Tyylikkäät ja
helposti päivitettävät
verkkosivut palokunnalle.
Tosi kätevästi!
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liekit.fi
palokuntien verkkosivujärjestelmä

Puuttuuko palokunnalta
verkkosivut? Tai kaipaavatko
sivut jo uusimista?
Nyt voitte tehdä palokunnallenne hyvin toimivat verkkosivut helposti ja nopeasti liekit.fi
-järjestelmällä. Voitte itse päivittää ja lisätä sivujen tietoja mistä tahansa, milloin tahansa.
Tarvitsette vain toimivan internetyhteyden. Palvelua on lähes yhtä helppoa käyttää kuin tekstinkäsittelyohjelmaa. Liekit.fi -sivustolle tulee helppokäyttöiset tietosivut ja käyttöohjeet.

Liekit.fi järjestelmän avulla voitte
• valita verkkosivujen ulkoasun kolmesta vaihtoehdosta
• ladata käyttöön palokunnan omat valokuvat
tai käyttää valmiiden mallipohjien kuvia
• muokata sivukarttaa vastaamaan palokunnan tarpeita
ja tehdä uusia alasivuja
• muokata sivujen sisältöä, kirjoittaa tekstiä, lisätä valokuvia
ja tiedostoja (esimerkiksi word- ja pdf-dokumentteja)

Yksi sivuston tehtävistä on
aktivoida kävijöitä mukaan
palokuntatoimintaan. Siksi
etusivulla rekrytointi nousee
tärkeään osaan. Lisäksi
etusivulla on automaattisesti
tietoa myös mm. kodin
paloturvallisuudesta.
Alasivuilla pääosaan nousee
palokunnan oma materiaali.

M A L L I L A N P A L O K U N TA
Haluatko tositoimiin?
Vai kiinnostaisiko
kunnon harrastuksen,
josta on hyötyä?
Palokunnasta löytyy
järkevää tekemistä
miehille, naisille,
nuorille ja lapsille!
Tule mukaan!

Tule mukaan
tositoimiin!
YLEISTÄ
OSASTOT
PALOASEMA
KALUSTO
PALVELUT
YHTEYSTIEDOT
ETUSIVU

Klikkaa tästä

Testaa kotisi
paloturvallisuus

Alkusammutuskurssi
Am qui tat luptat. Suscidu isciduisl ut praesse do
esse tat, veriuscilit el essendiat. Riure mincin vullummy nonsenim in hendre euissis cidunt incil er
sum quat, vullandre dolor sis dunt ilis nibh exeros-

ALKUSAMMUTUS

Tavataan torilla
pe 12.8. klo 10.00 -18.00
Am qui tat luptat. Suscidu isciduisl ut
praesse do esse tat, veriuscilit el essendiat. Riure mincin vullummy nonsenim in
hendre euissis cidunt incil er sum quat,
vullandre dolor sis dunt ilis nibh exerostisl

Viimeisimmät hälytykset tänään Suomessa
24.06.2008 19:00:32 Helsinki/Helsingfors rakennuspalo: keskisuuri
24.06.2008 18:45:09 Jyväskylä/Jyväskylä tulipalo muu: pieni
24.06.2008 18:44:43 Jyväskylä/Jyväskylä rakennuspalo: pieni
24.06.2008 18:34:18 Rauma/Raumo rakennuspalo: pieni
24.06.2008 18:01:59 Sodankylä/Sodankylä ihmisen pelastaminen maastosta
24.06.2008 17:58:24 Helsinki/Helsingfors tulipalo muu: keskisuuri
24.06.2008 17:54:55 Pihtipudas/Pihtipudas rakennuspalo: pieni
24.06.2008 17:38:16 Jyväskylä/Jyväskylä rakennuspalo: pieni
24 06 2008 16:58:28 Vilppula/Vilppula öljyvahinko /ympäristöonnettomuus

Tee kodistasi turvallinen
paikka itsellesi ja läheisillesi.
palovara.fi

Tiedätkö kodin ja
vapaa-ajan asunnon
karttakoordinaatit?
Varmista avun saapuminen
oikeaan osoitteeseen ja
katso sinulle tärkeiden
paikkojen koordinaatit
112 / koordinaattipalvelu

Neuvoja ja ohjeita
turvalliseen kotiin
Spektra

Opi yleinen
vaaramerkki
Pelastustoimi

Onko sinussa ainesta
palokuntalaiseksi?
Tee soveltuvuustesti!
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Ulkoasuvaihtoehtoja on kolme. Yhdenmukainen
yleisilme helpottaa materiaalituotantoa
ja sivuston ylläpitoa. Oman yksilöllisen
ilmeensä sivusto saa palokunnan
omien valokuvien ja tekstien
avulla.

