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Yhdistystori on osa Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta. 
Yhdistystorin ylläpidosta vastaa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n KYT-järjestöpalvelut 

www.kyt.fi/jarjestopalvelut/

Kysyttävää Yhdistystorista? Ota yhteyttä ylläpitotiimiimme info@kyt.fi

Yhdistystori.fi

©2021 Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
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TERMIT:
Sivu = yksittäinen sivu verkkosivustolla.  

Esimerkiksi Yhdistystori.fi-sivustolla Etusivu.

Sivusto = useammasta sivusta koostuva kokonaisuus.  
Yhdistystori.fi on sivusto.

Sisäinen linkki = Kun tekstin yhteyteen lisätään 
linkki toiselle sivulle saman sivuston sisällä

Ulkoinen linkki = Kun tekstin yhteyteen lisätään 
linkki toiselle sivulle sivuston ulkopuolella
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32 500 
käyntiä 

vuodessa

Tapahtuma- 
ja 

toimintatiedoilla
10 100 

katselukertaa 
vuodessa

Vapaaehtois-
tehtävillä 

3 200
katselukertaa 

vuodessa

Ajankohtaisilla 
uutisilla

12 100 
katselukertaa 

vuodessa

Ota Yhdistystori yhdistyksesi työkaluksi. 
Näy tuhansille kävijöille joka kuukausi! 
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Tämä sisällöntuottajan opas on tarkoitettu Yhdistysto-
ri.fi-sivuston rekisteröityneille käyttäjille. Yhdistystorille 
sisältöä, kuten uutisia ja tapahtumia, tuottavat pääosin 
yhdistysten ja yhteisöjen rekisteröityneet käyttäjät sekä 
ylläpito. Ylläpito myös nostaa sivustolta sisältöä Yhdis-
tystorin sosiaalisen median kanaviin. Tämän oppaan 
ohjeiden ja vinkkien avulla luot innostavaa ja selkeää si-
sältöä, joka löytyy myös Googlen ja muiden hakukonei-
den kautta hyvin.

Yhdistystori.fi-
sivuston tarkoitus

Sivusto on suunnattu keskisuomalaisista yhdistyksistä ja 
niiden toiminnasta tietoa etsiville, kuten apua ja tukea 
tarvitseville henkilöille ja sosiaali- ja terveysalan palve-
luohjauksen ammattilaisille sekä yhdistyksissä toimivil-
le. Tavoitteena on, että tiedonhakijat löytävät sivustolta 
kootusti tietoa yhdistyksistä, niiden tarjoamasta toimin-
nasta, tuesta ja tapahtumista sekä yhdistysten julkai-
semia ajankohtaisia uutisista. Yhdistyksissä toimiville 
sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa, uutisia, koulutuksia 
ja tapahtumia oman toiminnan tueksi ja osaamisen ke-
hittämiseen. 

Yhdistystori.fi-sivusto on osa valtakunnallista Toimeksi.
fi -verkkopalvelukokonaisuutta, joka helpottaa yhdistys- 
ja kansalaistoiminnan löytymistä valtakunnallisesti ja eri 
alueilla. Toimeksi.fi -kokonaisuuteen kuuluu 13 alueel-
lista sivustoa. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden 
aluesivustot ovat vapaasti käytettävissä ei-kaupalliseen 
toimintaan. Palvelukokonaisuutta rahoittaa STEA.

Tervetuloa 
Yhdistystori.fi- 
sivuston 
sisällöntuottajaksi!
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Millaista on hyvä 
sisältö?

Yhdistystori.fi-sivustolle tuotetaan tietoa yhdistyksistä, 
yhdistysten toiminnasta ja tapahtumista sekä ajankoh-
taisista uutisista. Hyvä sisältö on helppolukuista ja sel-
keää suomen kieltä. Se on helposti ymmärrettävää ja 
tarvittaessa nopeasti luettavissa. Sisällöntuotannossa 
on tärkeää muistaa, kenelle sisältöä tuotetaan. Yhdistys-
torilla sisältöä tuotetaan yhdistysten toiminnasta tietoa 
etsiville henkilöille. 

