Tutki uskoa + Verkkokirkko = Tutki uskoa
Miksi nämä yhdistetään?
Paikallista sisältöä on nykyään melko vähän kahdessa hengellisen sisällön osiossa. Suurin osa
sisällöstä on linkkejä muualle ja etenkin evl.fi-palveluun. Linkit voidaan jäsentää yhteen
osioon yhdessä paikallisten messulähetysten kanssa. Evl.fi-palvelussa säilyy kaksi osiota Tutki
uskoa ja Verkkokirkko. Näihin ohjaavat linkit eivät siis uudistuksessa muutu.
Osioiden yhdistyminen liittyy tapahtuma- ja ryhmäsivujen uudistukseen. Ryhmäsivut ovat
seurakunnan toiminnan ydintä ja ne nostetaan päävalikkoon ensimmäiseksi. Tämän
edellytyksenä on Tutki uskoa ja Verkkokirkko -osion yhdistäminen, koska valikkoon ei
muuten mahdu uutta osiota. Uutta Tule mukaan -osiota ei siis saa käyttöön ilman, että
Tutki uskoa ja Verkkokirkko yhdistetään.

Osion nimi
”Tutki uskoa” sisältää käyttäjien mielestä tietoa uskonasioista ja luterilaisuudesta. Nimi on
myös kutsuvampi kuin pelkkä ”Usko”. Alaotsikoksi on harkittu ”kuuntele, katsele”, mutta se
jäi testauksissa käyttäjille hieman epäselväksi ja hämmentäväksi.

Mihin jatkossa laitetaan seurakuntien messulähetykset ja verkkokirkkosisällöt?
Seurakunnilla on jatkossakin mahdollisuus rakentaa verkkokirkko, nettikirkko
(käyttäjätestauksessa noussut käsite) tai verkkokappeli uuden yhdistetyn osion alle. Uudet
sivumallit mahdollistavat tyylikkäät videosisältöjen asettelut. Osion voi rakentaa myös Tule
mukaan -osioon, pääasia on että se linkittyy monesta paikasta.
Huom! Käyttäjätestausta perusteella on selvää, että messulähetyksiä etsitään
tapahtumatietojen yhteydestä, ei Verkkokirkosta tai Tutki uskoa -osiosta. Messujen
tapahtumatiedossa tulisi siis olla linkki messulähetyksiin.

Uuden osion idea
Tutki uskoa -osio kutsuu tutkimaan ja mietiskelemään hengellisiä asioita. Pääsivulla pyritään
yllättämään kävijä aineiston monipuolisuudella kuitenkin jäsentämällä asiat helposti
silmäiltäväksi.
Paikallisia sisältöjä ovat esim.
-

messuja ja muiden tilaisuuksien streamaukset ja radiolähetykset
saarnoja, blogeja, paikallisia artikkeleita
nostoja hengellisiin tapahtumiin
ym

Yhteisten linkkien avulla seurakuntalaiselle tarjotaan
-

hartaussisältöjä ja messuja (YLE & KT)
tietoa luterilaisesta uskosta, Raamattu, katekismus
ilmiöitä ja puheenvuoroja ajankohtaisista kirkollisista teemoista

Myöhemmin on mahdollisesti tulossa yhteisenä artikkelina
-

tietoa kirkkovuoden ajankohdasta

-

minuuttihartauksia
ym

Käyttöönotto
Seurakunta voi päättää ajankohdan, jolloin sivustolla
-

siirretään vanhat ryhmät -sivut päävalikkoon otsikolla Tule mukaan
Verkkokirkko ja Tutki uskoa yhdistetään.

Konsepti ja sivumallit uudistuvat molemmissa osioissa, joten uudistukseen tulee varata
seurakunnasta työaikaa sisältöjen läpikäymiseen ja asetteluun.

Pääsivun sivumalli (2.10 Pääosio-etusivu linkkilistoilla ja rss-syötteillä)
Samalla sivumallilla on mahdollisuus rakentaa hyvin erilaisia toteutuksia. Portletteja on paljon mutta
suositeltavaa on, ettei kaikkia portletteja käytetä, ettei sivusta tule liian pitkää. Sisältöä voi hyvin jakaa
alasivuille. Mahdolliset alasivut linkitetään linkkityökalulla sivun alkuun.
Mobiilinäkymässä oikea palsta siirtyy Content 4:n alle.

Sisältöideoita, miten pääsivun voi rakentaa
Content 1
Sivun pääotsikko (Tutki uskoa – kuuntele, katsele) ja mahdollisuus upottaa messulähetys. Videosisällöt voi
rakentaa myös alasivulle.

Content 2, 3 ja 4 esim.
-

Oman alueen piispan sisältöjen linkitys tai some-upotus
Rukous tai Raamatunlause sitaattityylillä
Tietoa kirkkovuoden ajankohdasta (yhteinen artikkeli tulossa ehkä)
Infoa miten uskonasioita pääsee seurakunnassa tutkimaan, tietoa esim. aikuisrippikouluryhmistä
Yhteisiä hengellisiä artikkeleita (tulossa mahdollisesti mm. video-minuuttihartauksia)
Messulähetys pienempänä upotuksena

Media highlight
-

Kuvituskuva tai video

Tapahtumalistaus
-

Työkalulla voi nostaa linkkilistan tapahtumista joko avainsanan tai kategorian (Jumalanpalvelukset
ja hengelliset tilaisuudet) avulla.

Linkkilista 1
-

-

-

Ensimmäiseen linkkilistaan kannattaa lisätä paikalliset linkit otsikolla Tässä palvelussa. Otsikko voi
olla jokin muukin mutta on tärkeä, että siitä käy ilmi, että nämä linkit johtavat saman sivuston
muille sivuille eikä ulos palvelusta.
Alasivuja kannattaa käyttää esim. jos
o verkkolähetyksiä on säännöllisesti tai niihin liittyy lisätietoa tai useita linkkejä.
o seurakunnalla on omia hartauksia tai saarnoja verkossa
o halutaan luoda rauhallinen sivu hartaussisällöille
o halutaan panostaa ajankohtaisten ilmiöiden ja keskustelujen esille tuomiseen (alin portletti
etusivulla jää aika piiloon)
Kaikki alla kerrotut eri linkkiteemat voidaan tehdä vaihtoehtoisesti alasivuiksi

Linkkilista 2 (hartaudet, jumalanpalvelukset, saarnat)
-

Linkkilistan otsikko voi olla esim. Hiljenny, Hartauksia, Hengellinen pohdiskelu, Katsele & Kuuntele
muualla verkossa, Verkkokirkko
Linkkilistaan voi linkittää evl.fi/verkkokirkko aineistoja eli hartauksia, Yle Areenan linkkejä jne.

Linkkilista 3 (tietoa luterilaisesta uskosta)
-

Linkkilistan otsikko esim. Tutustu luterilaiseen uskoon Evl.fi-palvelussa, Uskoako vai ei?
Yhteiset linkit esim. Mitä usko on? Kaste ja ehtoollinen, Kolmiyhteinen Jumala, Kuolemanjälkeinen
elämä, Sanasto, Raamattu, Katekismus, Juhlapyhät ja vuodenkierto

Linkkilista 4 (muita kirkon palveluja verkossa)
-

Muita linkkejä esim. lastenkirkko, mobiilikirkko

Linkkilista 5
-

Jos oikea palsta jää liian tyhjäksi, voi osan linkkiryhmistä rakentaa oikeaan palstaan.
Linkkilistaan voi nostaa myös esim.
o tapahtumamainoksen alkavasta keskusteluryhmästä tms. tai
o Raamatun ja katekismuksen linkit tai
o muita ulkoisia palveluja, jotka ei sovi muihin linkkilistaryhmiin (lastenkirkko.fi)

Content 4
-

Sivun voi rakentaa myös siten, että käytössä on vain yksi linkkilista, jonka jälkeen on video-upotus
tai muu sisältö.

Content 5 ja 6
-

Jos RSS-lukuportletit ovat käytössä, contentissa voi otsikoida ja esitellä ”Puheenvuorot ja
ajankohtaiset keskustelut”.
Contentien avulla voi vaihtoehtoisesti rakentaa some-upotuksen ja ajankohtaisartikkelit rinnakkain.

Contact portlet
-

Sivulle voi lisätä yhteystietoja esim. pappeja, joiden kanssa voi keskustella uskonasioista

RSS-lukuportletti (Ilmiöitä ja puheenvuoroja)
-

Seurakunta voi valita yhden tai useamman artikkelisisällön RSS-syötteen esitettäväksi.
Esim. evl.fi/uutishuone/artikkelit, Lehteri, järjestöjen artikkeleita jne.

Mediasivu ilman navigaatiota 2.11.
Tutki uskoa –osion alasivuna voi käyttää mitä tahansa sivumallia. Uudella sivumallilla voi rakentaa Tutki
uskoa –osion alle esim.
-

pienen ”nettikirkon” tai ”verkkokirkon” eli: omat verkkolähetykset ja radiojumalanpalvelukset sekä
linkit Ylen ja evl.fi:n tuotantoihin tai
rauhallisen sivun pelkästään hartausaineistoille
korvata pääsivun linkkilistat alasivuina (kuten ennenkin)

Sivumallissa on 10 content portlettia, joilla voi rakentaa sisältöjä ”haitarina”. Content portletteja voi käyttää
myös upotuksiin tai videosisältöihin.
Sivumallilla voi rakentaa myös Ajankohtaisen sisällön sivun mihin tahansa palvelun osaan (ilman sivunavia).
Ajankohtaissivulla voi olla esim.
-

ajankohtaiset video-upotukset
some-upotukset
seurakuntalehti pdf:nä tai artikkeleita rss-syötteinä
lehterin, evl.fi:n tai järjestöjen ajankohtaisartikkeleita rss-syötteinä

