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Tervetuloa!

• Esittäytymiskierros

• Kokemuksia yhdistysten kouluttamisesta 

Kuusamossa, yhdistysagentti Lumi Törmä

• Miksi kouluttajakoulutus?



Ihimiset.fi-palvelun käyttäjämäärän 

kasvu 2017-2020
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Ihimiset.fi-

verkkopalvelukoulutus

Koulutusmateriaali kouluttajien käyttöön

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveysturvayhdistys ry



Toimeksi.fi-

verkkopalvelukokonaisuus
• Tietoa yhdistysten ja muiden ei-kaupallisten toimijoiden 

toiminnasta, vapaaehtoistoiminnasta ja kehittämistoiminnasta

• Tietoa yhdistyksille toiminnan ja viestinnän tueksi

• Suunnattu erityisesti kansalaisille, yhdistys- ja järjestötoimijoille, 
oppilaitosten edustajille sekä viranomaisille

• Tarkoitettu helpottamaan yhdistysten ja järjestöjen toimintaan ja 
vapaaehtoistoimintaan hakeutumista ja ohjaamista, 
yhdistystoiminnan toteuttamista sekä yhdistysten kanssa 
tehtävää yhteistyötä

• Maksuton sekä tietojen ilmoittajille että tietoa etsiville

• Koostuu maakunnallisten yhdistysten ylläpitämistä 
aluepalveluista sekä valtakunnallisesta palvelusta

• Kokonaisuutta rahoittaa Veikkauksen tuotoilla STEA



Toimeksi.fi-aluepalvelut

Uusimaa: 
Uusimaalaiset.fi

(EJY ry)

Kaakkois-Suomi: 
yhdistysinfo.fi

(Kaakkois-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskus 

Oy, Socom)

Keski-Suomi: 
yhdistystori.fi

(Keski-Suomen 
Yhteisöjen Tuki ry)

Lappi: 
lappilaiset.fi

(Lapin sosiaali- ja 
terveysturvayhdistys ry)

Pirkanmaa:
lahella.fi

(Artteli ry )

Pohjois-Karjala: 
jelli.fi

(Pohjois-Karjalan 
Sosiaaliturvayhdistys ry)

Pohjois-Pohjanmaa: 
ihimiset.fi

(Pohjois-Pohjanmaan sosiaali-
ja terveysturvayhdistys ry) ja 

varesverkosto.fi
(Vuolle Setlementti ry)

Pohjois-Savo: 
pohjoissavolaiset.fi

(Pohjois-Savon 
sosiaaliturvayhdistys ry)

Kanta-Häme: 
meidanhame.fi

(Hämeen setlementti ry)

Päijät-Häme: 
paijathamalaiset.fi

(Päijät-Hämeen 
hyvinvointipalveluiden kehitys 

ry)

Pohjanmaa: 
sinnedit.fi

(Pohjanmaan yhdistykset 
(POHY) ry)

Vuonna 2020 Toimeksi.fi -
verkkopalvelukokonaisuus 
kasvaa seuraavilla uusilla 
alueellisilla verkkopalveluilla:

•Kainuu: kaenuulaiset.fi 
(Mannerheimin lastensuojeluliiton 
Kainuun piiri ry)

https://www.uusimaalaiset.fi/
https://www.yhdistysinfo.fi/
https://www.yhdistystori.fi/
https://www.lappilaiset.fi/
https://lahella.fi/
https://www.jelli.fi/
https://www.ihimiset.fi/
https://www.varesverkosto.fi/
https://www.pohjoissavolaiset.fi/
https://www.meidanhame.fi/
http://paijathamalaiset.fi/
https://www.sinnedit.fi/
https://www.toimeksi.fi/


Ihimiset.fi-aluepalvelun käyttöönotto

• Yhdistyksen edustaja, esim. työntekijä tai hallituksen jäsen, 
rekisteröityy käyttäjäksi aluepalveluun, jonka alueella yhdistyksen 
kotipaikka sijaitsee
– Mikäli yhdistystä ei vielä löydy palvelusta, myös yhdistys tulee rekisteröidä palveluun 

ensimmäisen käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä

– Mikäli yhdistys löytyy palvelusta, käyttäjä valitsee yhdistyksen rekisteröitymislomakkeen 
listalta. Tällöin aikaisemmin rekisteröityneen yhdistyksen edustajan täytyy hyväksyä uusi 
käyttäjä sähköpostiin tulleesta linkistä.