Hyvällä tyylillä ja asiantuntevalla sisällöllä herätät 
tiedonetsijän mielenkiinnon, tuet asian ymmärtämistä 
ja vakuutat hänet yhteisösi toiminnan laadusta. 
Hyvä tyyli noudattaa oikeinkirjoituksen sääntöjä, on 
sujuvaa, helppolukuista, havainnollista, yksinkertaista 
ja vaihtelevaa. Pyri kertomaan olennainen tiiviisti, jotta 
tiedon etsijä löytää tarvitsemansa helposti ja nopeasti. 

Pyri säilyttämään tiedon etsijän mielenkiinto. Yleensä 
kiinnostus ja tiedontarve tyydytetään ensimmäisellä sil-
mäyksellä. Tiedonetsijä tekee muutamassa sekunnis-
sa päätöksen jatkaako lukemista vai poistuuko sivulta. 
Huolehdi siis, että annat myönteisen ensivaikutelman 
henkilölle, joka nopeasti silmäilee sivun läpi. On tär-
keää, että tärkein tieto löytyy otsikosta tai ensimmäisis-
tä riveistä ilman, että sivua tarvitsee selata tai näyttöä 
vierittää alaspäin. Otsikoiden ja ensimmäisen tekstikap-
paleen tehtävänä on houkutella tiedonetsijää lukemaan 
eteenpäin. Lukemista helpottavat myös kappalejaot, vä-
liotsikot ja luettelot.

Sisältöä luodessa on hyvä myös huomioida, että tiedo-
netsijät silmäilevät tekstiä erikokoisilta ruuduilta ja lait-
teilta. Sisällön hahmottamista voi helpottaa esimerkiksi 
listauksilla, korostuksilla ja visuaalisilla elementeillä.

Uutisessa kerrot yhdistystäsi koskevasta ajankohtaises-
ta asiasta, muutoksesta tai esimerkiksi käynnissä ole-
vasta kyselystä tai kampanjasta. Toiminnassa kuvaat 
esimerkiksi minkälaista tukea, neuvontaa ja apua yhdis-
tyksesi tarjoaa tukea tarvitseville. Tapahtumassa ker-
rot minkälaista tekemistä ja tapahtumia yhdistyksesi 
tarjoaa, kuten bingoa, jumppaa ja myyjäisiä. Toimijatie-
dossa esittelet lyhyesti yhdistyksesi toiminnan.

KUN TUOTAT YHDISTYSTORILLE 
SISÄLTÖÄ, PYRI VASTAAMAAN 

SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN

UUTINEN
Kuka/mikä? 

Mitä? 
Missä? 
Milloin? 
Miten? 
Miksi? 

Millaisin seurauksin?

TAPAHTUMA- TAI 
TOIMINTAILMOITUS

Missä?
Milloin?
Kenelle?

Mitä? 
Maksaako?

Mistä lisätietoja?
Tarvitseeko ilmoittautua?

TOIMIJATIETO
Kuka olet? 

Mitä yhdistyksesi tarjoaa? 
Kenelle yhdistyksesi palvelut on suunnattu?

Missä? 
Löytyykö verkosta lisätietoja?

Onko yhteyshenkilöä?
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Hyvä otsikko

Hyvä otsikko on kuvaava, ytimekäs, kiinnostava, yksilölli-
nen ja houkuttelee lukemaan lisää. Se kertoo esimerkik-
si mitä tapahtuu, missä ja kenelle toiminta on suunnattu. 
Otsikkoon siis tiivistetään sen alla olevan tekstin sisältö. 
Jokaisella sivulla voi olla vain yksi pääotsikko (h1). Pitkäs-
sä tekstissä voi hyödyntää myös alaotsikoita 2-3 kap-
paleen välein, jolloin teksti on luettavampaa ja helposti 
silmäiltävää. Muista huomioida otsikoissa myös hakusa-
nat, joista enemmän oppaan lopussa. Hyvä otsikko sisäl-
tää verbin.

