Lukkari – 15.1. Verkkokoulutuksen Kotitehtävä
Kotitehtävän tarkoituksena on suunnitella ja luoda oman seurakunnan Lukkari-sivustolle oman työalan
Ryhmät-alasivu.
Tehtävää varten tarvitset seurakuntasi Lukkari-sivustolle päätoimittajan tason oikeudet, eli kakkostason
oikeudet. Jos et ole varma onko sinulla sellaiset tai tiedät että sinulla ei ole niitä, niin ota yhteyttä
seurakuntasi Lukkari-vastaavaan henkilöön tai pistä sähköpostia aku.sonninen@evl.fi sähköpostiin.
Kotitehtävää varten voit luoda vain harjoittelusivun, jonka voit halutessasi poistaa harjoituksen jälkeen.
Kotitehtävän tekemiseen on hyvä varata 30-60 minuuttia aikaa.

Koulutuksessa käytettävä verkkoselain
Käytä harjoituksessa Google Chrome tai Firefox –selainta. Jos sinulla on käytössä vain Internet explorer –
selain, käytä sitä.

Suunnittele harjoitusta varten työalasi Ryhmät-sivu
Ryhmät-sivulla kuvaillaan seurakunnassa järjestettävää toimintaa. Seurakunnan Lukkarista vastaavat
hahmottelevat millaista sivurakennetta Ryhmät sivuilla käytetään, mutta riippuen työnkuvastasi
tehtäväksesi voi tulla luoda kerhon tai ryhmän sivut.
Jokaiseen tehtävän kohtaan löytyy lyhyt video-ohje osoitteesta:
https://dreambroker.com/channel/pk224bsj/

Kirjaudu sisään
1. Kirjaudu seurakuntasi Lukkari-sivustolle käyttämällä z-tunnustasi ja salasanaa.
a. Kirjautumisosoite on mallia seurakuntaXX.evlutkirkko.fi/c/portal/login
Siirry Ryhmät-sivulle
2. Siirry Ryhmät sivulle seuraavien ohjeiden mukaan tai lisää lukkarisivun www-osoitteen perään
/ryhmat seurakuntaXX.evlutkirkko.fi/ryhmat
a. Siirry päävalikon Tapahtumat-sivulle
b. Klikkaa löydä sopiva ryhmä –linkkiä
Luo harjoitusta varten sivut
3. Luo Työalan sivu alasivuna Ryhmät-sivulle – esimerkiksi Lapset ja perheet.(Voit tehdä harjoituksessa
myös muun työnkuvan sivuja) Uusi sivu luodaan Työkalut-valikosta valitsemalla Lisää uusi sivu.
Käytä YHT. Perussivu – sivuvalikolla ja ekstranostoilla sivupohjaa

4. Luo Työnkuvan sivulle alasivuksi haluamasi esimerkkikerho, ryhmä tai piiri. Esimerkiksi Perhekerho.
Käytä YHT. Perussivu – sivuvalikolla ja ekstranostoilla -sivupohjaa.
Sivusto rakenteen tulisi näyttää tältä jos kerhojen sivuja olisi useampi. Kohdissa 3 ja 4 luodaan oranssiksi
merkityt sivut.

Päävalikon sivu

Ryhmät-sivu

Työalan sivu

Kerhon tai
ryhmän sivu

Kohta 4.
Tapahtumat

Ryhmät

Kohta 3.

Perhekerho

Lapset ja perheet
Vauvakerho

Tekstin syöttäminen
5. Syötä uudelle sivulle Lyhyt tekstipätkä voit keksiä ryhmään soveltuvan tekstin. Lisää tekstieditorista
otsikolle tyyli Otsikko 1. (Jos käytät Internet explorer –selainta, et pysty lisäämään tekstille tyylejä)
Kuvan lisääminen sivulle
Lataa esimerkkikuva koneellesi täältä tai käytä omaa kuvaa harjoituksessa
6. Lisää sivuston kuvahakemistoon harjoitusta varten harjoitus-kansio. Valitse oikeasta yläreunasta
Työkalut-valikosta Kuvat ja liitteet. Valitse Lisää ja kansio. Nimeä kansio nimellä: Harjoitus ja paina
tallenna painiketta.

7. Syötä kuva sivuston kuvahakemistoon luomaasi harjoituskansioon. Voit käyttää Lukkarisivulta
ladattavaa pientä kuvaa tai omaa kuvaa. Lataa esimerkkikuva koneellesi täältä jos et ole sitä vielä
tehnyt. Jos käytät omaa kuvaa, niin valitse verkkokäyttöön soveltuva pieni kuvatiedosto. (Kuvan
lisäämisestä löytyy video-ohje)
8. Siirry takaisin luomasi esimerkki-kerhon sivulle.
9. Valitse syöttämäsi kuva sivun kuva paikkaan eli Media Highlight –portlettiin painamalla lisää kuva
painiketta.

Lisää yhteystieto
10. Syötä sivulle yhteystieto näkyviin, jos seurakuntanne Lukkari-sivustolle on jo syötetty
työntekijöiden yhteystiedot. Lisää yhteystiedot Contacts Highlights –portlettiin.
Lähetä luomasi sivun www-osoite tai kuvakaappaus sivusta
11. Lähetä linkki luomaasi sivuun sähköpostilla osoitteeseen aku.sonninen@evl.fi tai ota sivusta
ruutukaappaus ja lähetä se sähköpostilla.
Voit ottaa kuvakaappauksen

1) painamalla print screen näppäintä ja liittämällä kuvan sähköpostiin suoraan liittämällä kuvan tai
Paint ohjelmaan ja tallentamalla kuvan
2) avaamalla Windowsin Leikkaustyökalu-ohjelman ja piirtämällä työkalulla neliön luomasi sivuston
ympärille ja tallentamalla kuvan
3) jollain muulla kuvankaappausohjelmalla tai keinolla
Kiitoksia osallistumisesta!

Toivoisimme saavamme palautetta verkkokoulutuksesta ja siihen liittyneistä materiaaleista. Verkkokoulutus
oli ensimmäinen laatuaan Lukkarin parissa ja haluaisimme tietää onko tämä jatkamisen arvoinen konsepti.
Jaamme koulutuksen yhteydessä linkin palautelomakkeeseen ja toivoisimme, että kävisitte täyttämässä
sen.

