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KELIAKIAYHDISTYSTEN VERKKOSIVUJEN PÄIVITYS UUTEEN YHDISTYSAVAIN VERSIOON
Tänä keväänä on mahdollisuus päivittää keliakiayhdistyksen verkkosivut uuteen raikkaampaan
ilmeeseen, joka toimii myös älylaitteilla!
Uusi kotisivutyökalu
Yhdistysavaimen uusi kotisivutyökalu on mahdollista ottaa käyttöön keliakiayhdistyksissä
toukokuussa 2020. Mikäli yhdistyksesi nykyiset verkkosivut on tehty Yhdistysavaimen vanhalle
pohjalle, niin saat tiedot siirrettyä vaivattomasti uuteen verkkosivupohjaan ja voit pitää vanhat
sivut auki siihen asti, että olet saanut uudet sivut valmiiksi. Siirtyminen uuteen kotisivutyökaluun
on vapaaehtoista. Voit halutessasi jatkaa myös vanhalla kotisivutyökalulla tai toisella
kotisivupohjalla. Siirtyminen uuteen pohjaan ei maksa yhdistykselle mitään ja kuukausihinta pysyy
samana, käytitpä uutta tai vanhaa versiota.
Yhdistysavain-nettisivut
Suurin osa keliakiayhdistyksistä ylläpitää omia verkkosivujaan Yhdistysavain-kotisivutyökalulla.
Yhdistysavain on helppokäyttöinen nettisivutyökalu, johon ollaan tekemässä uudistettu
Keliakialiiton graafisen ohjeen mukainen ulkoasu. Sivupohjan käyttäminen tarjoaa yhdistykselle
helpon ja vaivattoman tavan rakentaa omalle yhdistykselle siistit ja selkeät verkkosivut,
sivupohjassa et kuitenkaan pääse muuttamaan itse kaikkia verkkosivun elementtejä kuten
tekstityyppiä tai väriä.
Miksi uuteen kotisivupohjaan?





Uusi verkkosivupohja on moderni, raikas ja houkutteleva.
Päivitetyt kotisivut toimivat paremmin erilaisilla laitteilla kuten älypuhelimilla ja tableteilla.
Uudella työkalulla tehtyjen verkkosivujen päivittäminen on helpompaa kuin vanhemman
version.
Keliakialiitto järjestää G-fest tapahtumassa koulutuksen, jossa saat apua oman yhdistyksesi
verkkosivujen päivittämiseen kädestä pitäen.

Valmis sivupohja toimii mallina
Keliakiayhdistysten verkkosivuille teetetään Keliakialiiton toimesta valmis sivupohja, jota voitte
helposti muokata yhdistyksellenne sopivaksi. Keliakialiitto tuottaa yhdessä keliakiayhdistysten
vapaaehtoisten kanssa myös valmiita sisältöjä verkkosivuille, jotta siirtyminen uuteen pohjaan olisi
mahdollisimman vaivatonta. Jokainen yhdistys voi kuitenkin halutessaan tehdä myös sisällöt itse
haluamallaan tavalla.
Uuden ilmeen voi ottaa käyttöön toukokuussa 2020:
Uusi ulkoasuateema keliakiayhdistysten kotisivuille julkaistaan toukokuussa 2020. G-festeillä
Tampereella 17.5.2020 järjestetään työpaja, jossa käydään läpi yhdistyksen verkkosivujen
päivittäminen ja neuvotaan uuden verkkosivupohjan käyttöön.
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Yhdistykset saavat muutoksen tueksi kuvalliset ohjeet uuden kotisivutyökalun käyttöön. Myös
Keliakialiiton asiantuntijat neuvovat ja auttavat yhdistyksiä siirtymisessä uuteen
verkkosivupohjaan.
Mitä nyt pitää tehdä?




Miettikää jo valmiiksi, kuka teidän yhdistyksestänne lähtisi G-festin verkkosivutyöpajaan.
Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa 2.3. klo 12 osoitteessa www.keliakialiitto.fi/g-fest
Käykää läpi nykyiset verkkosivunne. Mikä toimii, mikä ei? Kannattaa yhdessä yhdistyksenne
aktiivien kanssa miettiä, millaiset kotisivut teidän yhdistyksenne tarvitsee.
Ottakaa kuva nykyisestä hallituksesta. Se on kiva lisätä uusille verkkosivuille.

Jäikö kysyttävää?
Ota yhteyttä vapaaehtoistoiminnan asiantuntija Eliisa Girséniin eliisa.girsen@keliakialiitto.fi tai p.
050 4079 629.

