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Sähköpostitilin ja Kotisivut.com Autentikoiva SMTP-palvelun 
käyttöönotto Thunderbird-sähköpostiohjelmassa 

Käynnistä Thunderbird-ohjelma. Ensimmäisellä käynnistyskerralla käynnistyy asennusvelho,  
joka auttaa alkuun asetusten kanssa kuvan mukaisesti.  
Mikäli sinulla on jo ennestään Thunderbird käytössä, niin voit käynnistää asennusvelhon 
valitsemalla valikosta Tiedosto - Uusi - Olemassa oleva sähköpostitili.  
Windowsissa Thunderbirdin ylävalikon saa näkyviin esimerkiksi painamalla alt-näppäintä. 
 

Täytä kenttiin pyydetyt tiedot: Nimi, Sähköpostiosoite sekä Salasana.  
Paina tämän jälkeen Jatka.

Oma nimi 
 
Sähköpostiosoitteesi 
 
Salasanasi 
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Thunderbird yrittää löytää automaattisesti oikeat asetukset syöttämiesi tietojen perusteella. 
Nämä automaattiset asetukset eivät valitettavasti ole oikeat ja eivät näin ollen toimi.  
Kuvassa näkyvät asetukset ovat esimerkkiasetukset, käytä Kotisivut.comin ilmoittamia 
postipalvelun asetuksia. 
Valitse Muokkaa asetuksia, seuraavaksi vaihdetaan käyttöön oikeat asetukset.

Oma nimi 
 
Sähköpostiosoitteesi 
 
Salasanasi 
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Saapuvan postin palvelimen nimi on ilmoitettu tilauksesi yhteydessä.  
Voit tarvittaessa pyytää sen sähköpostilla helpdesk@kotisivut.com-osoitteesta samoin  
kuin muita asetuksia. Mikäli käytät SSL-suojausta tulee saapuvan postin palvelimen nimi olla  
kotisivut.com-loppuinen, jolloin SSL-suojaus toimii ilman virheilmoituksia, esimerkiksi 
posti5.kotisivut.com. Käyttäjätunnus Saapuvalle postille on koko sähköpostiosoitteesi. 
 
Mikäli käytössäsi on Kotisivut.comin Autentikoiva SMTP-palvelu (lisäpalvelu), niin käytä 
palvelun tilauksen yhteydessä ilmoitettuja tietoja.  
Huomioi, että Autentikoiva SMTP-palvelun käyttäjätunnus ja salasana eivät ole samat kuin 
sähköpostilaatikkosi käyttäjätunnus ja salasana. 

Paina lopuksi valmis. 

saapuvan postin palvelin

koko sähköpostiosoitteesi palvelun käyttäjätunnus

Oma nimi 
 
Sähköpostiosoitteesi 
 
Salasanasi 
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Thunderbird on nyt valmis vastaanottamaan sähköposteja ja lataa palvelimelta sähköpostit ja 
kansiot käyttöösi. 
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Kun ensimmäisen kerran yrität lähettää sähköpostia käyttäen auth-smtp.kotisivut.com-
palvelinta, niin saat kuvan mukaisen virheilmoituksen. Valitse Kirjoita uusi salasana.  
Virheilmoitus tulee, koska Thunderbirdillä on käytössä muut Autentikoiva SMTP-palvelun 
asetukset, mutta ei salasanaa.

Syötä nyt Autentikoiva SMTP-palvelun salasanasi, valitse lisäksi Tallenna salasana salasanojen 
hallintaan, jolloin salasana tallentuu ja Thunderbird ei kysy sitä uudelleen.  
Ensimmäinen kirjautuminen salasanan kanssa voi epäonnistua, mutta mikäli asetukset ovat 
kunnossa, niin tällöin postit lähtevät jatkossa ongelmitta ilman virheilmoituksia. 
Mikäli postit eivät lähde jatkossa, niin tällöin tarkista lähtevän postin palvelimen asetukset. 
Tarkista ensiksi lähtevän postin palvelimelle asetettu käyttäjätunnus, joka asetettiin sivulla 4., 
salasana sekä yhteyteen käytettävä portti (465). 