ESIMERKKEJÄ HYVISTÄ OTSIKOISTA:
Tapahtuman otsikko 

Kierrätä muovisi oikein -webinaari Jyväskylän asukkaille 1.12.2020 
Toiminnan otsikko 

Apua masennukseen vertaistukiryhmä nuorille Jyväskylässä
Uutisen otsikko 

Ilmastoahdistus nuorilla lisääntynyt ilmaston lämpenemisen myötä

Tekstikappale
Jokainen sisältö alkaa hyvällä ensimmäisellä kappaleel-
la, johon tiivistetään oleellisin asia mitä uutisessa, toi-
minnassa tai tapahtumassa käsitellään. Ensimmäisen 
kappaleen täytyy olla kiinnostava ja houkutella lukijaa lu-
kemaan pidemmälle. Loppujen tekstikappaleiden tarkoi-
tus on syventää ja monipuolistaa otsikkoa ja ensimmäistä 
kappaletta. Kerro tekstikappaleissa asiat tärkeysjärjes-
tyksessä. Yhdessä tekstikappaleessa käsitellään yhtä 
asiaa kerrallaan. Sopivan mittainen kappale on 2-4 lau-
setta. Esimerkiksi hakukoneet eivät osaa lukea liian ly-
hyitä kappaleita. 

Pidä lauseet sopivan lyhyinä ja vältä tekstisisällössä tur-
hia alleviivauksia. Suuraakkosten käyttäminen teks-
tikappaleissa ei ole suositeltavaa, koska sähköisessä 
maailmassa se tarkoittaa huutamista.

Lyhenteet ja termit
Vältä vaikeiden termien, slangin, lyhenteiden ja ylimää-
räisten vierassanojen käyttämistä, koska kaikki sivustol-
la kävijät eivät niitä tunne. Jos näille ei kuitenkaan ole 
vastinetta, jonka kaikki ymmärtävät, niin niitä voi käyt-
tää.

Yhdistystori.fi-sivustolla omasta yhdistyksestä kannat-
taa käyttää sen virallista nimeä, koska kaikille kävijöil-
le yhdistysten nimet eivät ole entuudestaan tuttuja. Jos 
käytät lyhenteitä, niin kirjoita ensimmäisellä kerralla 
koko nimi ja mainitse, että jatkossa asiasta puhutaan ly-
henteellä.  

KYT ry

Keski-Suomen Yhteisöjen 
Tuki (KYT) ry
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LINKKIEN NIMEÄMINEN
Lisätietoa digitaalisesta viestinnästä yhteisöissä  
https://tieke.fi/palvelut/osaamisen-kehittaminen/jarjestodigi/

Lue lisää Tieken sivuilta

Lisätietoa digitaalisesta viestinnästä yhteisöissä (Tieke.fi)

Verkkosivuosoitteet 
ja linkkien 
lisääminen

Lukijalle kannattaa tarjota lisätietoa aiheista lisäämällä 
tekstiin hyviä sisäisiä tai ulkoisia linkkejä. Ulkoisissa lin-
keissä huomioi, että ulkopuolinen lähde on luotettava. 
Yhdistystorilta pääasiassa linkitetään vain kolmannen 
sektorin tai julkisyhteisöjen verkkopalveluihin sekä väl-
tetään kaupallisten toimijoiden palveluihin linkittämistä. 

Käyttämällä linkkejä, voit nostaa sisältösi laatupisteitä 
Googlessa, jolloin sivu nousee hakutuloksissa korkeam-
malle. Linkkejä lisätessä kannattaa muistaa, että ne lak-
kaavat herkästi toimimasta, jos alkuperäinen lähde 
päättää muokata linkkiä. Tästä syystä on tärkeää käydä 
tarkistamassa aika-ajoin, että lisätyt linkit varmasti toi-
mivat varsinkin toimijatiedoissa. 

