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Sähköpostissa on liikkeellä Doodle-kysely, jossa on ehdotettuna muutama ajankohta tilaisuudelle otsikolla
"Drupal-7 Startup Workshop". Kysely on lähetetty Tivian puheenjohtajapäivien jakelulistalla ja sillä toivotaan
tavoitettavan mahdollisimman suuri osa Tivian jäsenyhdistyksistä.

Useat yhdistykset ovat kysyneet Drupal-7 ympäristöön siirtymisestä (mm. ITKO, Ketky, Vstky, jne.) arvelisin, että
liikkeellelähtöä voisi oleellisesti helpottaa, jos voisimme kokoontua yhteen tilaan läppäreinemme ja kääriä hihat
ja laittaa peruspalikat kerralla hallintaan.

Tarkoitus olisi etsiä ajankohta, jolloin voisimme kokoontua vaikkapa Tivian toimistolla Espoossa ja kloonata
kullekin mukaantulijalle perussivustosta yhdistyskohtainen klooni, varustaa osallistujat ylläpidossa tarvittavilla
käyttäjätunnuksilla sekä avata kullekin kanava järjestelmädokumentaation pariin.

Workshopin tavoitteena on saada uudet alkavat verkkosivustot uusien isäntiensä haltuun ja tilaan, jossa
yhdistykset voisivat keskittyä sisällön tuottamiseen.

Doodle-kyselyssä esitetyt ajankohdat eivät ole ainoita mahdollisia eli mikäli haluat ehdottaa jotakin muuta
ajankohtaa, voit tehdä sen lisäämällä kommentteja Doodle-kyselyyn tai sähköpostitse osoitteeseen
aki@acamar.fi
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Artikkelilaji: Yhdistyksen asioita

Aki Pitkäjärvi

YHTEYSTIEDOT
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TWEETS

Pitky_ry

RT @TAKKhankkeet: Kiinnostaako #digiosaaminen
kehittäminen? Käy katsomassa @eulearningpath
hankkeen juuri julkaistu nettisivusto…
https://t.co/7WoSs7uAyf

Pitky_ry

Pitkyn hallitus kokousti ruskan keskellä Sampolassa
miettien syksyn monia askareita, valmistellen
syyskokousta ja p… https://t.co/i1Jx16lDHg

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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