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Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Yleiset ohjeet
Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa 
viitattuihin alisivuihin. 

Kun olet kirjautuneena palveluun, näet oman nimesi valikossa ja tietokoneella viedessäsi hiiren 
kursorin nimesi päälle tulee esiin valikot käyttäjätiliin ja uloskirjautumiseen palvelusta. 
Mobiilinäkymässä saat päävalikon näkyviin painamalla sivun yläreunassa olevaa Valikko -palkkia.

Ongelmatilanteissa ota yhteys Hannaan: hanna@kaksinkasin.fi
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1 Rekisteröityminen
1.1  Mene osoitteeseen https://kaksinkasin.fi/ajanvaraus

1.2  Paina painiketta Näytä kirjautuminen

1.3 Klikkaa linkkiä Klikkaa tästä rekisteröityäksesi

1.4 Kirjoita hierojalta saamasi salasana, jolla pääset kirjautumaan.
Tämän jälkeen paina Lähetä-painiketta.
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1.5 Esiin tulee lomake, johon täytä tietosi. 
• Sähköpostisi, joka toimii samalla käyttäjätunnuksenasi

• Nimesi

• Puhelin

• Salasanasi kahteen viimeiseen kenttään. Anna vähintään 6 merkkiä pitkä salasana, jossa 
käytät mieluiten isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita.

1.6 Paina Rekisteröidy-painiketta

Jos rekisteristeriin on jo tallennettu antamasi käyttäjätunnus, valitse toinen. Todennäköisesti tämä 
aiemmin tallennettu käyttäjätunnus (sähköposti) on sinun, joten voit nollata salasanan sähköpostiisi 
(katso kohta 3. Salasanan nollaus

Kun rekisteröityminen on onnistunut, voit kirjautua uusilla tunnuksillasi. Sähköpostiisi tulee viesti 
rekisteröitymisestäsi.

2 Palveluun kirjautuminen
2.1  Mene osoitteeseen https://kaksinkasin.fi/ajanvaraus

2.2  Paina painiketta Näytä kirjautuminen

2.3 Kirjoita käyttäjätunnuksesi (sähköposti) ja salasanasi.

Tämän jälkeen paina Kirjaudu sisään -painiketta

Huom! Jos antamasi salasana on väärä tai et muista sitä, mene kohtaan 6. Salasanan nollaus
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3 Varauskalenterin selaaminen
Varauskalenteria on mahdollista selata ilman kirjautumista, mutta varauksia pystyy tekemään vain 
sisäänkirjautuneena käyttäjänä.

3.1 Kalenterinäkymän liikuttaminen

Varauskalenteria voidaan liikuttaa kalenterin yläpuolilla olevista sinisistä painikkeista. 

Mobiilikäytössä myös sipaisemalla päivänäkymää vasemmalle tai oikealle saa kalenterin päivät 
vaihtumaan.

3.2 Päivän valitseminen

Kalenterin vasemmassa ylänurkassa on kalenterikuvake, jota painamalla saadaan esiin 
minikalenteri, jolla voidaan valita kalenterissa näkyvä ensimmäinen päivä.

Minikalenterissa voit valita päivän esillä olevasta kuukaudesta tai liikkua kuukausissa sinisiä nuolia 
painamalla. Vihreät päivät osoittavat päiviä, jolloin on varattavissa aikoja. Paina haluttua päivää, 
jolloin varauskalenteri siirtyy näyttämään haluttua ajanjaksoa.
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3.2 Kalenterin tuntinäkymä

Kalenterissa näkyvät vihreät ajat ovat vapaana ja siniset ajat ei-varattavissa. Omat varaukset 
näkyvät violettina.

4. Varausten tekeminen
Varausten tekemiseen pitää olla kirjautuneena sisään palveluun. 

Varaukset tehdään sivulla https://kaksinkasin.fi/ajanvaraus.

4.1 Valitse haluttu hieronnan kesto kalenterin yläpuolella olevista painikkeista.

4.2 Siirry kalenterissa haluttuun päivään ja katso onko aikoja vapaana (vihreänä).

Tietokoneella siirtäessäsi hiiren kursoria tuntinäkymän päällä, näet oranssina mahdollisen 
varausajan.