Wordpress-järjestelmä luo sisällöstä automaattisesti 
selkokielisen osoitteen otsikon perusteella. Esimerkiksi 
toimijatiedoissa näkyy toimijan nimi. Uutisissa ja tapah-
tumissa linkkiä voi muokata erikseen ja niihin kannattaa 
lisätä hakusanoja, joiden avulla sivu löytyy hakukoneis-
ta. 

Kun lisäät sivuille linkin, niin anna sille kuvaava nimi ja 
kerro myös mihin linkki johtaa. Näin varmistat, että lu-
kulaitteet ymmärtävät sen ja sisältö on saavutettavaa 
esimerkiksi näkövammaisille lukijoille.

Jos lisäät sisältöön paljon linkkejä, sijoita ne tekstin jäl-
keen omaksi listaksi. Sama pätee myös liitteisiin.

Jos vain mahdollista, niin suosi yleisiä sähköpostiosoit-
teita yhteisösi toimijatiedoissa, jotta tietosi eivät vanhe-
nisi henkilöiden vaihtuessa. Halutessasi voit myös lisätä 
henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen, mutta pidä huo-
li, että yhteystietosi ovat sivustolla ajan tasalla. Nykyisin 
sähköpostiohjelmien roskapostisuodattimet ovat tehok-
kaita, joten lisää sähköposti toimivassa @-muodossa ja 
tee sähköpostiosoitteestasi linkki, jotta yhteydenottami-
nen on mahdollisimman esteetöntä ja vaivatonta.

Sähköposti- 
osoitteiden 
lisääminen
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Kuvien käyttäminen

Muista tekijänoikeudet! Pidäthän huolen, että sinulla on 
oikeus käyttää kuvia tuottamasi sisällön yhteydessä. Jos 
olet itse ottanut kuvan, niin sinulla täytyy olla kuvatta-
valta henkilöltä lupa kuvan ottamiseen ja sen julkaise-
miseen sekä kertoa kuvattavalle, missä kuvaa käytetään. 
Jos kuvassa on useampi tunnistettava henkilö, niin kuva 
voidaan tulkita henkilörekisteriksi. Voit myös hyödyn-
tää ilmaisia kuvapankkeja, kuten Pixabay ja Freeimages. 
Jos kuva ei ole kuvapankissa vapaasti käytettävissä, niin 
pyydä valokuvaajalta tai kuvan tekijältä lupa kuvan käyt-
tämiseen. Tarkista myös pitääkö kuvan yhteydessä mai-
nita kuvaajan tai kuvan tekijän nimi. 

Kuvien tehtävänä on tukea tekstisisältöä, jonka takia nii-
den on liityttävä tekstissä kerrottuihin asioihin. Suosi te-
räviä ja selkeästi rajattuja kuvia, jotka toimivat laajoja 
yleiskuvia paremmin verkkosisällössä. Esimerkiksi mo-
biililaitteissa kuvat rajautuvat niin, että keskellä oleva si-
sältö näytetään tai koko kuva skaalataan pienemmäksi. 
Laadukkaalla kuvalla voit vaikuttaa kävijöiden mieliku-
vaan yhteisöstäsi.

Kuvat eivät saa olla liian isoja ja raskaita verkkosivuille, 
koska ne hidastavat sivujen latautumista. Hyödynnä ku-
via, jotka vastaavat web-laatua eli ovat tarkkuudeltaan 
72 dpi ja maksimissaan 1000x1500 pikseliä. Kuvat voi 
pienentää ennen lisäämistä esimerkiksi verkosta löyty-
vällä Tinyjpg-kuvanpienennyspalvelulla. 

