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Etusivu, tietokone tai tabletti

Kartta missä näkyy aina uusin kyseisen osoitteen 
tapahtuma. Toimii +/- näppäimillä, joilla voit tarkentaa 
näkymää

Hakutoiminnot

Alue: kaupunki/kunta, kaupunginosan tai kylän nimi

Tarkemmat hakukriteerit minkälaista ruoka-apua on tarjolla.

”Etsi järjestäjän nimellä”: Voit hakea vain tietyn järjestäjän 
tapahtumia.

Paina ”Hae” = muuttaa näkymää tulosten mukaan.

Kolme tapaa katsoa tapahtumia

Kartta: pallosta klikkaamalla tapahtuma ja sen tiedot

Listana (kuvassa) tai

Lukujärjestyksenä: näet tapahtumat viikko kerrallaan. 
Lukujärjestyksen voi myös tulostaa.



Jos haluat lisätä tapahtuman, hae käyttäjätunnukset

Klikkaa etusivun oikean 
yläkulman kolmea viivaa, niin 
saat auki valikon

Kilkkaa ”hae tunnuksia”



Tarvitset käyttäjätunnuksia vain tapahtumien lisäämiseen. Ne 
ovat henkilökohtaiset, jotta tapahtuman ilmoittajaan on 
helppo ottaa tarvittaessa yhteyttä. Antamasi tiedot eivät näy 
julkisesti sivulla.

Täytä tiedot. Tarkista että sähköpostiosoitteesi on oikein, jotta 
saat sinne salasanasi, kun tunnus on käsitelty.

Olet aina vapaaehtoinen, jos et saa ruoka-apuun liittyvästä 
työstäsi palkkaa. 

Organisaatio: Lähde kirjoittamaan edustamasi järjestön nimeä. 

Jos sen nimi ei tule esille, voit valita vaihtoehdon ”Lisää 
puuttuva organisaatio” ja kirjoittaa nimen itse.

Mikäli vastaat tästä ruoka-aputoiminnasta, laita rasti ruutuun. 
Jos joku muu vastaa, täytä hänen yhteystietonsa.

Voit hakea käyttäjätunnuksia myös toiseen organisaatioon 
klikkaamalla ”Lisää uusi organisaatio…”



Näitä tietoja ei yksilöidä, mutta tarvitsemme näiden tietojen 
muodostaman yleiskuvan rahoittajaa varten.

Käyttöehdot kannattaa lukea ennen lomakkeen täyttämistä –
löytyvät myös ruoka-apu.fi-sivun alalaidasta aina.

Lähetä lomake

Käyttäjätunnukset käsitellään mahdollisimman nopeasti.
Samalla saat yleensä myös käyttöohjeet. 

Posti tulee osoitteesta info@ruoka-apu.fi. Jos posti meni 
roskapostiin, muista merkitä se omassa sähköpostiohjelmassasi 
turvalliseksi, niin saat  jatkossa meilit suoraan saapuneet-
laatikkoon.

mailto:info@ruoka-apu.fi


Tapahtuman lisäämien. Kirjaudu palveluun:

Klikkaa etusivun oikean 
yläkulman kolmea viivaa, niin 
saat auki valikon

Kilkkaa ”Kirjaudu”



Voit muokata omia tietojasi valitsemalla
”muokkaa tietoja”
Tai jos haluta poistaa käyttäjätunnuksesi, 
valitse 
”Poista tietoni järjestelmästä”

Ruoka-aputapahtuma lisätään klikkaamalla 
plussaa / otsikkoa
”Lisää uusi tapahtuma”Omat tietosi ja tapahtuman 

lisäämisen löydät sivun 
oikean yläreunan hahmoa 
klikkaamalla.



Kaikki rastitettavat asiat kääntyvät automaattisesti ruotsiksi ja englanniksi, 
kun saamme kieliversiot käyttöön. 

Voit laittaa useita rasteja. Kohtaan Muu, mitä______
voit täyttää tarkemmin tiedon. Esimerkiksi ”Leipää”

Käytä tapahtumasi tuttua nimeä.
Tapahtuman kuvaukseen ei kannata toistaa asioita, mitkä käyvät ilmi 
muualta lomakkeesta. Kerro kuitenkin omin sanoin keitä kutsutte ja mitä 
on hyvä huomioida itse ruokatapahtumaan liittyen.
Jos tapahtumasi on toistuva, mainitse siitä tässä, jotta lukijalle jää se heti 
mieleen.

