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Yhdistystori.fi -verkkopalvelu lyhyesti
Yhdistystori.fi –palvelun tarkoituksena on tehdä näkyväksi aktiivisia järjestöjä, yhdistyksiä ja 
yhteisöjä sekä niiden toimintaa Keski-Suomessa. Yhdistystori on KYT-järjestöpalveluiden yllä-
pitämä maksuton tiedotus- ja viestintäkanava kaikille ei-kaupallisille toimijoille. Yhdistystori 
on osa Toimeksi.fi- verkkopalvelukokonaisuutta ja sitä rahoittaa sosiaali-ja terveysministeriö 
Veikkauksen tuotoilla. 

Tästä asiakirjasta löydät ohjeita rekisteröitymiseen ja tietojen ilmoittamiseen kirjautuneena 
käyttäjänä. 

Vaihtoehtoisesti yksittäisiä tietoja voi ilmoittaa sivustolle avoimilla lomakkeilla, jotka löydät: 
https://www.yhdistystori.fi/ehdota-sisaltoa/
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REKISTERÖITYMINEN
Rekisteröityminen ja kirjautuminen sivustolle tapahtuu osoit-
teessa: https://www.yhdistystori.fi/rekisteroityminen/ 

Rekisteröitymislomakkeessa 
tulee aluepalveluksi olla valit-
tuna Yhdistystori.fi 

Täytä kaikki lomakkeen tiedot, 
valitse itsellesi käyttäjätunnus 
ja salasana. 

Tutustu palvelun käyttöehtoi-
hin ja hyväksy ne.

Paina lopuksi sivun alareu-
nasta vihreää rekisteröidy-pai-
niketta.

Saat sähköpostiisi linkin, josta pää-
set kirjautumaan käyttäjällesi ensim-
mäisen kerran. Jatkossa voit kirjautua 
www.yhdistystori.fi etusivulta kir-
jaudu/rekisteröidy osiosta. 

Jos edustat valtakunnallisen järjestön tai liiton aluetoimintaa ja haluat ilmoittaa sivus-
tolla Keski-Suomen kunnissa tapahtuvaa toimintaa sekä julkaista toimijakortin:

Ilmoita organisaation virallinen nimi kohtaan ”liiton/järjestön nimi” ja lisää loppuun esi-
merkiksi ”Keski-Suomi, Keski-Suomen piiri, Keski-Suomen aluetoimisto” tms.
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TOIMIJAKORTTI
Jokaisella toimijalla on sivustolla oma 
toimijakortti, joka sisältää perustie-
dot toimijasta.

Toimijakortin voi tehdä rekisteröity-
mällä sivustolle. 

Toimijakortti mahdollistaa tiedon 
löytymisen yhdistyksestä Yhdistysto-
rilta. Toimijakortissa on linkki yhdis-
tyksen varsinaisille kotisivuille, josta 
käyttäjät voivat hakea enemmän tie-
toa yhdistyksestä. 

Yhdistystorille voit ilmoittaa mak-
sutta:

• toimintaa
• tapahtumia
• uutisia ja tiedotteita
• avoinna olevia vapaaehtoistehtäviä
•  avoinna olevia työ-, harjoit-

telu- ja opinnäytetyöpaikkoja
•  vertaistoimintaa ja muuta 

yhdistysten toimintaa

Rekisteröityneen toimijan Yhdistysto-
rilla julkaisemat sisällöt näkyvät toi-
mijakortin alareunassa. 
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TOIMIJAKORTIN TIEDOT JA JULKAISEMINEN
Kirjauduttuasi sivustolle tunnuksillasi, sinulle avautuu ohjausnäkymä, mistä pääset täyttämään ja julkaisemaan toi-
mijakorttisi tiedot. Vasemmassa sivupalkissa näet sisällöt, joita voit ilmoittaa sivustolle. Ilmoittamasi toiminta tulee 
näkyviin myös ohjausnäkymäsi aloitussivulle.

Toimijakortin tietoihin pääset sivun yläkulmassa olevassa 
Toimijan perustiedot -linkistä. 

Täytä kaikki kohdat huolellisesti (Toiminnan kuvaus sekä 
Toimija-kohdan kaikki välilehdet). Punaisella tähdellä 
merkityt ovat pakollisia kenttiä. Muut voit täyttää harkin-
nan mukaan. Mitä enemmän annat tietoa, sitä paremmin 
yhdistyksesi löytyy sivustolta.