Hyödynnä kuvien nimeämisessä hakusanoja, joista tar-
kemmin tämän oppaan lopussa. Hakusanat parantavat 
sisällön ja kuvien löytymistä hakukoneissa. Ethän lisää 
kuvien nimiin ääkkösiä, erikoismerkkejä tai välilyöntejä, 
koska kaikki selaimet eivät niitä ymmärrä. Hakukoneet 
ja lukulaitteet lukevat kuvien vaihtoehtoisia tekstejä 
(alt-tekstit). Kerro kuvan vaihtoehtoisessa tekstissä ha-
kusanoja hyödyntäen, miten kuva linkittyy tekstisisäl-
töön ja mitä siinä tapahtuu. Sopiva mitta vaihtoehtoiselle 
kuvatekstille on 1-2 lausetta. Tämä on myös yksi saavu-
tettavuusvaatimusten kriteeri.

KUVIEN NIMEÄMINEN

123.jpg

eläkeläis tanssi&%#.jpg

jumppa_elakelaisille_
jamsassa.jpg

HYVIÄ VAIHTOEHTOISIA 
KUVAUKSIA

Lue syyt ryhtyä 
vapaaehtoiseksi

Edullista tekemistä lasten 
kanssa kesällä

Parkinson-hoitopolku 
rakennettiin yhdessä 

potilaiden kanssa

Videoiden 
käyttäminen

Videon tehtävänä on tukea tekstissä esitettyä sisältöä, 
jonka takia niiden on liityttävä tekstissä kerrottuihin asioi-
hin. Jos videot lisätään suoraan tekstiin, hidastaa se sivun 
latausnopeutta ja heikentää lukijan käyttökokemusta. 
Videotiedostot tallennetaan suuren kokonsa vuoksi esi-
merkiksi YouTubeen ja sieltä upotetaan tekstisisältöön. 
Tällöin videoiden hakukoneoptimointi tehdään YouTu-
bessa. Nykyisten saavutettavuusvaatimusten mukaises-
ti videoissa tulisi olla myös tekstitykset, jotka voit lisätä 
videoihin YouTube-palvelussa.
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Näin varmistat 
tiedon löytymisen

Nykypäivän sisällöntuotannossa verkkosivuilla täytyy 
huomioida myös tiedon löydettävyys hakukoneista eli 
hakukoneoptimointi. Suurin osa sivuston kävijöistä tu-
lee ulkoisista hakukoneista, kuten Googlesta. Sivuihin, 
jotka sijoittuvat hakutulosten kärkeen, luotetaan ja kli-
kataan enemmän. Tämän takia on tärkeää, että tieto löy-
tyy hakukoneen ensimmäiseltä sivulta mahdollisimman 
korkealta. Tiedon löytymiseen ja sijoittumiseen sisäisis-
sä ja ulkoisissa hakukoneissa voi vaikuttaa hakukoneop-
timoinnilla. Hakukoneoptimoinnilla myös houkutellaan 
hakijoita klikkaamaan hakutulosta. 

Tiedon löytymisessä Yhdistystorin sisäisestä hakuko-
neesta ja ulkoisista hakukoneista, kuten Googlesta, 
korostuu otsikoinnin merkitys sekä se, että sivulla hyö-
dynnetään sellaisia hakusanoja, joita tiedon hakijat 
käyttävät. Jos sivuilla puhutaan oikeasta asiasta vääril-
lä hakusanoilla, ei tieto löydy hakukoneista. Tämän op-
paan lopusta löytyy esimerkkejä hyvistä hakusanoista, 
joita Yhdistystori.fi-sivustolla voi hyödyntää. 

Hyödynnä hakusanoja erityisesti pääotsikossa ja teks-
tin ensimmäisessä kappaleessa. Hakusanoja kannattaa 
hyödyntää myös muissa tekstikappaleissa. Tekstin tulisi 
olla yli kaksi kappaletta pitkä, jotta hakukoneet ennättä-
vät hahmottaa, mistä asiasta sivulla puhutaan. 

