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TERVETULOA KÄYTTÄMÄÄN LOGBOOKIA
Logbook on verkkopohjainen järjestelmä nuorisotyön dokumentointiin. Järjestelmän kehitystyötä
on tuettu Erasmus+ -rahoituksella projektissa “RISE - for common systems for
documentation of youth work”.
KEKS (42 ruotsalaisen nuorisotyöyksikön verkosto) toteutti projektin tammikuun 2015 ja
joulukuun 2016 välisenä aikana yhteistyössä kolmen partnerin kanssa: Hunedoara County
Direction for Sport and Youth (Romania), City of Dublin Youth Service Board (Irlanti) ja
Association of Estonian Open Youth Centres (Viro).
Projekti on tulos partnereiden pitkään jatkuneesta yhteistyöstä, jonka motiivina on ollut työkalujen
puuttuminen kansallisen ja kansainvälisen nuorisotyön dokumentointiin. Projektin tavoitteena oli
kehittää ja testata kansainvälistä nuorisotyön dokumentointia pohjautuen KEKSin ylläpitämään
Logbook-järjestelmään (www.loggboken.org). Hyviä käytäntöjä etsittiin myös tutkimalla muissa
partnerimaissa käytettäviä dokumentointijärjestelmiä. Projektin kehitystyöryhmä ja johtoryhmä
koostui nuorisotyöntekijöistä sekä eri tason päälliköistä ja johtajista.
Neljän muodollisen partnerin lisäksi projektissa oli mukana myös Helsingin kaupungin edustaja.
Suomalaiset partnerimme kehittävät tällä hetkellä järjestelmää nuorisotyön dokumentointiin ja
näkivät siksi RISE-projektin hyödyllisenä alustana työskentelyyn.
Lisätietoa projektista: http://www.keks.se/internationellt-arbete/rise-2/
Tarvitessasi tukea ota yhteyttä maasi käyttäjäorganisaatioon. On hyödyllistä liittää mukaan myös
kuvakaappaus ongelmasta.

Romania

Hunedoara County Direction for Sport and Youth
Izabella Doboly dobolyizabella@gmail.com

Irlanti

St Monicas Youth Centre
John Daly johndaly@stmonicas.ie

Ruotsi

KEKS
Jenny Andersson jenny.andersson@keks.se

Viro

Association of Estonian Open Youth Centres
Ivika Uslov ivika.uslov@ank.ee
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Logbook – järjestelmä nuorisotyön dokumentointiin
Logbook on verkkopohjainen, erityisesti nuorisotyön dokumentointiin suunniteltu järjestelmä. Se
on työkalu tiedon keräämiseen ja raporttien ajamiseen, mikä mahdollistaa työsi analysoinnin ja
kehittämisen sekä rohkaisee reflektoimaan tehtyä työtä.

Mitä etuja Logbookin käyttämisestä on?
Etuna on työn dokumentointi strukturoidulla tavalla ja mahdollisuus poimia tilastoja eri
aikajänteiltä. Järjestelmä on helppokäyttöinen ja se tukee lukuisia älylaitteita.
Nuorisokeskukset/projektit voivat syöttää tilastoja, kuvauksia ja reflektointia siitä, miten
nuorisotyötä on tehty ja tehdään. Nämä ominaisuudet antavat hyvän perustan analysoida ja
reflektoida, miten nuorisotyön laatua voisi parantaa.

