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Etelä-Savon yhdistysalusta 
palvelee 12 kuntaa

ja ihan kaikkia yhdistyksiä!
Alustan käyttö on ilmaista.



Yhdistysalusta rakentuu Yssi.fi-
palvelun yhteyteen

- mukana on siis jo miltei 400 
yhdistystä! 



(TÄLLE PAIKALLE HAETAAN NYT NIMEÄ!)

Alustan nimikilpailu 20.1.-19.2.2020
Osallistu mukaan: https://webropol.com/s/nimi2021

YhES järjestöneuvottelukunta valitsee nimen helmikuun 
kokouksessa, osallistujien kesken arvotaan 50 € lahjakortti 
arvonnan voittajan valitsemaan eteläsavolaiseen palveluun!

https://webropol.com/s/nimi2021


Alustan demoversioon voi 
tutustua täällä:

https://jargonrakentaa.hostaan.info/yhes/



Savonlinnan seudun 
Kolomonen ry
Sosteri
Savonlinnan kaupunki

Mikkelin kaupunki 
Pieksämäen kaupunki 
Essote kuntayhtymä

Etelä-Savon 
maakuntaliitto

Alustan 
perustaminen 

ja ylläpito 
yhteistyössä

Teidät on kutsuttu mukaan 
alustan yhteistyöhön!

Verkostojärjestöt
Kutovat verkkoja ja viestivät

Yhdistykset ja asukkaat
Tuottavat keskeisen toiminnan ja sisällön alustalle

Kunnat
Ovat yhdistysten kotipesä ja kumppani

Alusta vahvistaa edelleen keskinäistä yhteistyötä 
ja kumppanien tavoittamista



Alustan perustaminen ja ylläpito yhteistyössä

Toivotamme tervetulleiksi mukaan



Prosessi

Alustan 
julkaisu 

maaliskuussa 
2021

Alustan 
rakentaminen 

alkaa joulu-
tammikuu 2020

Yhteistyökutsu 
ylläpito 

ja sopimukset
elo – marraskuu 

2020

Järjestökysely
maalis -

elokuu 2020

Yhteistyökutsu 
yhdistykset, 

kunnat, 
tammikuu 

2021

Järjestöjen ääni- hanke tiedottaa ja jalkauttaa alustaa läpi prosessin, 2021 loppuun asti. 



Tiedotus ja 
viestintä 
alustasta

Alustan julkaisu maaliskuussa
Tietoa jalkautumaan paikallislehtiin sekä asukkaita 
tavoittaviin foorumeihin (esim. puskaradiot ja omat 

kontaktit)

Tiedotteiden ja somepostausten jakaminen
Kyselyiden ja mukaan ilmoittautuneiden verkostot

Alustan yhteistyöryhmän verkostot

Alustan testausta tehdään eri käyttäjäryhmille
lähtökohtana alustan saavutettavuus

Kiitos kun olet mukana!



Tiedotus ja 
viestintä 
alustasta

Seuraa tiedotusta somessa

Facebook
Instagram

@yhesjarjestoneuvottelukunta 
#yhdistykseteläsavossa 



Kysymyksiä ja 
vastauksia

K: Siirtyvätkö yhdistyksen tiedot suoraan Yssistä? 
V: Kaikki YSSI.FI tiedot siirtyvät automaattisesti uudelle alustalle

K: Eli alusta ei ole vain sote-toimijoille, vaan kaikille yhdistyksille?
V: Alusta on kaikkien alojen ihan kaikille yhdistyksille!

K: Voisiko kuntien hakutekijöihin lisätä myös pienempiä alueita, kuten 
liitoskunnat?
V: Tämä ehdotus on saanut kannatusta. Kuntajako/-alueasiakysymys käydään 
vielä läpi työstövaiheessa, teknisesti on mahdollista. 

K: Voisiko saada tietojen ilmoittautumislomakkeelle myös some linkit myös 
yhdistyksen Instagram ja Twitter sivuille?
V: Somekanavia on mahdollista lisätä valikkoon tarpeen mukaan.

K: Kai 27.1. infotilaisuudessa kokeilut poistetaan?
V: Kyllä, infotilaisuudessa tehdyt kokeilut poistetaan ja yhdistyksille 
ilmoitetaan milloin alusta on valmis tietojen syöttämiseen kirjautuneena.



Kysymyksiä  
ja vastauksia

K: Pääseekö omia tietoja muokkaamaan kirjautumatta?
V: Ei pääse. Yhdistyksille ilmoitetaan milloin alusta on valmis tietojen 
syöttämiseen kirjautuneena.

K: Tuleeko sivuille ohje siitä, että kannattaa rekisteröityä, jotta pääsee 
muokkaamaan omia tietoja? 
V: Tulee.

K: Onko yhdistyksen kuvalle /logolle  jotain rajoituksia, muoto, koko?
V: Lomakkeelle lisätään ohjeet kuvan kokoon ja muotoon liittyen. 
Ainakin .jpg, .pgn, .svg tiedostomuodot, alle 2 MT toimivat.

K: Voiko rekisteröimätön puulaakiseura viedä tietoja alustalle?
V: Kaikki hyvän tavan mukaisesti toimivat yhteisöt voivat ilmoittaa tietonsa 
alustalla. Tiedot tarkistetaan ennen julkaisua, ettei esim. pilailumielessä pääse 
julkaisemaan alustalla. 



Palautetta ja 
kiitoksia

Hyvä juttu tämä sivusto.
Tämä on mainio alusta. Kiitos tekijöille!
Kiitos infosta ja tsemppiä meille.
Sivusto on helppokäyttöinen ja -lukuinen. Käyttäjäystävällinen! 
Kiitos. 
Kiitos esittelystä, mainio alusta!
Sivut helppokäyttöisiä, ainakin näin testivaiheessa :)
Hyvä info! Hienoa kaikki! Tämä on loistava ja tarvittava alusta!!!!!!!
Hyvä info ja mainio alusta. Tästä saadaan paljon iloa ja apua 
toimintaan  Kiitos!
Kiitos, tästä tulee hyvä!
Kiitos hyvä tästä tulee...
Kiitos infosta ja testausmahdollisuudesta. Alusta on loistava juttu 
Iso ja tärkeä työ tehtynä jo, kiitos! 
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