Käytä hakusanoja myös kuvatiedostojen nimissä ja ku-
vien vaihtoehtoisissa teksteissä (alt-teksti), joissa kerrot 
mitä kuvassa tapahtuu. Lisäksi voit lisätä kuvalle otsikon 
ja kuvauksen, joissa kerrot hakusanoja hyödyntämällä 
mitä kuvassa tapahtuu. Kuvan otsikko ja kuvaus tulevat 
näkyviin Googlen kuvahaun tuloksissa. 

www.yhdistystori.fi/tapahtuma/tapahtuma123   
www.yhdistystori.fi/tapahtuma/jumppahetki-elakelaisille-uuraisilla/

Hyödynnä hakusanoja myös linkkien yhteydessä. Esi-
merkiksi tapahtumien ja toiminnan url-osoitteissa kan-
nattaa käyttää hakusanoja.



11

URL-osoite
Otsikko
Kuvaus

Hakukoneoptimointiin voi vaikuttaa myös tekstin tai ku-
van otsikolla ja kuvauksella. 

Otsikon ja kuvauksen avulla myydään ja kuvataan sivun 
sisältö lyhyesti ja ytimekkäästi potentiaaliselle vieraili-
jalle ja houkutellaan häntä klikkaamaan linkkiä. Näiden 
avulla siis kerrot hakutuloksia katselevalle, mistä asiasta 
linkin takana on kyse.

Googlen hakutuloksissa hyvä otsikko on 30-60 merkkiä 
pitkä ja sisältää hakusanoja, joilla haluat Googlen tulok-
sista löytyä. Samaa otsikkoa ei saa käyttää usealla sivul-
la. Hyvä otsikko houkuttelee lukemaan myös kuvauksen.

Google hakee hakutuloksessa otsikon alla näkyvän ly-
hyen kuvauksen sivun ensimmäisestä tekstikappaleesta. 
Huolehdi, että ensimmäinen tekstikappale täsmentää si-
vulla olevaa pääotsikkoa ja kertoo mistä sivulla on kyse. 
Hyödynnä kuvauksessa hakusanoja, myy ja kuvaa sivun 
sisältö potentiaaliselle vierailijalle. Kuvauksen tehtävänä 
on houkutella tiedonhakijaa klikkaamaan hakutulosta. 
Googlessa hakutuloksen kuvauskenttään mahtuu tie-
tokoneen hakutuloksissa enintään 158 merkkiä ja mo-
biilihakutuloksissa enintään 120 merkkiä. Lopun tekstin 
Google korvaa …-merkeillä. Myös kuvien kuvauskentäs-
sä kannattaa kertoa vielä tarkemmin mitä kuvassa ta-
pahtuu.

ESIMERKKI GOOGLEN HAKUTULOKSESTA, JOSSA GOOGLE ON AUTOMAATTISESTI POIMINUT 
TEKSTIT SIVULTA
URL-osoite
Sivun pääotsikko
Sivulta poimittu teksti

ESIMERKKI GOOGLEN HAKUTULOKSESTA, JOSSA HAKUKONEOPTIMOINTIA ON AJATELTU.

•  Käytä tärkeintä hakusanaa pääotsikossa 
ja muita hakusanoja väliotsikoissa

•  Käytä hakusanoja eri muodoissa tekstin 
ensimmäisessä kappaleessa ja leipätekstissä

•  Käytä hakusanoja kuvien nimissä, 
kuvan vaihtoehtoisissa teksteissä, 
otsikossa ja kuvauksessa

• Hyödynnä kuvausta ja otsikoita
•  Jos mahdollista, käytä hakusanoja 

linkkien teksteissä. 
• Käytä hakusanoja url-osoitteissa

Hakukone- 
löydettävyyden 
muistilista
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Muistilista

1.  Hyödynnä kertovaa ja 

kiinnostavaa otsikointia 

ja aloitusta.

2.  Varmista, että tuottamasi 

sisältö on lyhyttä ja selkeää, 

jotta kävijä hahmottaa sen 

yhdellä silmäyksellä.

3.  Vältä liian pitkiä lauseita 

ja kappaleita, jotta tekstiä 

ei ole raskasta lukea.

4.  Sisältö ohjaa kävijää 

polkumaisesti eteenpäin. Esitä 

asiat siis tärkeysjärjestyksessä.

