
Ihimiset.fi-verkkopalvelu

Esittely ja käyttökoulutus

Järjestöt näkyväksi 
Pohjois-Pohjanmaalla



Mikä ihimeen ihimiset.fi?

Toimijoille – ilmoita maksutta oman 
organisaatiosi toiminnasta ja tapahtumista:

● Toimijan perus- ja yhteystiedot
● Toimintaa ja tapahtumia
● Vapaaehtoistehtäviä
● Työ- ja harjoittelupaikkoja
● Vuokrattavia tiloja
● Ajankohtaisia asioita ja uutisia

Verkkopalvelu on tarkoitettu 
ei-kaupallisille toimijoille ja tarjoaa:

Kansalaisille – löydä yhdistysten 
tarjoamia välineitä ja apua omaan arkeesi



Olemme osa valtakunnallista 
Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta

Uusimaa: Uusimaalaiset.fi
Kaakkois-Suomi: yhdistysinfo.fi
Keski-Suomi: yhdistystori.fi
Lappi: lappilaiset.fi
Pohjois-Karjala: jelli.fi
Pohjois-Pohjanmaa: ihimiset.fi ja varesverkosto.fi
Pohjois-Savo: pohjoissavolaiset.fi
Kanta-Häme: meidanhame.fi
Päijät-häme: paijathamalaiset.fi
Pirkanmaa: lahella.fi
Pohjanmaa: sinnedit.fi

Alueelliset rinnakkaisverkkopalvelut:



Mitä hyödyt?
Ihimiset.fi

● Ilmaiset nettisivut yhdistyksellesi
● Näkyvyys (tästä lisää seuraavassa 

diassa)
● Kerää ilmoittautumiset tapahtumiin
● Maksuton käyttö, tuki ja koulutus
● Tiedot ja tapahtumat yhdessä 

kanavassa

Koe leijukkeiden voima ja näy!

Useiden kuntien nettisivuilla
(mm. Lumijoki, Tyrnävä, Kuusamo, Taivalkoski, 
Merijärvi, Utajärvi, Hailuoto, Pyhäntä)

Pohjois-Pohjanmaalla (Ihimiset.fi, varesverkosto.fi) 

Valtakunnallisesti (Toimeksi.fi)



Näkyvyys Vuonna 2020 yli 45 000 kävijää

Ihimiset.fi-sivustoa käyttää n. 400 toimijaa ja heistä muodostuu melkein 700 
käyttäjän joukko. Tämä määrä käyttäjiä tuottaa sisältöä, jonka ihmiset tahtovat 
nähdä, ja vierailijat saapuvat sivustolle mm. Googlen kautta. Googlessa 
ihimiset.fi:n näkyi yli miljoona kertaa vuonna 2020! 

Tätä näkyvyyttä myös sinulla on mahdollisuus päästä hyödyntämään 
rekisteröitymällä käyttäjäksi ja alkamalla tuottamaan sisältöä!



Kuinka yhdistysihminen voi konkreettisesti 
hyödyntää palvelua?

● Rekisteröidä järjestön tiedot
● Rekisteröidä omat tiedot
● Ilmoittaa tulevaa toimintaa ja tapahtumia
● Julkaista uutisia ja ajankohtaista tietoa
● Ilmoittaa vapaaehtoistehtäviä sekä työ- ja harjoittelupaikkoja
● Saada toiminnat näkyviin muilla sivuilla: Luo leijuke –lomake
● Vuokrata kokoustiloja mm. 

Kumppanuuskeskuksesta ja Kumppanuustalo Nuotasta



Leijuke ihimiset.fi/luo-leijuke

● Päivität tiedot vain yhteen paikkaan ja 
jaat ne leijukkeella useaan

● Helppo ja nopea ottaa käyttöön, ei 
vaadi koodausta 

● Saat upotuskoodin tilaamalla sen 
sähköpostiosoitteeseesi

https://www.ihimiset.fi/luo-leijuke-2/
https://www.ihimiset.fi/luo-leijuke-2/
https://www.ihimiset.fi/jarjestotalo-kumppanuuskeskus/kumppanuuskeskuksen-neuvontapiste/


Miten kunnat hyödyntävät sivustoa?