Toiminnan kuvaus kenttään voit kirjoittaa vapaamuotoisen 
kuvauksen toiminnasta.

Toimialoja ja teemoja voit valita useita. (Tässä kohtaa valit-
semiesi toimialojen perusteella yhdistyksen tiedot nouse-
vat eri osioihin teemasivuilla.)

Ensisijainen toimiala -valinta vaikuttaa järjestelmän tilas-
tointiominaisuuksiin.

(Huom! Älä valitse kohtaamispaikka/ järjestö- tai vapaaeh-
toistoiminnan keskusta toimialaluokaksi, jos organisaatiol-
lasi ei ole toimipistettä.)

Voit myös lisätä toimintaan liittyviä asiasanoja.

Yhteystiedot välilehdeltä pääset täyttämään yhteystiedot.
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Yhteystietoihin tulee lisätä osoite. Mikäli et halua lait-
taa osoitetta, voit ilmoita tässä kohtaa pelkän paikkakun-
nan. Klikkaamalla vihreää Lisää uusi osoite painiketta, saat 
näkyviin kohdat, missä voi ilmoittaa Paikan nimen, osoit-
teen kartalla sekä tarkentavia tietoja osoitteeseen (esim. 
C-rappu 2.kerros). (Jos toimijalla on useampi osoite, saat 
näkyviin uuden osoitteen ilmoittamiskohdan klikkaamalla 
uudestaan Lisää uusi osoite).  

Ilmoita yhdistyksen sähköpostiosoite.

Voit lisätä yhteystietoihin verkkosivut ja sosiaalisen median 
kanavia. Muista http://!

Toiminta-alue osiossa valitut kunnat määrittävät, millä 
kuntasivuilla yhdistyksen tiedot näkyvät.

Valitse toiminta-alueeksi Keski-Suomi. 

Kirjaa ne kunnat, joilla toimijalla on käytännössä toimin-
taa tällä hetkellä (Tässä kohtaa valitsemiesi kuntien perus-
teella tiedot näkyvät eri kuntasivuilla).

Voit lisätä halutessasi kyliä tai kaupunginosia tarkenta-
maan toiminta-aluettanne. 

MUISTA JULKAISTA!

Voit tallentaa ilmoituksesi luonnokseksi ja jatkaa sen teke-
mistä myöhemmin halutessasi. Voit myös esikatsella tie-
dot ennen julkaisua. Tiedot eivät näy sivustolla ennen kuin 
olet painanut vihreää, julkaise painiketta.
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SISÄLTÖJEN ILMOITTAMINEN KIRJAUTUNEENA KÄYTTÄJÄNÄ
UUTISET:
Lisäämällä uutisen voit julkaista ajankohtaisia 
tiedotteita.

HANKKEET:
Hankkeiden ilmoittaminen sivustolla.

HENKILÖT:
Voit julkaista yhdistyksesi henkilöiden yhteystie-
toja, jolloin ne tulevat näkyviin myös toimijakort-
tiin.

TAPAHTUMAT:
Tapahtumana voit julkaista erilaiset koulutukset, 
kurssit sekä muut yksittäiset tilaisuudet.

TOIMINTA:
Toimintana voit lisätä kestoltaan pidempiai-
kaista, toistuvaa toimintaa.

TYÖ- JA HARJOITTELUPAIKAT:
Ilmoita mm avoimista työ- ja harjoittelupaikoista.

TOIMITILAT:
Vuokrattavien tilojen ilmoittaminen.

VAPAAEHTOISTEHTÄVÄT:
Vapaaehtoistehtävänä voit lisätä kaikki vapaaeh-
toisille tarkoitetut tehtävät. Vapaaehtoisille tar-
koitetut koulutukset lisätään tapahtumana.
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UUTISEN ILMOITTAMINEN 
Uutisena voit ilmoittaa erilaisia tiedotteita ja uutisia

Anna uutislomakkeen yläosassa uutiselle kuvaava otsikko ja kirjoita 
uutisen teksti avoimeen kenttään. Voit lisätä kenttään myös kuvia. 

Valitse kategoriaksi ilmoitus tai uuti-
nen. (Blogi ei vielä ole käytössä Yhdis-
tystori.fi -palvelussa.)

