Verkkosivukurssi
26.-27.1.2013
Etelä-Suomen vapaaajankalastajapiirin seurojen
verkkosivustojen rakentaminen

Miksi kalastusseura tarvitsee
verkkosivut ja sähköpostin?
• Jäsentiedottamisen ja uutisoinnin sykli nopeutuu
kuukausista päiviin
• Tarjoaa ilmaisen kanavan seuran markkinointiin nykyisin jo
kaiken ikäisille ihmisille
• ”Jos et ole verkossa, et ole olemassa”
• Mahdollistaa ilmoittautumiset tapahtumiin ja
kilpailutulosten julkaisemisen
• On helppo kanava jäsenasioiden hoitamiseksi
– Uudet jäsenet, osoitteenmuutokset ja eroamiset
– Toimii arkistona vanhojen tapahtumien ja uutisten osalta
– Vähentää vapaaehtoisten hallinnollista työtä merkittävästi

• Jäsenpostituksessa saadaan merkittäviä kustannussäästöjä

Tuusulanjärven Urheilukalastajat
verkossa 05/2010 alkaen
• www.tjuk.fi sivujen lisäksi käytössä on oma Facebook-ryhmä
• Verkkosivujen avulla käynnistettiin uusien jäsenten hankinta ja toiminnan
aktivointi – paljon muutakin tehtiin, mutta aina verkkosivuihin tukeutuen
• Seuran jäsenmäärä on kasvanut 160 -> 280, joista nuoria 50
• Jäsenistön keski-ikä on laskenut 49v -> 44v
• Tapahtumien määrää on kasvatettu 20/vu -> 60/vu
• Kaikki uudet jäsenet tulleet mukaan verkon kautta
• Tapahtumiin ilmoittautuminen tapahtuu aina verkon kautta
• Seuran majojen ja veneiden varauskalenterit ja varaaminen kokonaan
verkossa -> käyttöaste parani ja vaivannäkö pieneni huomattavasti
• Jäsenlehti poistui ja sähköpostittomat n. 90 jäsentä saivat tilalle paperisen
jäsenkirjeen kahdesti vuodessa
– Kustannukset laskivat 1.100 €/vu -> 200 €/vu, vaikka jäsenistö kasvoi 75%
– Tekemiseen, painatukseen ja postitukseen menevä aika laski 60 h/vu -> 6 h/vu

• Sivustolla tähän mennessä yhteensä 22000+ käyntiä, 73000+ sivulatausta,
keskimäärin 3,5 min/käynti

Verkkosivukurssi 26.-27.1.2013
Kurssi on osallistuville seuroille maksuton. Osallistujille
tarjotaan molempina kurssipäivinä lounas. Matkakulut
korvataan SVK:n normaalin käytännön mukaisesti. Kurssille
otetaan enintään 15 kurssilaista, mielellään 2 henkeä/seura.
Kurssilla käytetään ensisijaisesti osallistujien omia
kannettavia tietokoneilta. Jos kannettavaa ei ole, niin
sellainen järjestetään lainaksi.
Kurssi järjestetään E-Svkp:n toimistolla Espoon Laajalahdessa
osoitteessa Kirvuntie 22, 02140 Espoo.

Kurssin opettajana toimii Tuusulanjärven Urheilukalastajien
Börje Uimonen. Seurojen sivut rakennetaan ilmaisilla
Googlen Sivustot palvelulla Googlen palvelimille. Sivustoon
yhdistetään useita muita Googlen valmiita palveluja.
Ohjelmakoodia kurssilla ei kirjoiteta ja kaikki työkalut
toimivat suomen kielellä. Kurssin päätteeksi osallistujilla on
seuraansa varten toimivat ja (puoli)valmiit verkkosivut sekä
kyky kehittää ja ylläpitää sivuja itsenäisesti.
Ilmoittautuminen kurssille osoitteessa www.tjuk.fi

Lauantai 26.1.2013 klo 9-17:
•
Verkkosivujen mahdollisuudet
seuratoiminnalle
•
Omien sivustojen perustaminen ja
ulkoasun valinta
•
Tekstien päivittäminen sivustolle
•
Kysely/ilmoittautumislomakkeet
sivustoille
•
Dokumentit ja valokuva-albumit
•
Valokuvien käsittely ja liittäminen
Sunnuntai 27.1.2013 klo 9-17:
•
Kalenterit
•
Blokit ja uutiset
•
Kävijämäärien seuranta ja raportointi
•
Domainnimen hankinta ja sivuston
linkittäminen
•
Sivuston näkyvyys SVK:n, piirin ja muiden
yhteystyökumppaneiden sivustoilla
•
Oman sivuston viimeistely