Käyttöehdot
Järjestelmän fokuksena on tavoittaa teidän toimintaympäristössänne tapahtuva nuorisotyö.
Tavoitteena on parantaa nuoristyön laatua. Sinun täytyy noudattaa lastensuojeluun ja tietoturvaan
liittyvää lainsäädäntöä. Huomioithan, että järjestelmän tarkoituksena ei ole kerätä arkaluonteista
tietoa nuorista. Lastensuojeluun ja tietoturvaan liittyvä lainsäädäntö pitää ottaa huomioon ja sitä
pitää noudattaa, niin kuin kaikessa nuorten kanssa tehtävässä työssä.
Järjestelmän suunnittelussa ja pilotoinnissa on noudatettu EU- ja tietoturvalainsäädäntöä.
Kehotamme sinua järjestelmän käyttäjänä tutustumaan oman maasi käytäntöihin ja
menettelytapoihin.
”Tietosuojadirektiivin mukaisesti yksittäisten henkilöiden tietojen kerääminen ja
prosessointi on laillista vain, mikäli seuraava direktiivin seitsemännen artiklan ehto
toteutuu:
Mikäli kyseessä oleva henkilö (’rekisteröity’) on yksiselitteisesti antanut suostumuksensa
sen jälkeen, kun häntä on asiaankuuluvasti informoitu”
Mikä tahansa tieto, joka voidaan liittää tunnistettavaan henkilöön,
henkilötiedoksi

luokitellaan

Lisätietoja tietosuojadirektiivistä: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
Logbookissa kerätty tieto varastoidaan Microsoft Azuren ylläpitämään pilvipalveluun. Alla on linkki
Microsoft Azuren käyttöehtoihin.
https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/security/

3

Pääsy tietoon
Organisaatiosi
Organisaatiosi omistaa kaiken informaation, jonka syötät järjestelmään. Anonyymeja laajoja
tilastoja voidaan käyttää tutkimukseen tai jälkiseurantaan. Näissä tapauksissa informaatiota ei
voida yhdistää yksittäiseen organisaatioon/projektiin, vaan ainoastaan esimerkiksi
sukupuolijakaumaan Göteborgissa.
Partnereiden rooli (CDYSB, Hunedoara County Direction for Sport and Youth, Association
of Estonian Open Youth Centres):

● Käännösten laatiminen
● Käyttäjätuen tarjoaminen

KEKSin rooli:
KEKS on järjestelmän omistaja ja superkäyttäjä. KEKS on vastuussa järjestelmän teknisen
tuen tarjoamisesta ja sillä on pääsy koko järjestelmään, mutta ainoastaan järjestelmän
hallintaan liittyvissä asioissa kuten virheiden ja teknisten häiriöiden korjaus.
KEKS on ruotsalainen nuorisotyötä tekevien kuntien verkosto. Lisätietoa KEKSistä löydät
osoitteesta: http://www.keks.se/english/

Logbookissa käytettävät määritelmät
On hyödyllistä nähdä yleisiä lainalaisuuksia siinä, miten nuorisotyötä tehdään eri maissa. Tätä
varten on tärkeää käyttää yhteisiä määritelmiä. Alla on lyhyt lista:

Työntekijät
Ekstra työntekijät

Nuorisotyön ammattilainen, jolle maksetaan nuorisotyön tekemisestä.

Vapaaehtoiset

Henkilö, joka antaa vastikkeetta aikaa, taitoa ja tietoa organisaation
käyttöön.

Osallistujat

Organisaation toimintoihin osallistuvat nuoret. On erittäin tärkeää
rekisteröidä nuoren ikä, jotta kerättyä informaatiota voidaan käyttää
oikealla tavalla.
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Osallistujien
toimintaaika

Aika, jonka nuoret käyttävät toimintojen suunnitteluun, valmisteluun ja
toteutukseen.
Esim. Ryhmätapaaminen, jonka nuori on suunnittelut ja toteuttanut.

Aktiivinen osallistuminen
Toimintojen tekeminen

nuori on mukana toteuttamassa toimintaa
nuori on mukana toimintojen suunnittelussa, valmistelussa ja
toteutuksessa

