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Vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelun käyttöohjeet
Vapaaehtoinen
1. Ylänavigaatio

Vapaaehtoistyö.fi-palvelun ylänavigaatio pysyy samana riippumatta siitä, millä alasivulla olet. Pääset aina
palaamaan etusivulle klikkaamalla logoa vasemmassa ylänurkassa. Myös ”Löydä tehtävä” -linkki vie sinut
etusivun tehtävähakuun. ”Ilmoita tehtävä” on tehtävän tarjoajien ominaisuus, eikä linkki toimi
vapaaehtoisille. ”Kokemuksia”-linkistä pääset lukemaan blogeja vapaaehtoisuudesta. Uusimmat
Kokemuksia-blogit näkyvät myös etusivulla tehtävähaun alapuolella.
Ylänavigaation oikeassa reunassa voit valita palvelun kieliversion (suomi, englanti, ruotsi). Klikkaamalla
kysymysmerkkiä pääset lukemaan usein kysytyt kysymykset. Jos olet klikannut itsellesi suosikkitehtäviä, ne
löytyvät oikean ylänurkan sydänikonia klikkaamalla. Ihmishahmoikonista (”ukkelista”) pääset kirjautumaan
sisään, luomaan käyttäjätunnuksen tai vaihtamaan (unohtuneen) salasanasi:

Jos olet kirjautunut palveluun, klikkaamalla ”ukkelia” pääset omiin tietoihisi tai voit kirjautua ulos:

2. Tehtävien etsiminen ja ilmoittautuminen
Vapaaehtoistyö.fi-palvelussa tehtävien etsiminen on helppoa. Pääset hakemaan mielenkiintoisia tehtäviä
heti etusivulta. Sinun ei tarvitse kirjautua palveluun etsiäksesi vapaaehtoistehtäviä.
Voit syöttää etusivun hakukenttiin esimerkiksi paikkakunnan, päivämäärän tai erilaisia teemoja. Jos jätät
kaikki hakukentät tyhjäksi, näkyy tuloksissa kaikki palvelun tehtävät.
Valitessasi paikkakuntaa tai osoitetta, tulee se valita pudotusvalikosta. Haun voi tehdä esimerkiksi
katuosoitteella, postinumerolla, kaupungin tai paikkakunnan nimellä.

Jos haluat etsiä vapaaehtoistehtäviä tiettynä päivänä, aukeaa Valitse päivämäärä -kenttää klikkaamalla
kalenterinäkymä, josta voit valita haluamasi päivämäärän. Päivämäärähaun tuloksissa näkyy kaikki tehtävät,
jotka ovat annettuna päivänä käynnissä.

Palvelussa on 17 teemaa tai kategoriaa, jotka kuvaavat vapaaehtoistehtävien luonnetta. Moni tehtävä
saattaa kuulua useampaan teemaan. Voit valita yhden tai useamman sinua kiinnostavan teeman;
hakutuloksissa näkyy kaikki tehtävät, joissa yksikin valitsemistasi teemoista on merkitty. Jos et valitse
yhtäkään teemaa, näkyvät tuloksissa kaikkien teemojen tehtävät.

Kun olet valinnut haluamasi hakukriteerit, näet niitä vastaavat vapaaehtoistehtävät klikkaamalla Näytä
tehtävät. Sivustolla näkyy ensimmäiset 15 hakutulosta – jos niitä on enemmän, aukeavat seuraavat 15 aina
klikkaamalla hakutulosten alla Näytä lisää -painiketta. Jos hakutuloksia on vähemmän kuin 15, ehdottaa
sivusto myös lähialueiden tehtäviä otsikon ”Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä” alla.
Jos haluat tarkastella kiinnostavalta vaikuttavaa tehtävää, saat tehtävän kuvauksen auki klikkaamalla
tehtävän kuvaa tai otsikkoa (riippuu käyttämästäsi selaimesta). Tällöin tehtävän kuvaus aukeaa pop up ikkunaan:

Klikkaamalla tehtäväkortin vasemmassa yläkulmassa olevaa karttaikonia, näet tehtävän sijainnin Googlen
karttapalvelussa. Jos klikkaat oikean yläreunan sydäntä, tallentuu tehtävä suosikkeihisi (ylänavigaation
oikean reunan sydän).
Voit hakea tehtävään skrollaamalla tehtäväkorttia alaspäin ja täyttämällä ilmoittautumislomakkeen.
Joissain tehtävissä on myös valittavissa olevia vuoroja. Lomakkeen kaikki kentät ovat pakollisia
(syntymävuoden ja sukupuolen kohdalla on myös valinta ”En halua vastata”. Keräämme näitä tietoja
anonyymia tilastointia varten. Yhteystietosi välittyvät tehtävän tarjoajalle ja myös alustan tekninen
pääkäyttäjä pystyy tarkastelemaan ja poistamaan tietoja tarvittaessa.

Kun lähetät hakemuksen, varaamme sähköpostiosoitteesi automaattisesti käyttäjätunnuksellesi, jos päätät
rekisteröityä palveluun. Haettuasi tehtävään saat sähköpostiisi automaattisen salasanalinkin, jota
klikkaamalla voit rekisteröidä tunnuksesi. Rekisteröityminen ei ole pakollista, mutta rekisteröityneenä
käyttäjänä (kun olet kirjautunut sisään) saat käyttöösi lisäominaisuuksia, kuten automaattinen
vapaaehtoistehtävien hakuvahti ja mahdollisuuden pyytää työtodistus tekemästäsi vapaaehtoistyöstä. Jos
et halua rekisteröityä palveluun, voit jättää tämän sähköpostin huomioimatta – valitsemasi tehtävän
tarjoaja on jo saanut tiedon ilmoittautumisestasi.
3. Vapaaehtoisen profiili
Kun olet kirjautunut palveluun, pääset tarkastelemaan profiilisi tietoja valitsemalla ”Omat tiedot”
klikattuasi oikean yläreunan ukkelia. Profiilin tiedot -välilehdellä voit täyttää ja muokata tietojasi, luoda
hakuvahdin tai tilata työtodistuksen tekemästäsi vapaaehtoistyöstä.

Voit tarkastella omia ilmoittautumisiasi Ilmoittautumiset-välilehdellä. Täällä näet tulevat tehtävät, joihin
olet ilmoittautunut:

Aiemmat tehtävät -välilehdellä näet vapaaehtoistehtävät, joihin olet jo osallistunut.

Suositeltuja sinulle -välilehdellä näet hakuvahtiisi perustuvia suosituksia vapaaehtoistehtävistä.
4. Hakuvahti
Jos haluat tilata vapaaehtoistehtävien hakuvahdin, eli automaattisen sähköpostiviestin sinua mahdollisesti
kiinnostavista tehtävistä, mene profiilisi tietoihin ja klikkaa Luo hakuvahti:

Sinulle aukeaa pop up -ikkuna, johon voit syöttää haluamasi tiedot (paikkakunta, päivämäärä, teema):

Voit myös halutessasi valita tehtävän tarjoajan (organisaatio tai järjestö, joiden ilmoitukset haluat) ja valita
kuinka usein haluat sähköpostiisi tiedon uusista tehtävistä.

5. Työtodistuksen tilaaminen
Voit tilata tekemistäsi vapaaehtoistehtävistä työtodistuksen klikkaamalla Tilaa työtodistus -linkkiä
profiilitietojesi alapuolella. Pop up -ikkunaan aukeaa tehtävät, joista voit pyytää työtodistusta. Jos painike
on harmaa, olet jo pyytänyt kyseisestä tehtävästä työtodistuksen.

Jos haluat tutustua käyttöehtoihin, tietosuojalausekkeeseen, saavutettavuusselosteeseen tai eri
paikkakuntien koontisivuihin, löydät linkit footterista, eli sivun alalaidasta:

