
Lataa sovellus, jossa mukana näköislehden  
lisäksi myös päivittyvä uutisvirta.

Näköislehti
Digitaalinen näköislehti on päivän painettu lehti selkeässä 
ja tyylikkäässä paketissa. Näköislehti ilmestyy joka päivä 
– myös sunnuntaina, jolloin paperinen lehti ei ilmesty.

Luetko näköislehteäsi älypuhelimella, tabletilla  
vai tietokoneella?

Tietokoneella: www.lapinkansa.fi/nakoislehti.  

•  Leipätekstissä kohta Kirjaudu tästä.

•  Kirjaudu samoilla tilaajatunnuksilla kuin  
 verkkopalveluunkin.

Jos sinulla on käytössäsi älypuhelin tai 
tabletti, voit lukea näköislehteä käyttämällä 
näköislehtisovellustamme. Kirjaudu samoilla 
tilaajatunnuksilla kuin verkkopalveluunkin.

•  Lataa sovellus iOS/Apple-puhelimeesi tai -tablettiisi  
 hakemalla App Storesta hakusanalla Lapin Kansa. 

•  Jos käytät Android-puhelinta tai -tablettia, hae so- 
 vellus Google Play -sovelluskaupasta hakusanalla  
 Lapin Kansa.

•  Windows 8 -mobiililaitteen käyttäjä: löydät näköis- 
 lehtisovelluksesi puhelimesi tai tablettisi Windows 
 -kaupasta hakusanalla Lapin Kansa.

ilmoita.lapinkansa.fi
Jätä ilmoitus 24/7 sähköisen palvelukanavan  
ilmoita.lapinkansa.fi kautta.

Ota verkkopalvelut käyttöösi näin:
Luo itsellesi tunnukset. Jos olet jo luonut tunnukset  
Lapin Kansan mobiili-sovelluksessa, voit kirjautua  
verkkopalveluun samoilla tunnuksilla.

1.  Mene osoitteeseen lapinkansa.fi/kirjaudu.

2.  Syötä kenttiin asiakasnumerosi ja postinumerosi.

3.  Tarkista yhteystietosi. Sähköpostiosoitteesi on  
 jatkossa käyttäjätunnuksesi.

4.  Avaa sähköpostiosoitteeseesi tuleva viesti ja  
 paina siinä olevaa linkkiä, jolloin pääset  
 asettamaan salasanasi.

5.  Kirjaudu palveluun sähköpostiosoitteellasi  
 ja salasanallasi.

Käyttäjätunnukseni

Salasanani

Lataa

storesta

Lataa

AppStoresta



Lataa sovellus, jossa mukana näköislehden  
lisäksi myös päivittyvä uutisvirta.

Näköislehti
Digitaalinen näköislehti on päivän painettu lehti selkeässä 
ja tyylikkäässä paketissa. Näköislehti ilmestyy joka päivä 
– myös sunnuntaina, jolloin paperinen lehti ei ilmesty.

Luetko näköislehteäsi älypuhelimella, tabletilla  
vai tietokoneella?

Tietokoneella: www.pohjolansanomat.fi/nakoislehti.  

•  Leipätekstissä kohta Kirjaudu tästä.

•  Kirjaudu samoilla tilaajatunnuksilla kuin  
 verkkopalveluunkin.

Jos sinulla on käytössäsi älypuhelin tai 
tabletti, voit lukea näköislehteä käyttämällä 
näköislehtisovellustamme. Kirjaudu samoilla 
tilaajatunnuksilla kuin verkkopalveluunkin.

•  Lataa sovellus iOS/Apple-puhelimeesi tai -tablettiisi  
 hakemalla App Storesta hakusanalla Pohjolan Sano- 
 mat. 

•  Jos käytät Android-puhelinta tai -tablettia, hae so- 
 vellus Google Play -sovelluskaupasta hakusanalla  
 Pohjolan Sanomat.

•  Windows 8 -mobiililaitteen käyttäjä: löydät näköis- 
 lehtisovelluksesi puhelimesi tai tablettisi Windows 
 -kaupasta hakusanalla Pohjolan Sanomat.

ilmoita.pohjolansanomat.fi
Jätä ilmoitus 24/7 sähköisen palvelukanavan  
ilmoita.pohjolansanomat.fi kautta.

Ota verkkopalvelut käyttöösi näin:
Luo itsellesi tunnukset. Jos olet jo luonut tunnukset  
Pohjolan Sanomien mobiili-sovelluksessa, voit kirjautua  
verkkopalveluun samoilla tunnuksilla.

1.  Mene osoitteeseen pohjolansanomat.fi/kirjaudu.

2.  Syötä kenttiin asiakasnumerosi ja postinumerosi.

3.  Tarkista yhteystietosi. Sähköpostiosoitteesi on  
 jatkossa käyttäjätunnuksesi.

4.  Avaa sähköpostiosoitteeseesi tuleva viesti ja  
 paina siinä olevaa linkkiä, jolloin pääset  
 asettamaan salasanasi.

5.  Kirjaudu palveluun sähköpostiosoitteellasi  
 ja salasanallasi.

Käyttäjätunnukseni

Salasanani

Lataa

storesta

Lataa

AppStoresta



Asiakaspalvelu- 
sivuston  
kautta palvelua

24/7
lapinkansa.fi/asiakaspalvelu
pohjolansanomat.fi/asiakaspalvelu 

Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien  
asiakaspalvelusivusto on uudistunut. 

Kirjaudu samoilla  
tunnuksilla kuin  
verkkopalveluun.

Jos et ole vielä luonut tun- 
nuksia, voit luoda ne asiakas- 
palvelusivustolla asiakasnumeron  
ja postinumeron avulla.

Tarkista lehden jakelutilanne,  
tee osoitteenmuutos tai  
jakelunkeskeytys, tilaa lahja- 
lehti, katso ajankohtaiset  
kanta-asiakasedut, tee oma  
ilmoitus lehteen – tämän  
kaiken ja paljon muuta voit  
tehdä ympäri vuorokauden.

Tervetuloa  
tutustumaan  
palveluun!