● Rajapinnan avaaminen tietojen vastaanottamiseksi tai leijuke

● Esimerkkinä Oulun rest-apilla (rajapinta) tehty 
http://lapsuus.ouka.fi-sivusto

● Henkilökunta käyttää sivustoa asiakasohjauksessa etsimällä tietoa 
järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta kuntalaisille

http://lapsuus.ouka.fi-sivusto


Rekisteröityminen ihmiset.fi-verkkopalveluun
1. Mene osoitteeseen 
www.ihimiset.fi/rekisteroityminen

2. Valitse aluepalveluksi Ihimiset

3. Lisää organisaatiosi nimi 

- Tarkista nimen oikeinkirjoitus!

4.   Lisää omat yhteystietosi

5.   Luo käyttäjätunnus 

- esimerkiksi alisam, alisappsotu

- Ei voi muuttaa enää myöhemmin

- kaikki kirjaimet pienellä

6. Luo salasana

7. Lisää sähköpostiosoitteesi

- Tarkista oikeinkirjoitus!

8. Muista lukea ja hyväksyä palvelun 
käyttöehdot

9. Tarkista vielä antamasi tiedot!

10. Paina lopuksi Rekisteröidy-nappia

11. Tarkista sähköpostisi ja vahvista 
rekisteröitymisesi sähköpostissa olevan 
linkin kautta

http://www.ihimiset.fi/rekisteroityminen


Huomioita
● Jos käytät ihimiset.fi:tä useamman toimijan edustajana, 

tarvitset kirjautumiseen eri sähköpostiosoitteet eri toimijoille.

● Vahvistussähköpostin saapumisessa saattaa mennä 
10-15min. Muista myös tarkastaa roskaposti.

● Ongelmatilanteissa voit aina ottaa yhteyttä ylläpitoon!



Organisaation tietojen lisääminen palveluun
Kirjauduttuasi palveluun 
Valitse “toimijan perustiedot” sivun yläosasta tai sivuvalikosta.

Täytä kaikki pakolliset kohdat
Käy läpi kaikki lomakkeiden vasemmalla puolella olevat välilehdet ja täytä kaikki punaisella 
(*) merkityt kohdat.

Esikatsele sivua
Muista myös esikatsella sivua ja tarkistaa, että tiedot näkyvät oikein ennen julkaisua.

Julkaise tiedot
Täytettyäsi pakolliset tiedot paina Julkaise-nappia oikeasta yläkulmasta. Saat organisaatiosi 
sivun näkyviin Ihimisiin. Voit aina palata päivittämään organisaatiosi tietoja tälle sivulle.

Voit nyt julkaista tapahtumia, toimintaa, työ- ja harjoittelupaikkoja, 
vapaaehtoistehtäviä sekä tehdä tilavarauksia!

https://www.ihimiset.fi/ajankohtaista/tapahtumat/
https://www.ihimiset.fi/toimintaa-kunnittain/
https://www.ihimiset.fi/ajankohtaista/tyo-ja-harjoittelupaikat/
https://www.ihimiset.fi/vapaaehtoistoimintaa/avoimet-vapaaehtoistehtavat-kunnittain/
https://www.ihimiset.fi/jarjestotalo-kumppanuuskeskus/kokoustilat/


Ollaanhan ihimisiksi!



Yhteystiedot ja apua käyttöön:

info@kumppanuuskeskus.fi

www.ihimiset.fi

050 348 4676

Tilaa mut!

www.ihimiset.fi

mailto:info@kumppanuuskeskus.fi
http://www.ihimiset.fi