Toistuva tapahtuma avaa valikon, missä voit merkitä muun muassa 
poikkeuspäivämäärät.

Osoite on äärimmäisen tärkeä. Siihen kirjoitetaan ainoastaan katuosoite, 
postinumero ja paikkakunta omille riveilleen. Osoite näyttää tapahtuman 
kartalla.

Yhteyshenkilötietoihin merkitään sellainen nimi, titteli, puhelinnumero tai 
meili, joka varmasti vastaa, kun kävijä halua tietää jotain yksityiskohtaa 
kyseisestä tapahtumasta. Henkilöitä voi lisätä useita. ”Maija Meikäläinen, 
Liisa, Matti, Emäntä, Vahtimestari, Päivystäjä”. Yksityisyyden tason voi 
valita itse.



Nämä kohdat ovat hakukoneen tietoja. 

Kohdennetulle ryhmälle avaa rivin, missä voit kertoa kenelle juuri tämä 
tapahtuma on suunnattu (lapsille, asuntolan asukkaille)

Muuta huomioitavaa kohdassa mainitse, mikäli itse tilaan tai ruuan hakuun 
liittyy jotain erityistä: (omat kassit mukaan, voit hakea myös kaverille. Et voi 
hakea kuin itsellesi, jne.)

Jokainen tapahtuman ilmoittaja vastaa oman ilmoituksensa sisällöstä. 
Muistathan, että sivustomme on turvallinen, kaikesta syrjinnästä vapaa alue.

Mikäli ruuan lisäksi tapahtuu jotain muuta, mainitse se rastein, vapaassa 
tekstikentässä ja nettilinkin lisäämällä.
Esimerkiksi ruokailun yhteydessä olevat hartaustilaisuudet kannattaa mainita 
tässä selkeästi.

Tapahtumaasi saattaa tukea esimerkiksi ruokalahjoituksin kaupallinen toimija, 
yritys tai liike: Jos heidän kanssaan on sovittu julkisesta näkyvyydestä, kirjoita 
toimijan nimi tähän. Voit lisätä useita yrityksiä.
HUOM! Tapahtuman muut yhteistyökumppanit lisätään lomakkeelle 
seuraavassa vaiheessa.



Täytä jaettavan ruuan tiedot. Voit valita useita.

Tapahtuman järjestäjän vaihtoehtoina näet omien yhteisöjesi tiedot. Merkitse 
mitä kaikkea yhteisösi tapahtumaan tarjoaa.

Koska harva ruoka-aputoimija toimii täysin yksin, valitse plussa ”lisää 
tapahtumaasi järjestäjiä ja kumppaneita ja täytä tiedot. Tässä valikossa 
tarjolla on kaikki Suomen ruoka-apu.fi-alustan toimijat.
Jos järjestätte tapahtumaa yhdessä, laita rasti julkisen näyttämisen kohdassa. 
Jos taas yhteisön rooli on lähinnä tilastointia varten, jätä rasti pois.

Lisää jokainen 
tapahtuman 
järjestäjä erikseen.



Esikatsele vie sinut tapatumakorttiin. Voit katsoa haluatko 
korjata tai muuttaa jotain. Jos, valitse muokkaa. Tai julkaise.

Julkaise

Muokkaa: korjaa tapahtumaa ennen tai jälkeen julkaisun.

Käytä pohjana: Luo uusi tapahtuma, mutta hyödynnä jo tehtyä 
tapahtumaa, jos esimerkiksi vain kellonaika ja viikonpäivä muuttuu, 
mutta muute sama tapahtuma.

Piilota: tarjoaa jaettavan linkin tapahtumaan, joka ei ole julkisesti 
näkyvissä sivulla.

Peruuta: Jos tapahtumaan on yli kaksi viikkoa, se poistuu kokonaan 
etusivulta. Jos alle, sen viereen ilmestyy teksti ”peruutettu”

Poista: Tapahtuma menee roskiin. Poista vain sellaiset tapahtumat 
joita ei ole julkaistu. Menneet tapahtumat ovat tärkeitä 
vuosiraportoinnin kannalta.

Raportoi: työkalu rakennetaan myöhemmin.



Omat tiedot sivulla näet kaksi eri Tapahtumaotsikkoa

Joissa olemme järjestäjänä = näitä tapahtumia voin itse 
muokata, käyttää pohjana ja lisätä tietoja.

Joissa olemme kumppanina = voimme ilmoittaa virheestä, 
mikäli huomaamme ilmoituksessa puutteita.