Muista laittaa rasti aluepalveluun 
Yhdistystori, näin uutinen nousee 
sivuilla oikeaan paikkaan.

Voit halutessasi lisätä asiasanoja uutiseesi liittyen sekä 
valita alueen ja kunnat sekä kaupunginosia/kyliä joihin 
uutisesi liittyy. Nämä vaikuttavat siihen, miten uutinen 
näkyy Yhdistystorilla eri teema- ja kuntasivuilla.

Voit halutessasi valita uutiselle taustakuvan tai -värin.

Lisäämällä uutiseesi artikkelikuvan se erottuu paremmin 
etusivun uutisissa. Artikkelikuva näkyy myös uutisen artik-
kelinäkymässä. Kuva lisätään klikkaamalla lomakkeen 
oikeasta reunasta ”aseta artikkelikuva”.

Lataa kuva omalta tietokoneeltasi ja klikkaa aseta artikke-
likuvaksi.

Voit tallentaa ilmoituksesi luonnokseksi ja jatkaa sen teke-
mistä myöhemmin halutessasi. Voit myös esikatsella tie-
dot ennen julkaisua. Tiedot eivät näy sivustolla ennen kuin 
olet painanut vihreää julkaise -painiketta.

(Voit halutessasi käyttää myös julkaisun ajastusta, jolloin 
voit valita ajankohdan, milloin uutinen tulee julkiseksi 
sivustolla.)
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HANKKEEN ILMOITTAMINEN

Kirjoita hankkeen nimi otsikoksi

Hankkeen kuvaukseksi voit laatia 
vapaamuotoisen tekstin, mikä ker-
too hankkeen toiminnasta

Aseta hankkeelle alkamis- ja päätty-
mispäivä

Siirry välilehden kohtaan osoitetie-
dot ja lisää raksi kohtaan eri osoite-
tieto kuin toimijalla, jos hanke toimii 
muussa osoitteessa kuin mikä on 
ilmoitettu yhdistyksen toimijakor-
tissa. 

Henkilöstö ja kumppanit välilehdellä 
voit liittää Yhdistystori.fi –palveluun 
ilmoitettuja henkilöitä ja yhteistyö-
kumppaneita hankkeeseen. Mikäli 
hankkeella on sellaisia yhteistyö-
kumppaneita, joita ei ole ilmoitettu 
palvelussa, lisää ne välilehden lop-
puun kohtaan Muut yhteistyökump-
panit.

Lisätietoihin voit ilmoittaa linkkejä 
hankkeen toimintaan liittyville verk-
kosivuille ja sosiaaliseen mediaan 
sekä hankkeen logon. Tähän koh-
taan voit myös lisätä liitteitä esim. 
esitteen.

Luokittelut välilehdellä valitse 
alueeksi Keski-Suomi.

Lisää kaikki kunnat, joissa hakkeella 
on toimintaa.

Halutessasi voit kirjata myös hank-
keeseen liittyviä asiasanoja ja valita 
teemoja sekä kohderyhmiä. 

Voit tallentaa ilmoituksesi luonnok-
seksi ja jatkaa sen tekemistä myö-
hemmin halutessasi. Voit myös 
esikatsella tiedot ennen julkaisua. 
Tiedot eivät näy sivustolla ennen kuin 
olet painanut vihreää, julkaise paini-
ketta.
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TAPAHTUMAN ILMOITTAMINEN
Tapahtumana voit ilmoittaa erilaisia yksittäisiä koulutuksia, tilaisuuksia ja tapahtumia

Anna tapahtumalle nimi ja kirjoita 
tapahtuman kuvaus avoimeen kent-
tään

Valitse tapatuman tyyppi/tyypit ja 
ensisijainen tyyppi

Ilmoita tapahtuman alkamis- ja päät-
tymispäivä sekä alkamis- ja päätty-
misaika välilehdeltä Aika.

Välilehdellä Luokittelut voit valita 
tapahtumallesi teemoja, kohderyh-
miä, ikäryhmiä ja asiasanoja.

Lisää Paikkatiedot välilehdellä alue, 
kunta ja halutessasi kylä/kaupungi-
nosa. (Voit myös asettaa tapahtu-
mapaikaksi verkko-osoitteen, mikäli 
kyseessä on verkossa tapahtuva tilai-
suus.)

