana mikäli et muista vanhaa salasanaasi. Järjestelmän pitäisi lähettää uusi 
salasana sähköpostiisi. Ellet ole saanut salasanaa tarkista sähköpostisi 
roskapostikansio. Mikäli ei siltikään viestiä löydy, niin ilmoita siitä operaattorille 

circuit@finlandcircuit.fi. Pyrimme vastaamaan vuorokauden kuluessa tai nopeammin. 

1.1.1 Klikkaa Log In -painiketta 

1.1.2 Saat näkyviin kirjautumistietosi, korjaa mikäli niissä on korjattavaa ja klikkaa alhaalta Save -painiketta 

1.2 Uusi käyttäjä – sinun täytyy rekisteröityä ja kirjata tietosi 
1.2.1 Klikkaa Register -painiketta 

1.2.2 Saat näkyviin kirjautumistieto sivun (Create a New Account), johon pitää täyttää vähintään kaikki 

pakolliset tiedot (merkitty *) 

Kenttä englanniksi Kenttä suomeksi Pakollisuus K / E 
E-mail * Sähköpostiosoite K 
First name * Etunimi K 
Last name * Sukunimi K 
Honours Arvonimet jos on (FIAP, SKsL, jne…) E 
Address * Postiosoite K 
Additional Address Osoitteen lisätieto E 
Zip Code * Postinumero K 
City * Kaupunki K 
State Osavaltio E 
Country * Valtio K 
Captcha * Kirjoita näkyvät merkit kenttään. 
Tällä varmistetaan. ettei kyseessä ole roskaposti robotti. K 
Camera Club * Kamerakerho johon kuulut K 
 
1.2.3 Klikkaa Register -painiketta 

Järjestelmä lähettää sinulle automaattisesti sähköpostin (lähettäjä: circuit@finlandcircuit.fi) 

antamaasi osoitteeseen. Viestistä löydät salasanasi, jolla pääset kirjautumaan Photo Portaliin. Ellet 

ole saanut salasanaa tarkista sähköpostisi roskapostikansio. Mikäli ei siltikään viestiä löydy, niin ilmoita siitä operaattorille 

circuit@finlandcircuit.fi. Pyrimme vastaamaan vuorokauden kuluessa tai nopeammin. 

https://foto.finlandcircuit.fi/Photoportal/


2 Kuvien lähettäminen 

2.1 Näyttelyn valinta 
Laita ruksi ruutuun, jonka jälkeen saat avattua listan (Exhibition) käynnissä olevista näyttelyistä. 
Samaan aikaan saattaa olla käynnissä useampia näyttelyitä, joten ole huolellinen että teet oikean 
valinnan! 
 

2.2 Kuvien lataaminen 
HUOM! Yhden kuvan koko saa olla korkeintaan: 
pitkä sivu 1920 pikseliä x lyhyt sivu 1080 pikseliä ja tiedostokoko enintään 2 Mt. 
Mikäli olet 30 vuotias tai sen alle, niin ruksaa kohta ’Are you 30 or less’, jolloin kuvamaksu on 2 € / 
kuva. 
2.2.1 Kun olet valmis lataamaan kuvasi, klikkaa Add image -painiketta 

2.2.2 Valitse sarjaksi (Series) B. Digikuvat 

2.2.3 Kirjoita kuva nimi 

2.2.4 Valitse kuvat (File name/ Selaa) 

HUOM! Mikäli kyseessä on useamman kuvan kokonaisuus = kuvasarja, muista laittaa ruksi kohtaan Is Work 

jokaisen kuvan kohdalla ennen lataamista. 

2.2.5 Klikkaa Upload -painiketta. 

Mikäli suoritat maksun PayPalin kautta siirry maksu vaiheeseen, jos et voit kirjautua ulos sivustolta. 

 


