Ylläpitomme auttaa sinua kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.
Ota yhteyttä sähköpostilla: pohjoissavolaiset@pssotu.fi

Ohje sisältöjen ilmoittamiseen kirjautuneena käyttäjänä
Pohjoissavolaiset.fi – järjestötietopalvelussa
Kun olet julkaissut yhdistyksen tai yhteisön perustiedot järjestötietopalvelussa, voit
ilmoittaa verkkosivustolle sisältöjä. Sisällöt ovat mukana myös kuukausittain ilmestyvässä
järjestötietopalvelun uutiskirjeessä.

Klikkaamalla sisällön nimen linkkiä, voit siirtyä suoraan aiheeseen liittyvän ohjeen kohtaan.

• Uutisena voit ilmoittaa ajankohtaisia tiedotettavia
asioita.
• Hankkeena voit ilmoittaa tietoja yhdistyksen tai
yhteisön hankkeista
• Henkilöt osiossa voit julkaista näkyville yhdistyksen tai
yhteisön yhteyshenkilöiden tai henkilöstön tietoja
• Tapahtumana voit julkaista kertaluontoiset
koulutukset, kurssit ja tilaisuudet.
• Toimintana voit ilmoittaa pidempikestoisesta
toiminnasta. (esim. säännöllisesti kokoontuva ryhmä,
ympärivuotinen toiminta tai palvelupiste)

• Työ- ja harjoittelupaikat osiossa voit julkaista
ilmoituksia avoimista paikoista.
• Toimitilat osiossa voit ilmoittaa vuokrattavista tiloista.
• Vapaaehtoistehtävänä voit lisätä vapaaehtoisille
tarkoitetut tehtävät. (vapaaehtoisille tarkoitetut koulutukset
lisätään tapahtumana)
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UUTISEN ILMOITTAMINEN

• Anna uutiselle/
tiedotteelle kuvaava
otsikko
• Kirjoita otsikon alapuolelle tekstikenttään uutisesi sisältö.

• Voit valita uutisellesi kategorioita, lisätä aiheeseen liittyviä asiasanoja sekä valita mitä
aluetta ja kuntaa uutinen koskee.

• Jos haluat lisätä kuvan uutisesi yhteyteen, käytä
artikkelikuvaa.

• Voit tallentaa tiedot luonnokseksi ja jatkaa
täyttämistä myöhemmin halutessasi. Voit myös
esikatsella tietoja ennen julkaisua.
• Tiedot eivät näy sivustolla ennen kuin olet painanut
”Julkaise” painiketta.
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HANKKEEN ILMOITTAMINEN

• Kirjoita hankkeen nimi otsikoksi
• Hankkeen kuvaukseksi voit kirjoittaa
vapaamuotoisen tekstin hankkeen
toiminnasta

• Aseta hankkeelle alkamis- ja
päättymispäivä

• Siirry välilehteen Osoitetiedot ja lisää
raksi kohtaan ”eri osoitetiedot kuin
toimijalla”, jos hanke toimii muussa
osoitteessa, kuin mikä on ilmoitettu
yhdistyksen tai yhteisön perustietoihin.

• Henkilöstö ja kumppanit välilehdellä voit halutessasi liittää henkilöitä ja
yhteistyökumppaneita hankkeeseen.
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• Lisätiedot välilehdellä voit
halutessasi ilmoittaa linkkejä
hankkeen toimintaan liittyville
verkkosivuille, hankkeen
logon ja liitteitä.

• Luokittelut välilehdellä valitse alueeksi
Pohjois-Savo.
• Lisää kaikki kunnat, joissa hakkeella on
käytännössä toimintaa. (Tässä kohtaa
ilmoittamiesi kuntien perusteella hanke
näytetään järjestötietopalvelun kuntasivuilla.)

• Halutessasi voit lisätä hankkeeseen
liittyviä asiasanoja sekä teemoja ja
kohderyhmiä hankkeen tietoihin.

• Voit tallentaa tiedot luonnokseksi ja jatkaa täyttämistä
myöhemmin halutessasi. Voit myös esikatsella tietoja
ennen julkaisua.
• Tiedot eivät näy sivustolla ennen kuin olet painanut
”Julkaise” painiketta.
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HENKILÖIDEN LISÄÄMINEN

• Henkilöinä voit lisätä tietoja
yhdistyksen tai yhteisön
toimijoista ja työntekijöistä.

• Voit tallentaa tiedot luonnokseksi ja jatkaa täyttämistä
myöhemmin halutessasi. Voit myös esikatsella tietoja
ennen julkaisua.
• Tiedot eivät näy sivustolla ennen kuin olet painanut
”Julkaise” painiketta.
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TAPAHTUMAN ILMOITTAMINEN

• Lisää otsikoksi tapahtuman nimi ja
kirjoita tapahtuman kuvaus avoimeen
kenttään

• Valitse tapatumalle tyyppi/tyyppejä ja
ensisijainen tyyppi

• Ilmoita tapahtuman alkamis- ja
päättymisajankohdat välilehdellä
Aika.