Klikkaamalla vihreää Lisää uusi osoite painiketta, saat 
näkyviin kohdat, missä voi ilmoittaa tapahtumapai-
kan nimen sekä osoitteen kartalla. (Jos toiminnalla on 
useampi osoite, saat näkyviin uuden osoitteen ilmoitta-
miskohdan klikkaamalla uudestaan Lisää uusi osoite).

Välilehdellä Lisätiedot, voit halutes-
sasi lisätä tietoja tapahtumapaikan 
saavutettavuuteen liittyen, lisätä link-
kejä tapahtuman tietoihin muualla 
verkossa sekä yhteistyökumppaneita 
ja valitsemiasi liitteitä esim. esitteen. 
Hintatiedot voit ilmoittaa seuraavalla 
välilehdellä.

Halutessasi voit käyttää järjestel-
män omaa ilmoittautumislomaketta, 
jonka saat käyttöön valitsemalla koh-
dasta ilmoittautuminen ”Käytä ilmoit-
tautumiseen tämän palvelun valmista 
sähköistä ilmoittautumislomaketta”. 

Lomakkeen kautta tulevan ilmoit-
tautumiset tulevat näkyviin koh-
taan ilmoittautuneet. Käyttäessäsi 
lomaketta, saat viestin tulleista 
ilmoittautumisista toimijakortissa 
ilmoitettuun sähköpostiosoittee-
seen.

Voit tallentaa ilmoituksesi luonnok-
seksi ja jatkaa sen tekemistä myö-
hemmin halutessasi. Voit myös 
esikatsella tiedot ennen julkaisua. 
Tiedot eivät näy sivustolla ennen 
kuin olet painanut vihreää, julkaise 
painiketta.
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TOIMINNAN ILMOITTAMINEN
Toimintana voit ilmoittaa jatkuvaa, pitkäkestoista toimintaa 
(esim. säännöllisesti kokoontuvat ryhmät)

Anna toiminnalle nimi ja kirjoita 
kuvaus toiminnasta avoimeen kent-
tään

Valitse toiminnan tyyppi/tyypit ja 
ensisijainen tyyppi.

Ilmoita toiminnalle alkamis- ja päät-
tymispäivä välilehdeltä Aika.

Valitse toistuuko toiminta viikoittain, 
parillisilla tai parittomilla viikoilla vai 
kuukausittain.

Lisää myös päivät ja kellonajat tois-
tuvalle toiminnalle. (Jos toiminta on 
siten epäsäännöllistä, ettei tarkkoja 
ajankohtia voi määritellä lomakkeen 
vaihtoehdoilla, jätä viikonpäivät ja 
kellonajat täyttämättä ja kirjaa tiedot 
toiminnan kuvaus kenttään).

Välilehdellä Luokittelut voit valita 
tapahtumallesi teemoja, kohderyh-
miä, ikäryhmiä ja aiheita.

Lisää Paikkatiedot välilehdellä alue, 
kunta ja halutessasi kylä/kaupun-
ginosa. (Voit myös asettaa toimin-
nan paikaksi verkko-osoitteen, mikäli 
kyseessä on verkossa tapahtuva toi-
minta.)

Klikkaamalla vihreää Lisää uusi 
osoite painiketta, saat näkyviin koh-
dat, missä voi ilmoittaa tapahtuma-
paikan nimen sekä osoitteen kartalla. 
(Jos toiminnalla on useampi osoite, 
saat näkyviin uuden osoitteen ilmoit-
tamiskohdan klikkaamalla uudes-
taan Lisää uusi osoite).

Välilehdellä Lisätiedot, voit halutes-
sasi lisätä tietoja tapahtumapaikan 
saavutettavuuteen liittyen, lisätä link-
kejä tapahtuman tietoihin muualla 

verkossa sekä yhteistyökumppaneita 
ja valitsemiasi liitteitä esim. esitteen. 
Hintatiedot voit ilmoittaa seuraavalla 
välilehdellä.

Halutessasi voit käyttää järjestel-
män omaa ilmoittautumislomaketta, 
jonka saat käyttöön valitsemalla 
kohdasta ilmoittautuminen ”Käytä 
ilmoittautumiseen tämän palvelun 
valmista sähköistä ilmoittautumislo-
maketta”. Lomakkeen kautta tulevan 
ilmoittautumiset tulevat näkyviin väli-
lehdelle ilmoittautuneet. Käyttäes-
säsi lomaketta, saat viestin tulleista 

ilmoittautumisista toimijakortissa 
ilmoitettuun sähköpostiosoittee-
seen.