5

https://kaksinkasin.fi/ajanvaraus


4.3 Paina kalenterin haluttua aikaa, jolloin hieronta alkaisi.

4.4.Voit varata ajan painamalla Varaa -painiketta

4.5 Jos et haluakaan tehdä varausta, voit sulkea varausikkunan 
painamalla Palaa -painiketta

4.6 Tehdessäsi varauksen, odota hetki ja saat hetken päästä 
vahvistuksen varauksen onnistumisesta. Paina OK- painiketta.

Tehdessäsi varauksen saat vahvistuksen myös sähköpostiisi.

Varauksesi näkyy kalenterissa vain sinulle ja palvelun järjestäjälle. 
Varaus on merkitty kalenteriin violettina ja siinä on nimesi.

Varauksesi näkyvät sinulle myös kalenterin alla olevassa Varaukseni -osiossa, jonka saat näkyviin 
painamalla Näytä varaukseni -painiketta. 
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5 Varauksen poistaminen

5.1. Poistaminen kalenterissa

Voit poistaa varauksen suoraan kalenterista painamalla varaustasi ja painamalla Poista -painiketta. 

Palvelun varmistaa vielä haluatko todella poistaa varauksen ja painamalla Kyllä -painiketta 
varauksesi poistetaan.

5.2 Poistaminen varaukseni -listassa
Voit listata ja poistaa varauksiasi kalenterin alapuolella olevassa Varaukseni -osiossa. 

Saat varauksesi näkyviin kaikki varauksesi painamalla Näytä varaukseni -painiketta. 

Voit poistaa yksittäisen varauksesi painamalla Poista varaus -painiketta ja vahvistamalla 
poistamisen valitsemalla Kyllä varmistuskyselyyn.
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6 Salasanan nollaus
Jos olet unohtanut salasanasi, voit nollata sen sähköpostiisi. Tällöin uusi salasana lähetetään 
antamaasi sähköpostiosoitteeseen. 

6.1 Mene osoitteeseen https://kaksinkasin.fi/salasana/

6.2 Kirjoita sähköpostiosoitteesi, jolla olet rekisteröitynyt palveluun.

6.3 Paina Nollaa salasana -painiketta.

Huom! Jos antamasi käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) ei ole rekisteröity järjestelmään, mene tällöin 
rekisteröitymään kohdan 1 Rekisteröityminen mukaisesti.

6.4 Saat sähköpostiisi uuden salasanan, jolla pääset kirjautumaan palveluun.

Halutessasi voit vaihtaa itsellesi paremmin muistettavan salasanan kohdan 

7 Salasanan vaihtaminen mukaisesti.

7. Salasanan vaihtaminen
7.1 Mene osoitteeseen https://kaksinkasin.fi/kayttajatili

7.2 Kirjaudu sisään tunnuksillasi

7.3 Esiin tulee linkit, joista paina Vaihda salasanaa -linkkiä

7.4 Kirjoita uusi salasanasi kahteen kertaan ja paina Päivitä salasana -painiketta
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8. Omien tietojen muuttaminen
Voit etunimeäsi, sukunimeäsi ja puhelinnumeroasi. Valitettavasti sähköpostin muuttaminen ei ole 
mahdollista. Jos sähköpostisi muuttuu, rekisteröidy uudella sähköpostiosoitteellasi palveluun 
kohdan 1 Rekisteröityminen mukaisesti.

81 Mene osoitteeseen https://kaksinkasin.fi/kayttajatili

8.2 Kirjaudu sisään tunnuksillasi

8.3 Esiin tulee linkit, joista paina Muuta omia tietojani -linkkiä

8.4 Tee muutokset tietoihisi ja paina Päivitä profiili -painiketta
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9 Kirjautuminen ulos palvelusta
9.1 Tietokoneella vie hiiri ylävalikossa nimesi päälle, jolloin esiin tulee alivalikko. 
(Mobiilinäkymässä avaa valikko ylälaidasta)

9.2 Paina Kirjaudu ulos -linkkiä
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