KIRJAUTUMINEN
Järjestelmään voi kirjautua sen jälkeen, kun on saanut kutsun kansalliselta
käyttäjäorganisaatiolta. Kirjautumisosoite on:
http://thelogbook.eu
Jokainen henkilö luo itselleen salasanan ja pääsee käsiksi kaikkeen oman organisaationsa
tietoon.
Sähköpostiosoitteet toimivat tunnuksina, ja kutsun saatuaan käyttäjät voivat asettaa itselleen
salasanan. Salasanan täytyy olla vähintään 6 merkkiä pitkä ja sen tulee sisältää vähintään yksi
iso kirjain ja yksi numero.
Unohdetun salasanan voi nollata ja asettaa uudelleen klikkaamalla salasanan nollauslinkkiä
kirjautumissivulla. Tämän jälkeen käyttäjää pyydetään kirjoittamaan sähköpostiosoitteensa,
jonne lähetetään linkki salasanan nollaukseen.
Järjestelmän oikeasta yläkulmasta löytyy kuvake uloskirjautumiseen.
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ORGANISAATION TIEDOT

Päästäksesi organisaatiosi tietoihin klikkaa organisaatiosi nimeä sivun vasemman puolen
sivupalkista. Jos sinulla on pääsy useaan organisaatioon, voit valita käsiteltävän organisaation
sivun ylälaidasta. HUOM! On erittäin käytännöllistä luoda aluksi organisaatiohierarkia. Näin
vältetään epäselvyyksiä kutsuttaessa muita käyttäjiä eri tason oikeuksilla järjestelmään.

Käyttäjät
Täällä voit kutsua kollegojasi käyttämään järjestelmää. Klikkaa kutsu-nappia ja rekisteröi heidät
nimellä ja sähköpostiosoitteella sekä valitse, millä kielellä kutsu lähetetään heille. Kutsutuille
lähtee automaattisesti sähköposti, jolloin he voivat rekisteröityä ja asettaa henkilökohtaisen
salasanan. Tällä sivulla näet kaikki organisaatiosi käyttäjät sekä avoinna olevat kutsut. Voit
poistaa käyttäjiä klikkaamalla punaista nappia ja muokata yksittäisen käyttäjän tietoja
klikkaamalla käyttäjän nimeä. Käyttäjä kutsutaan hallinnoimaasi organisaatioon, ja voit rajoittaa
mihin tietoon heillä on pääsy antamalla heille Admin, Activity Admin tai molemmat oikeudet.
Esiin tuleva ponnahdusikkuna kertoo, mitä eroa oikeuksilla on. Sivun vasemmasta sivupalkista
näet, mitä organisaatiota hallinnoit. Jos käyttäjä tarvitsee pääsyn useamman organisaation
tietoihin, tulee heidät rekisteröidä ja kutsua erikseen kaikkiin organisaatioihin.
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Organisaatio – luo hierarkia

Jos organisaatiosi on esimerkiksi jaettu kahteen osioon, voit luoda organisaatiohierarkian.
Sinulla on pääsy kaikkiin hallinnoimiisi organisaatioihin. Kuva 1 havainnollistaa, että RISE
WESTiin kutsutuilla käyttäjillä on pääsy sekä RISE WESTin että Club W:n tietoihin. Club W:hen
kutsutut käyttäjät eivät sen sijaan pääse käsiksi ylemmän tason organisaation tietoihin (RISE
WEST). Tämän ominaisuuden tarkoituksena on, että sateenvarjo-organisaatiolla on pääsy
usean aliorganisaation tietoihin, mutta aliorganisaatio pääsee käsiksi ainoastaan oman
aliorganisaationsa tietoihin. Hierarkiaa voi muuttaa raahaamalla ja pudottamalla organisaatioita
sinun organisaatiosi mukaan rakennetun hierarkian listaan. Jos haluat kutsua käyttäjän
ainoastaan tietylle tasolle järjestelmässäsi, sinun täytyy ensin klikata tätä osiota ja kutsua
käyttäjä ainoastaan tätä kautta.
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Muokkaa organisaatiota

Täällä muokkaat organisaatiosi asetukset. Poistamalla ne ryhmän tyypit, toiminnan tyypit ja
ikäryhmät, joita et halua nähdä, voit räätälöidä mallipohjaasi ja käyttää ainoastaan
organisaatiollesi relevantteja valintoja. Piilota valinnat, joita et halua nähdä, klikkaamalla xnappia valinnan kohdalla. Täällä voit myös täyttää tietoja organisaatiosi tavoitteisiin ja missioon
sekä liittää logon.
Ryhmän tyyppi

Valitse erilaisia ryhmä- tai ohjelmakategorioita, jotka ovat valittavissa
luodessasi ryhmää.