Muista julkaisu!
Voit esikatsella ilmoituksen ennen 
julkaisua. Tiedot eivät näy sivustolla 
ennen kuin olet painanut vihreää jul-
kaise painiketta sivun yläosassa.

Voit tallentaa ilmoituksesi luonnok-
seksi ja jatkaa sen tekemistä myö-
hemmin halutessasi.
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TYÖ- JA HARJOITTELUPAIKKOJEN ILMOITTAMINEN
Työ- ja harjoittelupaikat kohdassa voit ilmoittaa avoimista työpaikoista, työharjoittelupai-
koista ja esimerkiksi opinnäytetyömahdollisuuksista.

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 työteh-
tävään alueen, kunnan ja halutessasi 
kylän/kaupunginosan. 

Työtehtävän ilmoittajan tietoina näy-
tetään automaattisesti toimijakortin 
yhteystiedot. Jos haluat antaa toisen 
yhteyshenkilön tiedot ilmoitukseen, 
klikkaa määritä ilmoitukselle oma 
yhteyshenkilö ja täytä tiedot.

Välilehdeltä Liitteet voit lisätä ilmoi-
tukseesi esimerkiksi pdf-tiedostoja.

Voit tallentaa ilmoituksesi luonnok-
seksi ja jatkaa sen tekemistä myö-
hemmin halutessasi.

Voit myös esikatsella uutisen ennen 
julkaisua. Tiedot eivät näy sivustolla 
ennen kuin  olet painanut vihreää, 
julkaise painiketta.
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TOIMITILOJEN ILMOITTAMINEN
Toimitiloihin voit ilmoittaa tietoja vuokrattavista tiloista.

Kirjoita toimitilan nimi Otsikko kent-
tään. 

Ilmoita toimitilan sijainti kartalla 

Valitse alue, kunta ja halutessasi kylä/
kaupunginosa.

Lisää toimitilasta kuvia klikkaamalla vihreää painiketta Lisää 
rivi. Lataa kuva omalta tietokoneeltasi klikkaamalla avautuvaa 
Lisää kuva painiketta, Valitse tiedostot ja lopuksi Valitse.

Lisää uusi kuva valitsemalla jälleen Lisää rivi ylläolevan ohjeen 
mukaan.

Välilehdellä Toimitilan tiedot ilmoita 
Toimitilan tyyppi/tyypit ja halutes-
sasi voit lisätä tietoja muita tietoja 
mm. tilan henkilömäärästä ja varus-
teluista.

Kohdasta Liitteet voit lisätä ilmoitukseesi esimerkiksi pdf-tie-
dostoja.

Lisätietoa verkossa kohdasta voit ilmoittaa linkin/linkkejä lisä-
tietoihin muualla verkossa.

Voit tallentaa ilmoituksesi luon-
nokseksi ja jatkaa sen teke-
mistä myöhemmin halutessasi.

Voit myös esikatsella uutisen 
ennen julkaisua. Tiedot eivät 
näy sivustolla ennen kuin  olet 
painanut vihreää, julkaise pai-
niketta.

Lisätiedot ja varaukset välilehdellä 
voit antaa toimitilan yhteishenkilön 
tiedot sekä muita tarkentavia tietoja. 

mailto:info%40kyt.fi?subject=
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VAPAAEHTOISTEHTÄVÄN ILMOITTAMINEN
Anna vapaaehtoistehtävälle nimi ja kirjoita avoimeen kent-
tään vapaamuotoinen kuvaus tehtävästä.

Ilmoita huomioivasi vapaaehtoisen 
kanssa toimiessa tarpeelliset tär-
keät seikat rastittamalla kohta kiinni-
tämme huomiota seuraaviin asioihin.

Valitse toiminnan muoto / muodot

Ilmoita Tehtävän ajankohta väli-
lehdellä tehtävän alkamis-, ja suo-
rittamisajankohta sekä hakuajan 
päättymisen aika.

