Mitä SinneDitissä voi tehdä?
Rekisteröityneenä käyttäjänä saat käyttöösi palvelun toiminnot, jolloin voit
-

-

luoda organisaatiosi profiilin
lisätä näkyviin organisaatiosi
- henkilöstöä
- hankkeita
- tapahtumia
- toimintaa
- vapaaehtoistehtäviä
- työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja
- tiloja
ottaa vastaan ilmoittautumisia tapahtumiin ja vapaaehtoistehtäviin
saada palautetta ja kokemuksia toiminnasta ja tapahtumista
saada tilastoja palveluun liittyvästä käytöstä
keskittää raportointiin liittyvät toimintosi palveluun

Lähes kaikki verkkopalvelun sisällöntuotanto tapahtuu rekisteröityneenä käyttäjänä.
Suosittelemmekin kaikille toimijoille rekisteröitymistä maksuttomaan verkkopalveluumme ja sisällön
monipuolista tuottamista palveluun.

SinneDit.fi -kirjautumisohje
-

Mene https://www.sinnedit.fi/rekisteroityminen/ -sivulle. Valitse valikosta Aluepalveluksi
SinneDit.fi
Lisää lomakkeen kenttiin yhteystiedot. Organisaation virallisen nimen voit kirjoittaa itse tai
valita listalta, mikäli nimi löytyy valmiiksi listalta.
Lisää Tilin tiedot lomakkeen ohjeistuksen mukaan. Huomioi vaatimukset käyttäjätunnukselle
ja salasanalle.
Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja hyväksy ne rastittamalla kohta Hyväksyn käyttöehdot.
Tallenna antamasi tiedot painamalla Rekisteröidy-painiketta.
Saat vahvistusviestin rekisteröitymisestä antamaasi sähköpostiin.
Organisaation ensimmäisenä käyttäjänä voit kirjautua heti rekisteröitymisen jälkeen
palveluun, tuottaa toimijan perustiedot sekä julkaista ne.
Jatkossa organisaation jo hyväksytyt käyttäjät hyväksyvät saman organisaation uudet
käyttäjät palveluun.

Video-ohje
Video opastaa sinut kohta kohdalta täyttämään ja julkaisemaan yhdistyksesi/järjestösi perustiedot.
Täytäthän huolellisesti jokaisen lomakkeen kentän.
Video-ohje

Jäikö kysyttävää? Yhteydenotot ja kysymykset palvelun käytöstä voit laittaa osoitteeseen
sinnedit@pohy.fi.

Vad är SinneDit?
Som registrerad användare har du tillgång till tjänsten och kan
-

-

skapa din organisation en egen profil
lyfta fram din organisations
- personal
- projekt
- evenemang
- verksamhet
- volontäruppdrag
- lediga arbets-, praktik- och avhandlingsplatser
- utrymmen
Ta emot anmälningar till evenemang och volontäruppdrag
få feedback och synpunkter gällande verksamheten och evenemang
få statistik gällande användningen av serviceplattformen
centrera den egna verksamheten som bör rapporteras till serviceplattformen

Nästan all innehållsproduktion på webbtjänsten sker som registrerad användare. Vi rekommenderar
alla aktörer att registrera sig till vår avgiftsfria webbtjänst för att kunna publicera mångsidigt
innehåll.

SinneDit inloggningsinformation
-

Gå till sidan https://www.sinnedit.fi/rekisteroityminen/. Välj från menyn Aluepalvelu
SinneDit.fi (alla sidor har ännu inte hunnit översättas)
Fyll i formuläret och kontaktuppgifterna. Du kan själv skriva organisationens officiella namn
eller välja namnet från listan, ifall namnet redan finns tillagt.
Fyll i kontots uppgifter enligt formulärets instruktioner. Ta i beaktande kraven för
användarnamn och lösenord.
Bekanta dig med tjänstens användarvillkor och godkänn dem genom att kryssa för Hyväksyn
käyttöehdot.
Spara dina uppgifter genom att trycka på Rekisteröidy-knappen.
Du får ett bekräftelsemejl till e-postadressen du använt vid registreringen.
Som den första användaren i din organisation kan du genast logga in på tjänsten efter
registreringen och fylla i aktörens grunduppgifter och publicera dem.
I fortsättningen godkänner organisationens redan godkända användare den egna
organisationens nya användare.

Video-instruktioner
Video, som punkt för punkt guidar dig att fylla i formuläret och publicera din förening/organisations
basuppgifter. Fyll noggrant i blankettens alla fält.
Video-instruktioner

Har du frågor? Kontakt och frågor gällande användningen av tjänsten kan skickas till adressen
sinnedit@pohy.fi.