Toiminnan tyyppi

Valitse, mitä toiminnan tyyppikategorioita
avoimissa toiminnoissasi on valittavissa.

Ikäryhmät

Valitse organisaatiosi kannalta relevantit ikäryhmät.
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Organisaation muokkaus –osiossa voit myös tehdä otsikoita muistiinpanon mallipohjaan, jota
käytetään toiminnan dokumentoinnissa. Ryhmille ja avoimille toiminnoille on molemmille
olemassa yksi mallipohja, joten voit halutessasi muokata näille omat otsikot. Kenties haluat
keskittyä jonkun tietyn asian reflektointiin tietyllä aikavälillä. Nämä asetukset asetetaan
organisaatiotasolla, mikä tarkoittaa, että kaikilla ryhmillä ja organisaation avoimilla toiminnoilla
on sama mallipohja. Voit myös tallentaa tai poistaa valinnat.

Työntekijät
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Tällä sivulla voit luoda, muokata, arkistoida ja poistaa työntekijöitä. Täällä rekisteröidyt
työntekijät näkyvät niminä, joita voit valita kiinnittäessäsi työntekijöitä dokumentoimiisi
toimintoihin. Voit lisätä uusia työntekijöitä joko täällä tai kun luot uutta toimintaa. Jos päätät
arkistoida yhden työntekijän, hänen nimensä näkyy silti kiinnitettynä toiminnoissa, joihin hänet
on tallennettu. Nimi ei kuitenkaan ole valittavissa enää uusiin toimintoihin.
Ihmisen voi lisätä työntekijäksi ilman, että hän on järjestelmän käyttäjä.
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Osallistujat

Tällä sivulla voit luoda, muokata, arkistoida ja poistaa vapaaehtoisten ja osallistujien
nimimerkkejä/nimiä. Täällä rekisteröidyt osallistujat näkyvät nimimerkkeinä, joita voit valita
kiinnittäessäsi osallistujia ja vapaaehtoisia dokumentoimiisi toimintoihin. Voit lisätä uusia
osallistujia/vapaehtoisia joko täällä tai kun luot uutta toimintaa. Osallistujien lista on
aakkosjärjestyksessä. Listan voi myös kopioida ja tulostaa.
Jos päätät arkistoida yhden osallistujan tai vapaaehtoisen, hänen nimimerkkinsä näkyy silti
kiinnitettynä toiminnoissa, joihin hänet on tallennettu. Nimimerkki ei kuitenkaan ole valittavissa
enää uusiin toimintoihin.
Osallistuja tai työntekijä voidaan poistaa, jos hänestä ei ole syötetty tietoja järjestelmään. Jos
haluat poistaa henkilön, sinun täytyy ensin poistaa jokainen ko. henkilön tietoja sisältävä
tiedosto. Henkilö pitää myös siirtää pois kaikista toiminnoista ja ryhmistä ennen kuin järjestelmä
antaa poistaa hänet.
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RYHMÄT JA AVOIN TOIMINTA

Jotta voit luoda toiminnan, sinun täytyy ensin luoda ryhmä tai avoin toiminta, johon toiminta
lisätään. Täällä luot rakenteen, johon toiminnat lisätään. Nämä erilaiset otsikot tai laatikot
helpottavat erottelemaan työsi eri osa-alueet ja antavat yleiskuvan siitä, miten tietty työsi osaalue etenee.
Ryhmät ja avoin toiminta eroavat toisistaan. Luodessasi ryhmän voit tallettaa ryhmän
yksityiskohtia kuten tavoitteet ja tarpeet, odotettavissa olevat tulokset jne. Kun ryhmätoimintaa
lopetetaan, voit myös lisätä seurantaan liittyvää tietoa. Avoimen toiminnan mallipohja keskittyy
enemmän satunnaisesti avoinna oleviin tiloihin/nuorisokeskuksiin.