5.  Käytä helppoja verbejä, älä 

korvaa verbejä substantiiveilla.

6.  Helpota lukemista ja silmäilyä 

väliotsikoilla, luetteloilla ja 

lyhyillä tekstikappaleilla.

7.  Kerro kävijälle selkeästi mitä 

hyötyjä hänelle tarjoat.

8.  Käytä samoja termejä, 

kuin kävijä.

9. Suosi konkretiaa.

10. Hyödynnä kuvitusta.

11.  Älä kursivoi tai lihavoi 

pitkiä tekstejä.

12. Hyödynnä hakusanoja.

Sisällöntuottajan 
vastuut

Muistathan, että sisällöntuottajana olet vastuussa tuot-
tamastasi sisällöstä. Huolehdi, että se on paikkansapi-
tävää eikä se sisällä valheellista, virheellistä tai henkilöä 
loukkaavaa tietoa.  Huomioithan kuvien ja videoiden 
käyttämisessä tekijänoikeudet.

Tarkista kerran vuodessa toimijatiedoistasi, että syöttä-
mäsi tiedot kuten yhteystiedot ovat ajan tasalla ja linkit 
toimivat. Jos ilmoittamaasi tapahtumaan tai toimintaan 
tulee muutoksia, niin käythän päivittämässä muutokset. 
Muokkaa tai poista vanhentuneet ja väärät tiedot. Kun 
linkit toimivat ja yhteystiedot ovat ajan tasalla, sivusto 
pysyy luotettavana ja laadukkaana, eikä se karkota kävi-
jöitä pois.
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Esimerkkejä hyvistä 
hakusanoista ja 
-lauseista

Tähän osioon on koottu esimerkkejä hyvistä hakusanois-
ta ja -lauseista erilaisiin yhdistystoiminnan teemoihin 
liittyen. 

Hyvän hakusanan keksimisessä auttaa, kun pyrit aset-
tumaan sellaisen tiedonetsijän asemaan, joka ei tunne 
yhteisösi toimintaa lainkaan. Miten sinä itse lähtisit etsi-
mään tietoa johonkin tarpeeseesi ensimmäistä kertaa?

Hyvät hakusanat ja -lauseet ovat yleensä helppoa yleis-
kieltä ja muodostettu niin, että ne vastaavat lyhyesti yh-
teen tai useampaan seuraavista kysymyksistä: Mitä? 
Kenelle? Missä? Usein esimerkiksi verkkotapahtumien 
ja -toiminnan hakusanoissa ei tarvita paikkakunta- tai 
aluetietoa, koska osallistua voi mistä vain. Kokeile eri-
laisia järjestyksiä ja taivutusmuotoja. Muista myös syno-
nyymit. 

HARRASTUKSET JA TEKEMINEN
Harrastus/harrastukset + paikkakunta/alue 
(esim. jalkapallo Viitasaari, harrastus Viita-
saari tai harrastukset Viitasaari)

Kohderyhmä (esim. nuorille, lapsille) + har-
rastukset

Kohderyhmä nimi (esim. lasten, vauvan, se-
niori) + tekemisen nimi (esim. jumppa, bin-
go)

Liikuntaa + kenelle + paikkakunta

Retkeily + paikkakunta

Tekemistä + kenelle (esim. lapsille, eläkeläi-
sille)

Tekemisen paikka (esim. ladut, liikuntapai-
kat, luontopolut, retkeilyreitit) + paikkakun-
ta/alue

Vapaaehtoiseksi

Vapaaehtoistyö + paikkakunta

Viriketoiminta + kenelle (esim. muistisairail-
le, vanhuksille)

LAPSET JA PERHEET
Perhekerho + paikkakunta/alue

Leikkipuistot + paikkakunta/alue

Unikoulu

Vauva arki

Vauvan/lapsen/taaperon nukuttaminen tai 
päiväunet

KOHTAAMISPAIKAT
Kohtaamispaikka + paikkakunta

Kokoustila + paikkakunta

Nuorisotalo/Nuorisotila + paikkakunta

Kenelle (esim. nuorille, senioreille, ikäänty-
neille) + paikkakunta
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LUONTO JA YMPÄRISTÖ
Ekologisuus