• Valtakunnallisen toimijan edustaja rekisteröityy Toimeksi.fi-palveluun

• Käyttäjä vahvistaa rekisteröitymisen sähköpostiin tulleesta linkistä

• Käyttäjä kirjautuu palveluun valitsemallaan käyttäjänimellä ja 
salasanalla

• Käyttäjä täyttää yhdistyksen perus- ja yhteystiedot kohtaan “Toimijan 
perustiedot”
– Pakolliset kohdat on merkitty punaisella tähdellä (*)

– Toiminta-alueeseen voi valita kaikki ne maakunnat ja kunnat, joiden alueella yhdistys toimii

– Tiedot julkaistaan painamalla “Julkaise”-nappia



Rekisteröitymisen edut

• Yhdistys saa palveluun oman profiilin, jota voi halutessaan hyödyntää myös yhdistyksen 

kotisivuna

• Yhdistyksen alle voi palveluun lisätä

– henkilöstöä

– tapahtumia

– toimintaa

– vapaaehtoistehtäviä

– uutisia

– hankkeita

– työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja

– tiloja

• Yhdistys voi ottaa vastaan ilmoittautumisia tapahtumiin ja vapaaehtoistehtäviin

• Yhdistyksen tiedot näkyviin Ihimiset.fi -kuntakohtaisille sivuille ja kunnan nettisivuille (14 

kuntaa) 

• Yhdistys voi kerätä palvelussa palautetta toiminnasta ja tapahtumista

• Yhdistys voi poimia palvelusta tilastoja palvelussa ilmoittamistaan tiedoista

• Yhdistys voi varata palvelun tietokannasta löytyviä järjestökeskusten tiloja



Lomakkeella ilmoittaminen

• Mikäli palvelun käyttö on satunnaista tai käyttäjä ei 
muusta syystä halua rekisteröityä palveluun, tietoja voi 
ilmoittaa myös lomakkeella

• Lomakkeella voi palveluun ilmoittaa
– uutisia ja tiedotteita

– tapahtumia

• Palvelussa voi lomakkeella myös
– antaa palautetta

– kertoa kokemuksistaan

• Lomakkeella ilmoitetut tiedot tarkistetaan ja julkaistaan 
palvelun ylläpitäjän toimesta, joten ne eivät näy 
palvelussa heti vaan muutaman päivän viiveellä



Sisällön näyttäminen yhdistyksen 

kotisivulla
• Yhdistys voi näyttää palvelussa ilmoittamaansa sisältöä omilla 

kotisivuillaan

• Sisällön näyttäminen tapahtuu leijukkeen eli upotteen avulla

• Yhdistyksen kotisivuilla voi näyttää seuraavia sisältöjä:
– tapahtumia

– toimintaa

– vapaaehtoistehtäviä

– hankkeita

– työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja

– tiloja

• Kotisivuilla voi näyttää myös esim. omalla toimialueella toimivia muita 
yhdistyksiä

• Leijuke tehdään Luo leijuke -lomakkeella
– valitsemalla sisältö ja ulkoasu

– tilaamalla upotuskoodi omaan sähköpostiin

– lisäämällä upotuskoodi oman kotisivun koodiin haluttuun kohtaan



Sisällön näyttäminen kuntien 
kotisivuilla

• Myös kunnat voivat 

näyttää sisältöjä 

omilla kotisivuillaan

• Moni Pohjois-

Pohjanmaan kunta 

näyttää (vihreä) tai 

tulee näyttämään 

(keltainen) yhdistysten 

ilmoittamia sisältöjä 

kotisivuillaan 

Aluejaot © MML, 2014
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Ja sitten rekisteröitymään!



Mahdolliset ongelmatilanteet

• Käyttäjä haluaa käyttää palvelua useamman yhdistyksen edustajana
– Yhtä sähköpostiosoitetta voi käyttää palvelussa vain yhden yhdistyksen tietojen 

hallinnointiin

– Ohjeista käyttäjää hankkimaan yksi sähköpostiosoite kutakin yhdistystä kohden

• Vahvistussähköpostia ei tule sähköpostiin
– Ohjeista käyttäjää tarkistamaan roskapostikansion sisältö

– Ohjeista käyttäjää odottamaan 10-15min, sähköpostissa voi olla viivettä

• Käyttäjän tulee olla yhteydessä palvelun ylläpitäjään
– Mikäli käyttäjä kirjoittaa rekisteröityessään yhdistyksen nimen väärin

– Mikäli käyttäjä kirjoittaa rekisteröityessään oman sähköpostiosoitteensa väärin

– Mikäli sähköpostia ei em. toimenpiteistä huolimatta tule sähköpostiin

– Mikäli yhdistyksen edustajana aikaisemmin rekisteröitynyt henkilö ei saa linkkiä, jonka 
avulla voisi hyväksyä uuden käyttäjän tai mikäli kyseinen henkilö ei ole enää mukana 
yhdistyksen toiminnassa

– Mikäli käyttäjä rekisteröityy vahingossa väärään aluepalveluun

– Mikäli palveluun ilmoitettu yhdistys on lopettanut toimintansa

– Mikäli käyttäjällä tulee palvelun käytössä ongelmatilanne, josta hän ei omin voimin selviä

• Ylläpidon yhteystiedot löytyvät jokaisen aluepalvelun alabannerista, 
ihimiset.fi-ylläpito: 050 348 4676 ja info@kumppanuuskeskus.fi



Palaute

• Annathan palautetta koulutuksen 

toteutuksesta 9.6. mennessä: 

https://forms.gle/SGsovoyGvd2vhfSJ8

https://forms.gle/SGsovoyGvd2vhfSJ8