Uusi ryhmä
Luodaksesi uuden ryhmän klikkaa sivun yläreunassa olevaa sinistä nappia, jossa lukee ”Uusi
ryhmä”.
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Kun luot ryhmää, voit syöttää tietoa kuten

Nimi
Selittävä teksti
Ryhmä kuva

Ryhmän nimi ilmestyy Ryhmät & avoin toiminta -sivulle
Tämä teksti ilmestyy Ryhmät & avoin toiminta -sivulle
Lataa ryhmällesi kuva. Se ilmestyy Ryhmät & avoin toiminta -sivulle

Tyyppi
Voit valita tyypin kategorioista. Kategorioiden asetukset muokataan
Organisaation tiedot –osiossa (ks. sivu 6).
Työntekijät
Tähän syötetyt työntekijät tulevat
oletukseksi ryhmän toiminnoille.
Osallistujat
Tähän syötetyt nimimerkit tulevat
oletukseksi ryhmän toiminnoille.
Vapaaehtoiset
Tähän syötetyt vapaaehtoisten
nimimerkit tulevat oletukseksi ryhmän toiminnoille.
Ryhmän tarpeet
Mitkä ovat ryhmän tarpeet ja miten ne hahmotellaan?
Tavoiteet
Mitkä ovat ryhmän tavoitteet?
Suunnitellut tulokset
Mitkä ovat ryhmän/ohjelman suunnitellut tulokset?
Partnerit ja yhteistyö
Liittyykö ryhmään/ohjelmaan partnereita tai yhteistyötä?

Lisää ryhmään dokumentteja
Kun olet luonut ryhmän, se ilmestyy Ryhmät & avoin toiminta –osion aloitussivulle. Jos haluat
lisätä dokumentteja ryhmään, klikkaa ryhmän nimeä ja vieritä sivua alaspäin. Löydät selaanapin. Klikkaa nappia ja lataa dokumentti.
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Ryhmään ladattu dokumentti ilmestyy myös Dokumentit-osioon. Järjestelmä luo ryhmille
automaattisesti oman dokumenttikansion. Avaa kansio ja löydät ryhmäsi mukaan nimetyn
alikansion, jossa ovat ryhmäsi dokumentit.

Lisää uusi ryhmätoiminta
Kun olet luonut uuden ryhmän, se ilmestyy Ryhmät & avoin toiminta –osion aloitussivulle. Nyt
voit lisätä ryhmälle toimintoja klikkaamalla Lisää toiminta –nappia.
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Klikkaamalla Toiminnot-nappia voit valita seuraavista vaihtoehdoista: muokkaa, tiedot tai
seuranta.
Muokkaa
Tiedot

Voit tehdä mitä tahansa muutoksia ryhmän tietoihin. Voit myös arkistoida
tai poistaa ryhmän.
Tarkastele ryhmän tietoja

Seuranta

Kun ryhmä on lopettamassa, voit lisätä seurantatietoja ryhmään.
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Seuranta

Seurantasivulta löydät ryhmään syöttämäsi tiedot ja voit syöttää ryhmään liittyviä
seurantatietoja.
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Jos valitset Tallenna, syöttämäsi seurantatiedot tallentuvat. Jos valitset Tallenna ja arkistoi,
tiedot tallentuvat ja ryhmä siirtyy aloitussivulta arkistoon. Pääset käsiksi arkistoituihin ryhmiin
laittamalla rastin Näytä arkistoidut –ruutuun. Rastitettava ruutu löytyy Ryhmät & avoin toiminta –
sivun yläreunasta.
Arkistoidessasi jotain tietoja ei poisteta, vaan ryhmä piilotetaan aloitussivulta. Näin voit pitää
aktiiviset ryhmät aloitussivulla.