Ilmastoahdistus

Ilmastonmuutos

Kestävä kehitys

Kierrätys + kenelle (esim. lapsille)

Kierrätys + mitä (esim. ohjeet, info, merkit)

Kierrätys + asia tai tavara mitä kierrätetään

Lajitteluopas tai lajitteluohjeet

Vieraslajit

KOTOUTUMINEN 
Kotouttaminen

Kotoutuminen

Maahanmuuttaja 

Maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttajat Suomessa

Opi suomea

Suomen kielen kurssit + paikkakunta

Suomen kieli opiskelu 

ASUKAS- JA KYLÄTOIMINTA
Asukasyhdistys + paikkakunta/alue

Kyläyhdistys + paikkakunta/alue (huomioi 
paikallisnimitykset ja alueiden viralliset ni-
met)

Leader rahoitus + paikkakunta/alue

Maatilamatkailu + mitä (esim. eläimiä, ka-
noja, kissoja) 

Maatilamatkailu + paikkakunta/alue

SAIRAUDEN KOHDATESSA
Apua + vaivan/sairauden nimi (esim. apua 
ahdistukseen, masennukseen jne.)

Elämäntapa muutos

Kokemusasiantuntija

Kuntoutus + kuntoutuksen muoto (+ vai-
van/sairauden nimi)

Sairauden nimi (esim. Alzhaimer, muistisai-
raus jne.)

Sairauden nimi + ensioireet

Sairauden nimi + ennuste

Sairauden nimi + eteneminen

Sairauden nimi + hoito

Sairauden nimi + kohtaus

Sairauden nimi + kokemuksia

Sairauden nimi + kenellä (esim. lapsella, 
nuorella)

Sairauden nimi + oireet

Sairauden nimi + omainen

Sairauden nimi + perinnöllisyys

Sairauden nimi + siihen liittyvät eri taudin 
muodot

Sairauden nimi + syyt

Sairauden nimi + työkyky

Sairauden nimi + vertaistuki

Vertaistukiryhmä
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VAMMAISUUS
Esteettömyys

Esteettömyys todistus

Henkilökohtainen avustaja

Invalidit

Kehitysvammainen 

Kehitysvammainen + ikäryhmä (esim. lapsi, 
vauva, aikuinen)

Kehitysvammaisuus

Kehitysvammat

Tuettu loma

Vammaisen oikeudet

Vammaispalvelut

Vamman nimi (kuuro, sokea, aivovamma, 
cp-vamma jne.)

ELINKEINOT JA TYÖLLISYYS
CV malli

Harjoittelupaikka + paikkakunta

Työhaastattelu + kysymykset/vinkit

Työhakemusmalli

Työkokeilu

Työnhakuvalmennus

Työtön työnhakija

Uraohjaus

Uravalmennus

PÄIHTEETTÖMYYS
Eroon alkoholista

Eroon riippuvuudesta

Peliriippuvuus

Päihdekuntoutus

Päihdeongelma

Päihteet

Päihderiippuvuus

MIELENTERVEYS
Emotionaalinen yksinäisyys

Läheisriippuvuus 

Kenen (esim. nuoren, lapsen, nuoret aikui-
set, vanhusten) + yksinäisyys

Yksinäisyys

Yksinäisyys ahdistaa

Yksinäisyys keskustelu

Yksinäisyys + missä tilanteessa (esim. eron 
jälkeen, parisuhteessa)

KULTTUURI
Tekemisen nimi (esim. bingo, elokuvat, kä-
sityö, lavatanssit) + paikkakunta

Taidelajin nimi (esim. kansanmusiikki, ku-
vataide, valokuvaus, musiikki, maalaus) + 
paikkakunta

Harrastajateatteri

Kesäteatteri + vuosiluku milloin

Konsertit + paikkakunta

Näyttely + paikkakunta