• Välilehdellä Luokittelut voit valita halutessasi teemoja, kohderyhmiä, ikäryhmiä ja
asiasanoja tapahtumaasi liittyen.
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• Lisää Paikkatiedot
välilehdellä alue,
kunta ja halutessasi
kylä/kaupunginosa.
• Voit myös asettaa
tapahtumapaikaksi
verkko-osoitteen,
mikäli kyseessä on
verkossa tapahtuva tilaisuus.)

• Klikkaamalla ”Lisää uusi
osoite” painiketta, saat
näkyviin kohdat, missä voi
ilmoittaa tapahtumapaikan
nimen sekä osoitteen kartalla.
(Jos tapahtumalla on useampi osoite, saat näkyviin uuden osoitteen ilmoittamiskohdan
klikkaamalla uudestaan Lisää uusi osoite).

• Välilehdellä Lisätiedot, voit halutessasi lisätä tietoja tapahtumapaikan
saavutettavuuteen liittyen, lisätä linkkejä tapahtuman tietoihin muualla verkossa sekä
yhteistyökumppaneita ja liitteitä.
• voit ilmoittaa seuraavalla välilehdellä Hintatiedot.
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• Halutessasi voit käyttää järjestelmän omaa ilmoittautumislomaketta, jonka saat
käyttöön valitsemalla kohdasta ilmoittautuminen ”Käytä ilmoittautumiseen tämän
palvelun valmista sähköistä ilmoittautumislomaketta”. Lomakkeen kautta tulevan
ilmoittautumiset tulevat näkyviin kohtaan ilmoittautuneet. Käyttäessäsi lomaketta, saat
viestin tulleista ilmoittautumisista toimijan perustiedoissa ilmoitettuun
sähköpostiosoitteeseen.

• Voit tallentaa tiedot luonnokseksi ja jatkaa täyttämistä
myöhemmin halutessasi. Voit myös esikatsella tietoja
ennen julkaisua.
• Tiedot eivät näy sivustolla ennen kuin olet painanut
”Julkaise” painiketta.
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TOIMINNAN ILMOITTAMINEN

• Lisää otsikoksi toimintaa kuvaava nimi
ja kirjoita toiminnan kuvaus avoimeen
kenttään.

• Valitse toiminnan tyyppi/tyyppejä ja ensisijainen
tyyppi.

• Ilmoita toiminnalle alkamis- ja
päättymispäivä välilehdeltä Aika

• Valitse halutessasi toistuuko
toiminta viikoittain, parillisilla tai
parittomilla viikoilla tai
kuukausittain

Lisää myös päivät ja kellonajat toistuvalle toiminnalle. (Mikäli toiminnan tarkempia
aikatauluja ei voi määritellään lomakkeen vaihtoehdoilla, jätä viikonpäivät ja kellonajat
täyttämättä ja kirjaa tiedot toiminnan kuvaus kenttään).
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• Välilehdellä Luokittelut valitse
toiminnalle teema / teemoja ja
halutessasi kohderyhmiä, ikäryhmiä ja
asiasanoja.

• Lisää Paikkatiedot välilehdellä alue, kunta ja
halutessasi kylä/kaupunginosa.
• Voit myös asettaa tapahtumapaikaksi verkkoosoitteen, mikäli kyseessä on verkossa tapahtuva
tilaisuus.)

• Klikkaamalla ”Lisää uusi
osoite” painiketta, saat
näkyviin kohdat, missä voi
ilmoittaa tapahtumapaikan
nimen sekä osoitteen kartalla.
(Jos tapahtumalla on useampi osoite, saat näkyviin uuden osoitteen ilmoittamiskohdan
klikkaamalla uudestaan Lisää uusi osoite).
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• Välilehdellä Lisätiedot, voit halutessasi lisätä tietoja tapahtumapaikan
saavutettavuuteen liittyen, lisätä linkkejä toiminnan tietoihin muualla verkossa sekä
yhteistyökumppaneita ja liitteitä.
• Voit ilmoittaa seuraavalla välilehdellä Hintatiedot.

• Halutessasi voit käyttää järjestelmän omaa ilmoittautumislomaketta, jonka saat
käyttöön valitsemalla kohdasta ilmoittautuminen ”Käytä ilmoittautumiseen tämän
palvelun valmista sähköistä ilmoittautumislomaketta”. Lomakkeen kautta tulevan
ilmoittautumiset tulevat näkyviin kohtaan ilmoittautuneet. Käyttäessäsi lomaketta, saat
viestin tulleista ilmoittautumisista toimijan perustiedoissa ilmoitettuun
sähköpostiosoitteeseen.

• Voit tallentaa tiedot luonnokseksi ja jatkaa täyttämistä
myöhemmin halutessasi. Voit myös esikatsella tietoja
ennen julkaisua.
• Tiedot eivät näy sivustolla ennen kuin olet painanut
”Julkaise” painiketta.
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TYÖ- JA HARJOITTELUPAIKKOJEN ILMOITTAMINEN

• Anna työ- tai
harjoittelupaikalle kuvaava
nimi otsikoksi ja kirjoita
vapaamuotoinen kuvaus
avoimeen kenttään

• Valitse tehtävän tyyppi/tyypit, alat, joiden
osaajille tehtävä soveltuu, työn
alkamispäivä, kesto sekä työaika.
• Lisää myös hakuajan päättymisen aika.

• Välilehdellä Sijainti, voit valita halutessasi
työtehtävään alueen, kunnan ja
kylän/kaupunginosan.
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• Työtehtävän ilmoittajan tietoina näytetään automaattisesti toimijan perustietoihin
ilmoitetut yhteystiedot. Jos haluat antaa toisen yhteyshenkilön tiedot ilmoitukseen,
klikkaa Yhteystiedot välilehdellä ”määritä ilmoitukselle oma yhteyshenkilö” ja täytä
tiedot.
• Välilehdeltä Liitteet voit lisätä ilmoitukseesi esimerkiksi pdf-tiedostoja.

• Voit tallentaa tiedot luonnokseksi ja jatkaa täyttämistä
myöhemmin halutessasi. Voit myös esikatsella tietoja
ennen julkaisua.
• Tiedot eivät näy sivustolla ennen kuin olet painanut
”Julkaise” painiketta.
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TOIMITILOJEN ILMOITTAMINEN

• Kirjoita tilan nimi Otsikko kenttään.

• Ilmoita tilan osoite.

• Valitse alue, kunta ja halutessasi
kylä/kaupunginosa.

• Halutessasi voit lisätä tilasta kuvia
klikkaamalla painiketta ”Lisää rivi”.
• Kohdasta ”Liitteet” voit lisätä
halutessasi ilmoitukseesi esimerkiksi
pdf-tiedostoja.
• ”Lisätietoa verkossa” kohdasta voit
ilmoittaa linkin/linkkejä lisätietoihin
muualla verkossa.
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• Välilehdellä Toimitilan tiedot ilmoita
Toimitilan tyyppi/tyypit
• Halutessasi voit lisätä myös muita tietoja mm.
tilan henkilömäärästä ja varusteluista.

• Välilehdellä Lisätiedot ja varaukset voit
antaa tilan yhteishenkilön tiedot sekä muita
tarkentavia tietoja.

• Voit tallentaa tiedot luonnokseksi ja jatkaa täyttämistä
myöhemmin halutessasi. Voit myös esikatsella tietoja
ennen julkaisua.
• Tiedot eivät näy sivustolla ennen kuin olet painanut
”Julkaise” painiketta.
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VAPAAEHTOISTEHTÄVÄN ILMOITTAMINEN

• Anna tehtävälle
nimi ja kirjoita
avoimeen kenttään
vapaamuotoinen
kuvaus tehtävästä.

• Ilmoita huomioivasi
vapaaehtoisen kanssa
toimiessa tarpeelliset tärkeät
seikat rastittamalla kohta
kiinnitämme huomiota
seuraaviin asioihin.
• Valitse toiminnan muoto /
muodot

• Ilmoita välilehdellä
Tehtävän ajankohta
alkamis- ja
suorittamisajankohta sekä
hakuajan päättymisaika.
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• Välilehdellä Luokittelut voit ilmoittaa
halutessasi minkä ikäisten parissa
vapaaehtoinen tulee toimimaan sekä
lisätä toimintaan liittyviä asiasanoja ja
teemoja.

• Lisää Paikkatiedot välilehdellä tehtävän
suorittamisen alue, kunta ja halutessasi
kylä/kaupunginosa.
• Voit myös asettaa tehtävän suorittamispaikaksi
verkossa tai puhelimitse.

• Välilehdeltä Toiveet ja edellytykset voit
halutessasi lisätä tietoja siitä, minkä
ikäisille tehtävä on tarkoitettu, kenelle
tehtävä soveltuu sekä millaisia taitoja
vapaaehtoiselta vaaditaan.
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• Välilehdellä Lisätiedot, voit halutessasi lisätä tietoja tehtävän suorittamispaikan
esteettömyyteen liittyen, lisätä linkkejä tapahtuman tietoihin muualla verkossa sekä
liitetiedostoja.

• Välilehdellä Yhteystiedot klikkaa valintaruutua
”Ilmoituksen jättäjän yhteystiedot” ja täytä
yhteystiedot.

• Voit tallentaa tiedot luonnokseksi ja jatkaa täyttämistä
myöhemmin halutessasi. Voit myös esikatsella tietoja
ennen julkaisua.
• Tiedot eivät näy sivustolla ennen kuin olet painanut
”Julkaise” painiketta.
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