Uusi avoin toiminta
Luodaksesi uuden avoimen toiminnan klikkaa sivun yläreunassa olevaa vihreää nappia, jossa
lukee Uusi avoin toiminta.

Kun luot uuden avoimen toiminnan, voit syöttää tietoja kuten
Nimi
Avoimen toiminnan nimi ilmestyy Ryhmät & avoin toiminta –sivulle
Selittävä teksti
Tämä teksti ilmestyy Ryhmä & avoin toiminta -sivulle
Avoimen toiminnan kuva
Lataa avoimelle toiminnallesi kuva. Se ilmestyy Ryhmät &
avoin toiminta –sivulle.

Lisää uusi avoin toiminta
Kun olet luonut uuden avoimen toiminnan, se ilmestyy Ryhmät & avoin toiminta –osion
aloitussivulle. Nyt voit lisätä toimintoja tähän avoimeen toimintaan klikkaamalla Lisää toiminta –
nappia.
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Sinulla on muutamia vaihtoehtoja siihen, miten haluat syöttää informaatiota luomaasi
toimintaan.
Syötä seuraavat tiedot:
Päivämäärä/päivä
oletuksena on nykyinen päivä. Vaihda päivämäärä, jos olet
dokumentoimassa eri päivänä tapahtuvaa toimintaa.

Nimi
Voit lisätä toiminnallesi erityisen otsikon/nimen (esim. liikuntapäivä). Nimi
näkyy Viimeisimmät kirjaukset –sivulla ja helpottaa toimintojen etsintää.

Aloitus- ja lopetusaika toiminnalle

Tyyppi

Voit valita toiminnan tyypin listalta

Työntekijät

Nuorisotyötä tekevä ammattilainen, jolle maksetaan palkkaa
nuorisotyön tekemisestä jossain nuorisotyöorganisaatiossa. Valitse
listalta tai aloita kirjoittamalla uusi nimi ja lisää uusia työntekijöitä.

Aloita kirjoittamalla työntekijän nimimerkki/nimi, jolloin lista kaikista työntekijöistä avautuu. Jos
haluat lisätä uuden työntekijän, kirjoita uusi nimi ja paina Enter-nappia, jolloin pääset täyttämään
loput tiedot.

18

Vapaaehtoinen: Henkilö, joka antaa vastikkeetta aikaa, taitoa ja tietoa organisaation
käyttöön. Valitse listalta tai aloita kirjoittamalla uusi nimi ja lisää uusia
työntekijöitä.

Aloita kirjoittamalla vapaaehtoisen nimimerkki/nimi, jolloin lista kaikista rekisteröidyistä
vapaaehtoisista/osallistujista avautuu. Jos haluat lisätä uuden vapaaehtoisen, kirjoita uusi nimi
ja paina Enter-nappia, jolloin pääset täyttämään loput tiedot.
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Osallistujat: Toimintaan osallistuvat nuoret. He voivat pelkästään osallistua tai olla mukana
toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Aloita kirjoittamalla osallistujan nimimerkki/nimi, jolloin lista kaikista rekisteröidyistä
vapaaehtoisista/osallistujista avautuu. Jos haluat lisätä uuden osallistujan, kirjoita uusi nimi ja
paina Enter-nappia, jolloin pääset täyttämään loput tiedot.
Jos nuori luo nimimerkin ja käyttää sitä osallistuessaan mihin tahansa organisaatiosi toimintaan,
ikään ja sukupuoleen liittyvät tilastot lisätään automaattisesti eikä sinun tarvitse syöttää näitä
tietoja joka kerta erikseen.

Osallisuuden taso (osallistujien suunnittelema ja toteuttama)

20

Näet jokaisesta osallistujasta ovatko he olleet tekemässä toimintoja (mukana suunnittelussa
ja toteutuksessa) vai aktiivisesti osallistuneet toimintaan (auttaneet tekijöitä). Älä rasti mitään
ruutua, jos he ovat vain osallistuneet toimintaan.

