
Ihimiset.fi-verkkopalvelu

Palvelun esittely ja 
sisällöntuotanto

Järjestöt näkyväksi 
Pohjois-Pohjanmaalla



Ota ihimiset.fi yhdistyksesi työkaluksi. 
Näy tuhansille kävijöille joka kuukausi!

Vuonna 2020 yli 45 000 kävijää 
+ näkyvyys leijukkeiden ja 

rajapintojen kautta

Googlessa ihimiset.fi:n näkyi yli miljoona 
kertaa vuonna 2020



Mikä ihimeen ihimiset.fi?

Toimijoille – ilmoita esille:

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

Kansalaisille – löydä yhdistysten tarjoamia 
välineitä ja apua omaan arkeesi



Olemme osa valtakunnallista 
Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta

Pohjois-Pohjanmaa: ihimiset.fi ja varesverkosto.fi



Leijuke ihimiset.fi/luo-leijuke

● Päivität tiedot vain yhteen paikkaan ja 
jaat ne leijukkeella useaan

● Helppo ja nopea ottaa käyttöön 

● Saat upotuskoodin tilaamalla sen 
sähköpostiosoitteeseesi

● Leijuketta käyttävät mm. Kunnat

● Myös mahdollisuus rajapintaan

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


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!



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 tiedot 
näkyviin Ihimisiin. Voit aina palata muokkaamaan tietoja.

Voit 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/


Kun tuotat sisältöä vastaa seuraaviin kysymyksiin

UUTINEN

Kuka/mikä?

Mitä?

Missä?

Milloin?

Miten?

Miksi?

Millaisin seurauksin?

TOIMIJATIETO

Kuka olet?

Mitä yhdistyksesi tarjoaa?

Kenelle palvelut on suunnattu?

Missä?

Löytyykö verkosta lisätietoja?

Onko yhteyshenkilöä?

TAPAHTUMA- TAI TOIMINTA

Missä?

Milloin?

Kenelle?

Mitä?

Maksaako?

Mistä lisätietoja?

Tarvitseeko ilmoittautua?



Valitse oikea paikka tiedolle
UUTINEN

TAPAHTUMA

TOIMINTA

TOIMIJAKORTTI

Ajankohtainen

 

Kerran tapahtuva

Ns. toistuva tapahtuma

Staattinen, ei niin muuttuva tieto



Muista hyödyntää myös

HANKE

HENKILÖKORTTI

Ei tarvitse syöttää hankkeita uusina 
toimijoina tai kirjoittaa toimijakorttiin

 

Helppoa hallita tietoja



Hyvä otsikko
On kuvaava, ytimekäs, kiinnostava, yksilöllinen ja houkuttelee lukemaan lisää. Otsikko kertoo 

esimerkiksi mitä tapahtuu, missä ja kenelle toiminta on suunnattu.

Esimerkkejä hyvistä otsikoista:

Kierrätä muovisi oikein -webinaari Oulun asukkaille 1.12.2020

Apua masennukseen vertaistukiryhmä nuorille Ylivieskassa

Ilmastoahdistus nuorilla lisääntynyt ilmaston lämpenemisen myötä

Tapahtuma

Toiminta

Uutinen



Tekstisisältö

Jokainen sisältö alkaa hyvällä ensimmäisellä kappaleella, johon tiivistetään 
oleellisin asia mitä uutisessa, toiminnassa tai tapahtumassa käsitellään. 
Ensimmäisen kappaleen täytyy olla kiinnostava ja houkutella lukijaa lukemaan 
pidemmälle. 

Loppujen tekstikappaleiden tarkoitus on syventää ja monipuolistaa otsikkoa ja 
ensimmäistä kappaletta. Kerro tekstikappaleissa asiat tärkeysjärjestyksessä. 
Yhdessä tekstikappaleessa käsitellään yhtä asiaa kerrallaan. Sopivan mittainen 
kappale on 2-4 lausetta.



Linkit
Käyttämällä linkkejä, voit nostaa sisältösi laatupisteitä Googlessa, jolloin sivu 
nousee hakutuloksissa korkeammalle. Linkkejä lisätessä kannattaa muistaa, että 
ne lakkaavat herkästi toimimasta, jos alkuperäinen lähde päättää muokata linkkiä. 
Tästä syystä on tärkeää käydä tarkistamassa aika-ajoin, että lisätyt linkit varmasti 
toimivat varsinkin toimijatiedoissa.

Esimerkki mallikkaasta linkistä:
Lisätietoa palvelua ylläpitävästä yhdistyksestä (ppsotu.fi)

http://www.ppsotu.fi


Kuvat

● Muista tekijänoikeudet!
● Hyödynnä ilmaisia kuvapankkeja (esim. Pixabay ja Unsplash)
● Hyvä kuva tukee tekstisisältöä
● Käytä kuvia, jotka vastaavat 

web-laatua (maksimissaan 1000x1500 pikseliä)
● Nimeä kuvatiedosto selkeästi esim. “Tapahtuma_nuorille_oulussa.jpg”
● Kirjoita vaihtoehtoinen kuvateksti kuvasta. Vaihtoehtoinen teksti on hyödyksi 

saavutettavuudessa ja hakukonelöydettävyydessä.



Kuinka varmistan tiedon löydettävyyden?

Nykypäivän sisällöntuotannossa verkkosivuilla täytyy huomioida myös tiedon 
löydettävyys hakukoneista eli hakukoneoptimointi. Suurin osa sivuston kävijöistä 
tulee ulkoisista hakukoneista, kuten Googlesta. Sivuihin, jotka sijoittuvat 
hakutulosten kärkeen, luotetaan ja klikataan enemmän. Tämän takia on tärkeää, 
että tieto löytyy hakukoneen ensimmäiseltä sivulta mahdollisimman korkealta.

> Käytetään siis relevantteja avainsanoja!



Avainsanat / Hakusanat

● Listaa relevantit aiheeseen liittyvät sanat
● Mieti mitä käyttäjä hakee Googlesta tai hakukoneesta päästäkseen sinun 

tuottamaan sisältöön
● Tee testi hakuja aiheeseen liittyen ja poimi samankaltaisia avainsanoja haun 

tuloksista
● Hyödynnä esim. Keyword tool
● Pitkät avainsanat tai suositut kysymykset kannattaa hyödyntää blogi- tai 

uutistekstien aiheina

https://keywordtool.io/


Lyhyt hakukoneoptimoinnin muistilista:

● Käytä tärkeintä avainsanaa pääotsikossa ja muita hakusanoja väliotsikoissa
● Käytä avainsanoja eri muodoissa tekstin ensimmäisessä kappaleessa ja 

leipätekstissä
● Käytä avainsanoja kuvien nimissä, kuvan vaihtoehtoisissa teksteissä, 

otsikossa ja kuvauksessa
● Hyödynnä kuvausta ja otsikoita
● Jos mahdollista, käytä avainsanoja linkkien teksteissä
● Käytä avainsanoja url-osoitteissa



Jos et muuta muista, muista tämä:

Mieti kenelle tuotat sisältöä
eli huomioi kohderyhmä



Yhteystiedot ja apua käyttöön:

Ohjeet ja UKK

info@kumppanuuskeskus.fi

www.ihimiset.fi

Tilaa mut!

www.ihimiset.fi

https://www.ihimiset.fi/tietoa-palvelusta/ohjeet/
https://www.ihimiset.fi/tietoa-palvelusta/ohjeet/ukk/
mailto:info@kumppanuuskeskus.fi
http://www.ihimiset.fi

