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Mihin ilmoittaa tapahtumista laajemmalle yleisölle / Where to promote events 

for a large audience 

I. Menoinfo-verkkopalvelu + Etelä Suomen Median lehtiin 

(Aamupostiin, Helsingin Uutisiin, Keski-Uusimaahan, Länsi-Uusimaahan, Länsiväylään, 

Mäntsälän Uutisiin, Nurmijärven Uutisiin, Sipoon Sanomiin, Uusimaahan, Vantaan 

Sanomiin, Vihdin Uutisiin) 

http://ilmoitatapahtuma.menoinfo.fi/form/esm 

HUOM! Vain Uusimaa, Suomen muiden alueiden lomakkeet ovat erikseen/ Only for the 

Uusimaa region, there are other links for the rest of Finland 

 

II. HS Menokone 

(Helsingin Sanomien Minne mennä -palsta, Nyt-liite ja HS Metro) 

https://www.hs.fi/menokone/lipunmyynti/?ref=nav 

Menovinkin (hs.fi/menovinkki) tapahtumatietojen ilmoituspalvelu ei ole toistaiseksi 

käytössä. Tapahtumatiedot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen menovinkki@hs.fi.) 

Menotiedot tulee lähettää viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa./ You can send 

the information of events two weeks beforehand by email menovinkki@hs.fi 

 

III. MyHelsinki.fi 

https://my.surveypal.com/myHelsinki-tapahtumat 

Voit täyttää lomakkeen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi/ The form can be filled in 

Finnish, Swedish or English. 

 

IV. Voiman tapahtuma kalenteri 

https://voima.fi/  

Lomake on suomeksi / The form is in Finnish. 

 

V. Fingon tapahtumakalenteri  

(https://www.fingo.fi/tapahtumat/tapahtumakalenteri) 

Lähetä seuraavat tiedot tapahtumat@fingo.fi / Send the following information to 

tapahtumat@fingo.fi  

• Aika / Time 

• Osoite / Address 

• Paikkakunta / Place of municipality 

• Tapahtuman kieli / Event language 

• Tapahtuman hinta/ Fee 

• Ilmoittautumislinkki/ Registration link 

• Viimeinen ilmoittautumispäivä/ Deadline for the registration 

• Järjestäjä / järjestäjät / Event organiser(s) 

• Tapahtuman kuvaus/ Event description 

http://ilmoitatapahtuma.menoinfo.fi/form/esm
https://www.hs.fi/menokone/lipunmyynti/?ref=nav
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• Pääteema/ Main theme 

• Asiasanoja/ Key words 

• Facebook-tapahtuma, jos on / Facebook event page, if there is one 

 

 

 

VI. Uusimaalaiset.fi (https://www.uusimaalaiset.fi/) 

 

Muistathan ilmoittaa yhteisönne toiminnasta ja tapahtumista, toimitiloista, 

harjoitteluista, opinnäytetöistä sekä vapaaehtoistehtävistä maksuttomasti 

Uusimaalaiset.fi:ssä. Palvelussa on yli 2 400 yksittäistä kävijää kuukaudessa! Toimintaa 

etsivät niin kuntalaiset kuin kaupunkien asiakasohjaajat. Ilmoita tai päivitä yhdistyksesi 

tiedot Uusimaalaiset.fi on koko maakunnan laajuinen verkkopalvelu, joka kokoaa 

kansalais- ja järjestötoimintaa yhdelle sivustolle. Palvelun kautta yhdistystoimijat voivat 

tavoittaa sekä kohderyhmäänsä, potentiaalisia vapaaehtoisia että viranomaisia, kuten 

Espoon kaupungin työntekijöitä. 

 

Remember to inform your community’s activities, and events, facilities, internships, theses, 

and volunteer tasks for free of charge at Uusimaalaiset.fi. The service has more than 2,400 

visitors per month! Both local and urban customer instructors are looking for activities. 

Register or update your association's information Uusimaalaiset.fi, which is a province-

wide online service that brings together civic and organizational activities on one site. 

Through the service, association actors can reach their target group, potential volunteers 

and authorities, such as employees of the City of Espoo. 

 

VII. Kotoutumisentukena.fi (https://kotoutumisentukena.fi/) 

Sivuston tarkoituksena on edistää kansalaisjärjestöjen työtä ja tehdä niistä näkyviä. Voit 

mainostaa sekä matalan kynnyksen toimintaa kuten kotoutumista tukevaa toimintaa, 

että tapahtuma tai koulutus työntekijöille ja vapaaehtoisille. Verkkosivusto antaa 

hyvät mahdollisuudet yhdistyksesi toiminnalle olla näkyvämpi viranomaisille, kuten TE-

toimiston neuvonantajille ja sosiaalipalveluille, jotta he voivat ohjata omat asiakkaansa 

näihin palveluihin. Sivusto on myös hyvä paikka laajentaa yhteistyötä ja verkostoa 

muiden organisaatioiden kanssa. 

 

Vaatii tilin luomista. Tarkista ensin tarkunnetussa haussa, onko järjestösi jo tili. Jos ei, voit 

jatkaa rekisteri sivulla. Ohjeet ilmoitusten lisäämiseen ja nettisivun käyttämiseen on 

https://kotoutumisentukena.fi/fi/ohjeet 

 

The purpose of the website is to promote the work of the NGOs and make them visible. 

The website gives a good chance for your association’s activities to be more visible to 

https://www.uusimaalaiset.fi/
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https://kotoutumisentukena.fi/fi/ohjeet
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authorities such as advisors in the Employment Office and social services, so that they can 

direct their own clients to these services. The website also is a good place to expand your 

cooperation and network with other organizations. You can find more about the purpose 

of the website and Instructions for how to create account and for adding notifications from 

the materials. (https://www.moniheli.fi/jasensivut-member-pages/tietokanta-

resources/viestinta-communication/) 

https://www.moniheli.fi/jasensivut-member-pages/tietokanta-resources/viestinta-communication/
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