Koko Suomen kattava Lähellä.fi-järjestötietopalvelu on valmis käyttöönotettavaksi, näin rekisteröidyt
palveluun
Jyränkölän Setlementti ry:n ja koko Lähellä.fi-verkoston puolesta meillä on ilo kertoa sinulle, arvoisa
järjestötoimija, että Lähellä.fi on valmis käyttöönotettavaksi! Päijäthämäläiset.fi uudistuu ja jatkossa koko
Suomen kaikki kansalaisille suunnatut järjestötiedot ja toimintailmoitukset löytyvät osoitteesta Lähellä.fi.
Palvelumme jatkaa uudistumistaan: loppuvuoden aikana uuteen kotiin siirtyvät myös järjestöille ja julkiselle
sektorille suunnatut sisällöt. Lue siis tämä viesti tarkasti, niin tiedät miten sinun pitää tässä vaiheessa toimia
ja varmistat helpon ja sujuvan siirtymän uuteen palveluun.
Ota Lähellä.fi käyttöösi, palveluun on helppo rekisteröityä ja sen käyttö on maksutonta
Lähellä.fi korvaa jatkossa kaikki maakunnalliset järjestötietopalvelut yhdellä verkkosivustolla. Palveluun voi
rekisteröityä mikä tahansa järjestö. Tässä vaiheessa verkkopalvelussa voi ilmoittaa järjestöjen tapahtumia,
toimintailmoituksia ja vapaaehtoistehtävien mahdollisuuksia. Palvelu on suunnattu ihmisille, jotka hakevat
itselleen uusia harrastuksia, etsivät tukea tai apua taikka haluavat ryhtyä vapaaehtoistoimijoiksi.
Lähellä.fi sopii loistavasti myös ammattilaisen käyttöön. Julkisen sektorin työntekijät voivat
asiakaskohtaamisten yhteydessä tarjota ihmisille mahdollisuutta järjestötoimintaan ja omaa yleistä
hyvinvointia ja terveyttä tukevaan toimintaan.
1. Näin rekisteröidyt palveluun
Katso opastusvideo rekisteröitymiseen täältä.
Rekisteröityminen - Ensimmäisen organisaation ja käyttäjätunnuksen luominen
•
•
•
•
•
•

Klikkaa Rekisteröidy ja ilmoita sisältöä- linkkiä sivuston oikeassa yläreunassa
Täytä organisaation perustiedot lomakkeelle
Jatka käyttäjätunnuksen luomiseen
Vahvista käyttäjätunnuksesi sähköpostiisi tulleesta viestistä
Luo salasana ja kirjaudu sisään
Hienoa! Rekisteröitymisesi on nyt valmis ja voit luoda toimintailmoituksia!

Rekisteröityminen olemassa olevaan organisaatioon
•
•
•
•
•
•
•

Klikkaa Rekisteröidy ja ilmoita sisältöä- linkkiä sivuston oikeassa yläreunassa
Hae organisaatiota kirjoittamalla kenttään organisaation nimi
Paina “Luo käyttäjätunnus”- painiketta organisaatiosi kohdalla
Vahvista käyttäjätunnuksesi sähköpostiisi tulleesta viestistä
Luo salasana ja kirjaudu sisään
Jes! Rekisteröitymisesi on nyt valmis!
Odota vielä, että organisaatiossa jo oleva henkilö antaa sinulle käyttöoikeuden. Sitten oletkin
valmis luomaan toimintailmoituksia!

Jos törmäsit ongelmaan, otathan yhteyttä palvelun ylläpitoon.
2. Näin ilmoitat tapahtumasta, toiminnasta tai vapaaehtoistehtävästä
Katso opastusvideo toiminnan ilmoittamiseen täältä.
•
•

Kirjaudu palveluun klikkaamalla Kirjaudu- linkkiä sivuston yläreunassa
Hallintanäkymässä klikkaa “Toimintailmoitukset” -painiketta

•
•
•

•
•
•
•

Toimintailmoitukset -välilehdellä pääset lisäämään, muokkaamaan ja hallitsemaan organisaatiosi
toimintailmoituksia
Pääset lisäämään toimintailmoituksen klikkaamalla "+Lisää" -painiketta
Valitse sopiva toimintailmoituksen tyyppi:
o Tukea ja apua. Valitse tämä, jos olet ilmoittamassa toiminnasta, palveluista, www-sivuista
tms. joka tarjoaa apua ja tukea arkeen, eri elämäntilanteisiin ja huoliin tai kriiseistä
selviytymiseen.
o Harrastukset ja vapaa-aika. Valitse tämä, jos olet ilmoittamassa vapaa-ajan tapahtumasta
tai toiminnasta, harrastuksesta tai mahdollisuudesta esimerkiksi vahvistaa kansalaistaitoja
osallistumalla järjestötoimintaan.
o Vapaaehtoistoiminta. Valitse tämä, jos olet ilmoittamassa vapaaehtoistehtävästä,
luottamustehtävästä, muusta mahdollisuudesta vaikuttaa järjestöjen riveissä.
Seuraa tiedonsyöttölomakkeen ohjeita
Tallenna lomake painamalla "Tallenna" -painiketta ja voit jatkaa tietojen täyttämistä tai julkaista
myöhemmin
Paina "Julkaise" -painiketta
Hienoa! Ilmoituksesi on nyt nähtävillä Lähellä.fi-palvelussa!

Jos törmäsit ongelmaan, otathan yhteyttä palvelun ylläpitoon.
3. Lisätietoja ja käyttötuki
Lähellä.fi asiakaspalvelu auttaa haastavissa tilanteissa! Ota meihin yhteyttä, mikäli sinulla heräsi kysymyksiä
uuden Lähellä.fi-palvelun käyttöönotosta.
Ennen kuin otat yhteyttä, katsothan ettei vastausta mahdolliseen kysymykseesi löydy usein kysytyistä
kysymyksistä.
Ota yhteyttä: https://www.lahella.fi/documents/488367884
Lisätietoja antaa tarvittaessa: Jussi Varjo, setlementti@jyrankola.fi / 044 797 2468
Lähellä.fi – Järjestöjen tarjoama toiminta lähelläsi, yhdessä osoitteessa.
Lähellä.fi on 13 maakunnallisen verkostojärjestön yhteisesti kehittämä alusta järjestöjen, kansalaisten ja
julkisen sektorin käyttöön. Palvelun kehittämisestä vastaavien järjestöjen tarkemmat tiedot löydät tästä.

