
 

 

 
 
 
Uki App 

 
Uki App on uusi, nopea ja nykyaikainen tapa jakaa tietoa uusikaupunkilaisille, 
matkailijoille ja kesäasukkaille. Lataus ja käyttö on ilmaista ja myös 
perusnäkyvyys yrityksille ja yhdistyksille on maksuton. 
 
Yritykset, yhdistykset, urheiluseurat ja matkailutoimisto voivat lisätä app:iin 
tapahtumia, nähtävyyksiä ja tarjouksia. 
 
Uki App on pyritty luomaan niin helppokäyttöiseksi, kuin mahdollista. Yritysten 
tiedot ja palvelut löytyvät nopeammin, kuin mistään muusta palvelusta. Myös 
tapahtumien ja tarjousten teko onnistuu muutamassa minuutissa ja ne näkyvät 
välittömästi kaikilla app:n ladanneilla. 
 
 
Sisäänkirjautuminen ja omien tietojen muokkaaminen: 
 
Yritykset, yhdistykset ja urheiluseurat saavat käyttäjätunnukset, joilla pääsee 
muokkaamaan omia tietoaan Tarkista, että yrityksesi/yhdistyksesi tiedot ovat oikein, 
jotta se löydetään. 
 
Ensimmäisellä kerralla mennessäsi UkiApp:n sivulle, mene asetuksiin (ratas 
oikeassa alakulmassa) ja kirjaudu sisään.  
 
Tunnuksen ja salasanan saat ottamalla yhteyttä: uudenkaupungin@yrittajat.fi 
Voit vaihtaa itsellesi uuden salasanan, joka on jatkossa vain sinun tiedossasi. 
 
Siirry tämän jälkeen koti-valikkoon, joka löytyy sivun vasemmasta alareunasta. 
 
Etsi Palvelut- sivustolta oma yrityksesi ja valitse se painamalla yrityksen kohdalta. 
 
Löydät sivun oikeasta ylälaidasta kuvan, jossa on neliö ja sen sisällä kynä. 
 
Tietoja pääset muuttamaan jokaisessa otsikkokentässä napauttamalla sitä ja 
kirjoittamalla uudelle aukeavalle sivulle oikeat tiedot. 
 
Muista tallentaa muutokset aina kun sitä tarjotaan! 
 
 
Yrityksesi kategoria: 
 

Ensimmäisessä kentässä (Nimi, osoite ja kategoria) voit asettaa yrityksellesi sen 
kategorian, johon katsot yrityksesi kuuluvan. 



 

 

Yrityksen perustiedot: 
 

Tarkista että osoite- ja puhelinnumero tiedot ovat oikein. Lisää aukioloajat ja 
mahdolliset sosiaalisen median linkit. 
 
Avainsanoja on myös hyvä lisätä, niin yrityksenne löytyy myös niille jotka eivät 

tiedä yrityksenne nimeä ja hakevat tietoa yrityksestä sanoilla. 
 
Kuva on hyvä lisätä, se kiinnittää huomion ja personoi yrityksen paremmin. Valitse 

selkeä kuva joka näkyy myös pienellä näytöllä. 
 
Muista tallentaa tiedot aina kun tallennusta ehdotetaan!  

 
 
Etusivulta löytyy: 
 

Etusivulla on Yrittäjien logo, josta pääset yrittäjien kotisivuille 
sekä Uudenkaupungin vaakunan ja se aukaisee kaupungin kotisivut. 
 
Etusivun vasemmassa yläreunassa on kolme viivaa allekkain, sieltä löytyy 
valikkoja, joista pääset tutkimaan mm. sään, työpaikat ja asunnot. 
 
Ajankohtaista: 
 

Tästä valikosta tulet löytämään lähiaikojen tapahtumia. Ne poistuvat 
automaattisesti tapahtuman oltua. 
 
Näe ja koe: 
 

Tältä sivustolta näet mm. nähtävyydet ja harrastusmahdollisuudet. 
 
Mainostaminen: 
 

Voit myös mainostaa yritystäsi edullisesti. Hinnaston mainonnalle saat ottamalla 
yhteyttä: uudenkaupungin@yrittajat.fi 
 

Tarjoukset -linkin takaa löytyy oikeasta yläkulmasta + merkki, josta pääset 
tekemään oman tarjouksesi. Tarjous on voimassa aina viikon kerrallaan ja poistuu 
sivulta automaattisesti. Voimassaoloaika pidennetään jatkossa kuukauteen. 
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