Välilehdeltä Luokittelut voit ilmoit-
taa minkä ikäisten parissa vapaaeh-
toinen tulee toimimaan sekä lisätä 
toimintaan liittyviä asiasanoja ja tee-
moja

Lisää Paikkatiedot välilehdellä teh-
tävän suorittamisen alue, kunta ja 
halutessasi kylä/kaupunginosa. (Voit 
myös asettaa tehtävän suoritetta-
vaksi verkossa tai puhelimitse)

Klikkaamalla vihreää Lisää uusi osoite 
painiketta, saat näkyviin kohdat, 
missä voi ilmoittaa tapahtumapaikan 
nimen sekä osoitteen kartalla. 

Välilehdeltä Toiveet ja edellytykset 
voit lisätä tietoja siitä, minkä ikäisille 
tehtävä on tarkoitettu, kenelle teh-
tävä soveltuu sekä millaisia taitoja 
vapaaehtoiselta vaaditaan.

Välilehdellä Lisätiedot, voit halutes-
sasi lisätä tietoja tapahtumapaikan 
saavutettavuuteen liittyen, lisätä link-
kejä tapahtuman tietoihin muualla 
verkossa sekä yhteistyökumppaneita 
ja valitsemiasi liitteitä esim. esitteen.

Halutessasi voit käyttää järjestel-
män omaa ilmoittautumislomaketta, 
jonka saat käyttöön valitsemalla 
kohdasta ilmoittautuminen ”Käytä 
ilmoittautumiseen tämän palvelun 
valmista sähköistä ilmoittautumislo-
maketta”. Lomakkeen kautta tulevan 
ilmoittautumiset tulevat näkyviin väli-
lehdelle ilmoittautuneet. Käyttäes-

säsi lomaketta, saat viestin tulleista 
ilmoittautumisista toimijakortissa 
ilmoitettuun sähköpostiosoittee-
seen.

Välilehdellä Yhteystiedot näyte-
tään tehtävän ilmoittajan tietoina 
automaattisesti toimijakortin yhte-
ystiedot. Jos haluat antaa toisen 
yhteyshenkilön tiedot ilmoitukseen, 
klikkaa määritä ilmoitukselle oma 
yhteyshenkilö ja täytä tiedot.

Muista julkaisu!
Voit tallentaa ilmoituksesi luonnok-
seksi ja jatkaa sen tekemistä myö-
hemmin halutessasi. Voit myös esi-
katsella uutisen ennen julkaisua. Tie-
dot eivät näy sivustolla ennen kuin 
olet painanut vihreää, julkaise paini-
ketta.
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KÄYTTÄJÄTIETOJEN MUOKKAAMINEN JA UUSIEN KÄYTTÄJIEN HYVÄKSYMINEN
Samalla organisaatiolla voi olla useita eri käyttäjiä. Kaikilla tunnuk-
silla on samat käyttöoikeudet. Jokainen käyttäjä tarvitsee oman tun-
nuksen. 

Klikkaamalla sivupalkista kohtaa 
käyttäjät, pääset katsomaan kaikki 
organisaatiosi käyttäjätunnukset.

Omat tietosi kohdasta voit mm. vaih-
taa sähköpostiosoitteesi ja muuttaa 
salasanasi.

Käyttäjäryhmä: Tässä näet yhdistyk-
sen kaikki käyttäjät, joille on luotu 
tunnukset.

UUDEN KÄYTTÄJÄN LISÄÄMINEN TOIMIJAN TIETOIHIN
Lisätunnuksen voit luoda itse rekisteröitymislomakkeella:  
https://www.yhdistystori.fi/rekisteroityminen/

Muista valita rekisteröityessä kohta organisaation virallinen nimi, johon tun-
nus liitetään. 

Järjestelmä lähettää vahvistuspyynnön organisaation kaikille jo hyväksytyille 
käyttäjille sähköpostiin. Kun joku nykyisistä käyttäjistä hyväksyy sinut, pääset 
kirjautumaan uudella tunnuksella. 

Valitse käyttäjäryhmä -näkymässä 
henkilö,jonka tietoja ei ole hyväk-
sytty, ja valitse käyttäjätunnuksen 
kohdalta ”muokkaa”.

Hyväksy tunnus käyttöön poista-
malla  raksi kohdasta ”Poista käyttä-
jätunnus käytöstä” ja klikkaa vihreää 
”Päivitä käyttäjätiedot” -painiketta.
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