Anonyymit osallistujat
Voit myös syöttää järjestelmään anonyymit osallistujat ja heidän iän/sukupuolen.

Muistiinpanot – suunnitelmat ja havainnot
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Itsenäinen kirjautuminen
Jos et halua, että nuorisotyöntekijät syöttävät yksitellen jokaisen osallistujan, on myös
mahdollista käyttää itsenäistä kirjautumista. Tällöin osallistuja kirjaa itsensä toimintaan.

Vieritä sivua alaspäin ja löydät Avaa kirjautuminen –napin.

Kun painaa nappia, osallistujalle avautuu itsenäisen kirjautumisen sivu. Huomioi, että tämä
kirjaa sinut ulos edellisestä sessiostasi ja joudut kirjautumaan myöhemmin uudestaan takaisin
järjestelmään.

Tältä itsekirjautumisen sivu näyttää:
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Tähti

Jos haluat kollegojesi huomaavan jonkin erityisen tapahtuman viimeisimmissä kirjauksissa, voit
toimintaa lisätessäsi tähdittää kirjauksen klikkamalla Tallenna-napin vierestä löytyvää tähteä.
Tähti ilmestyy Toiminnat-sivulle.
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Viimeisimmät kirjaukset

Tältä sivulta löydät viimeisimmät järjestelmään syötetyt kirjaukset. Jos haluat tietää, mitä
kollegasi kirjoitti edellisestä illasta, valitse täältä illan kirjaus. Voit myös nähdä päivämäärän ja
päivän, jolloin sessio kirjattiin järjestelmään. Voit myös muokata tiedoston tietoja ja nähdä
syötetyt tiedot. Lisäksi sinun on mahdollista kopioida tai tulostaa nämä tiedostot.
Tiedot
Muokkaa

Katsele/lue toiminnan dokumentteja
Avaa toiminta ja tee muutoksia tai poista toiminta. Merkitse tähditys pois.

Sivun yläreunasta voit valita, montako kirjausta haluat nähdä.
Jos kirjaus on tähditetty, sen on tarkoitus kiinnittää huomiosi.
Sivun oikeassa yläkulmassa on haku-kenttä, jonka avulla voit nopeasti etsiä tiedostoja
järjestelmään syötetyillä avainsanoilla. Järjestelmä suodattaa sinulle kaikki avainsanoja
sisältävät tiedostot. Voit myös nopeasti etsiä tietoa ryhmistä, avoimista toiminnoista ja
yksittäisistä toimintatyypeistä.

DOKUMENTIT
Voit ladata järjestelmään dokumentteja, joihin kaikki organisaatiosi käyttäjät pääsevät käsiksi.
Voit lisätä maksimissaan 100mb tiedostoja painamalla selaa-nappia, jolloin voit ladata
tietokoneeltasi kuvia, tekstiä tai muita dokumentteja.

Voit myös luoda uuden kansion painamalla tätä symbolia
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Nimeä luomasi kansio ja paina selaimen luo-nappia tuodaksesi haluamiasi dokumentteja tai
kuvia järjestelmään. Jos et luo kansiota, kuvasi tai dokumenttisi näkyvät kansioittesi
ulkopuolella. Voit myös nähdä tuomasi dokumentit Ryhmissä (dokumentteja voi tuoda vain
ryhmiin, ei avoimiin toimintoihin).
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RAPORTIT

Raportit-osiossa voit valita, mitä tietoja haluat nähdä määrittämällä ryhmäsi tai avoimen
toimintasi raportin aikajänteen. Taulukkoihin ilmestyy tällöin tiedot, jotka olet syöttänyt
valitsemaasi toimintaan valitsemallasi aikajänteellä. Näet toimintojen määrän, aktiivisen
osallistumisen tunteina, osallistujien määrän, osallistujien tekemät tunnit jne. Välilehdiltä voi
myös valita erilaisia raporttipohjia.