Sivuilla näkyy automaattisesti
myös valtakunnallisia uutisia
Palokuntajärjestelmässä osa sivujen sisällöstä
päivittyy jatkuvasti. Kävijät siis kokevat, että
sivuja uusitaan aktiivisen - vaikka palokunta
ei itse niitä jatkuvasti ehtisikään päivittää. Etusivulla näkyy mm. 10 viimeisintä valtakunnallista hälytystapahtumaa sekä SPEKin ja muiden
järjestöjen tuottamaa materiaalia, esimerkiksi
asiaa 112-päivästä ja palovaroittimista. Palokunnan tehtäväksi jää omien tietojen lisääminen
ja ylläpitäminen.

Nyt kannattaa ottaa verkkosivut aktiiviseen käyttöön
Yhdenmukainen ilme esimerkiksi palokuntaan.fi -sivuston kanssa luo uskottavuutta ja
herättää mielenkiintoa paikallisen palokunnan
toimintaan. Myös esimerkiksi erilaiset SPEKin
tuottamat kampanjamateriaalit (haastekampanjat, palomiestestit yms.) päivittyvät sivustolle
automaattisesti. Näin materiaaleista on iloa ja
hyötyä myös teidän palokuntanne markkinoinnissa.

Sivustorakenteen perusmallissa asiat on
jaoteltu mahdollisimman selkeisiin kokonaisuuksiin. Palokunnalla on mahdollisuus lisätä/
poistaa/muokata sivuja itselleen parhaiten
sopivaan muotoon.
Perusrakenne:

YLEISTÄ
Palokunnan historiaa
Henkilöstö
Media-arkisto
Ajankohtaista

OSASTOT
Hälytysosasto
Nuoriso-osasto
Naisosasto
Veteraaniosasto
PALOASEMA
Paloaseman historiaa
Paloasema tänään
KALUSTO
Paloautot
ot
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Saat ensi du infolistalle.
tiedon palvmmäisten joukossa
elu
Ehkä palon avautumisesta!
myös testi kuntasi saa
käyttäjän
edut!

Järjestelmä avataan
syksyllä 2008.
Mikä on liekit.fi?

Miten saan sivut käyttööni?

Liekit.fi -palvelussa voit ottaa käyttöön
tyylikkäät verkkosivut helposti, nopeasti ja
taloudellisesti:
1. Valitse teidän palokunnalle sopiva ulkoasu.
2. Siirrä haluamasi valokuvat järjestelmään
ja sijoita ne paikoilleen.
3. Tee palokunnan verkkosivujen tekstit
ja muu sisältö.
Sivusto on valmis!

Sivuston saatte käyttöönne rekisteröitymällä
liekit.fi-palveluun. Rekisteröitymisen jälkeen
palokunnalle lähetetään käyttäjätunnukset ja
salasana palokunnan omille nettisivuille.
Palokunnan verkkosivun osoite voi olla
alkuperäisessä muodossa (esimerkiksi www.
mallilanpalokunta.fi) tai palokunnalle voidaan
luoda järjestelmän kautta oma verkko-osoite
(esimerkiksi mallilanpalokunta.liekit.fi).

On aika siirtyä uuteen, mukavaan verkkoaikaan!
Uudelle, edulliselle palvelulle tulee avausmaksu ja kuukausimaksu, jotka päätetään lopullisesti syksyllä 2008.
Hinnoittelu tehdään järjestöhinnoitteluna, joten yksittäinen palokunta saa palvelun mahdollisimman edullisesti.
Palokunta säästää myös palvelintilan kustannuksissa, koska tämä kustannus sisältyy liekit.fi -järjestelmän hintaan.

liekit.fi

Palvelun demosivusto avautuu syksyllä 2008.
Palvelun tuottavat Kixit Oy ja Entecore Ky yhteistyössä SPEKin kanssa.