Diagrammit
Ensimmäinen raportit-osion kuva näyttää päivämäärän, viikonpäivät, organisaatiot, ryhmät,
avoimet toiminnat ja suodatustyökalut.
Päivämäärä/viikonpäivät: Sivu näyttää aina nykyisen päivämäärän. Sinun pitää valita raporttisi
aikajänne.

Oletuksena on valittu kaikki päivät, mutta voit myös itse valita haluamasi päivät. Jos haluat
luoda raportin yksittäisestä päivästä, voit vapauttaa muiden päivien valinnat.
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Organisaatio/ryhmät/avoimet toiminnat:

Organisaatio: Täällä voit tehdä monivalintoja klikkaamalla riveiltä lukuisia suodatusvaihtoehtoja.
Organisaatiossa näet toimintasi ja voit valita joko kaikki toiminnat tai yksittäisiä toimintoja. Voit
halutessasi myös suodattaa oman organisaatiosi, jos haluat raportteja kaikista tai yksittäisistä
ryhmistä.

Ryhmät/avoin toiminta: Täällä voit luoda raportteja yksittäisille ryhmille tai avoimille toiminnoille.
Voit myös ottaa raporttiin mukaan kaikki ryhmät ja avoimet toiminnat.
Tässä näet esimerkin koko organisaation raportista kuukauden ajalta. Valitse haluamasi
kuukausi, viikonpäivät tai yksittäinen viikonpäivä. Esimerkissä on valittu tiistai ja torstai. Valitse
organisaatio ja päätä haluatko suodattaa tietoa ryhmän tai avoimen toiminnan mukaan. Alla
olevassa esimerkissä on valittu avoimet toiminnat.
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Esimerkin raportti näyttää, että valitulla aikajänteellä on tehty 11 toimintaa, toimintojen aika on
ollut 47 tuntia, 128 nuorta on osallistunut toimintoihin ja nuoret ovat olleet tekemässä toimintoja
2 tunnin ajan. Näet pylväs- ja piirakkadiagrammeja, jotka näyttävät tilastot suhteessa
sukupuoleen, ikäjakaumaan, ikäryhmiin, nuorten määrään jne. Järjestelmä koostaa raportteja
ainoastaan niistä tiedoista, joita järjestelmään on syötetty.
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Taulukko

Jos valitset raportin taulukkomuodossa, näet tiedot jaettuna kategorioihin. Kategoriat
jakaantuvat päivämäärän, ryhmän, organisaation, osallistujien nimen/nimimerkin, sukupuolen,
ikäryhmän, toimintaa tekevien, aktiivisesti osallistujien ja valitulla aikajänteellä tehtyjen tuntien
mukaan. Voit myös kopioida tai tulostaa tiedot.

Muistiinpanot
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Jos olet valinnut raportit-osiosta muistiinpanot, voit suodattaa tietoa päivämäärän, viikonpäivän
sekä ryhmän tai avoimen toiminnan mukaan. Muistiinpanot-toiminto luo raportteja mistä tahansa
syöttämistäsi ryhmiin tai avoimiin toimintoihin yhdistetyistä muistiinpanoista.
Seuranta

Jos valitset raportit-osiosta seurannan, voit suodattaa mitä tietoa haluat seurata päivämäärän,
viikonpäivän, ryhmän tai avoimen toiminnan mukaan. Näet kaikki syöttämäsi tiedot suhteessa
seurantaan ja arviointiin. Voit myös kopioida tai tulostaa tiedot.
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Osallistujat

Jos valitset raportit-osiosta osallistujat, voit suodattaa tietoa päivämäärän, viikonpäivän, ryhmien
ja avointen toimintojen mukaan. Näet montako kirjausta valitsemillasi suodatusparametreilla
löytyy. Voit myös kopioida tai tulostaa tiedot.
Vapaaehtoiset

Jos valitset raportit-osiosta vapaaehtoiset, voit suodattaa tietoa päivämäärän, viikonpäivän,
ryhmien ja avointen toimintojen mukaan. Näet montako kirjausta valitsemillasi
suodatusparametreilla löytyy. Voit myös kopioida tai tulostaa tiedot.
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