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Verkkouudistuksen myötä myös tapahtumakalenterimme on uudistunut ja se on nyt osa uusia net-

tisivujamme. Kaikki uuden sivuston tapahtumat ja kurssit syötetään RedNetin kautta, joka mah-

dollistaa niiden julkaisemisen yhdellä kertaa sekä pääsivuston valtakunnallisessa tapahtumakalen-

terissa, kampanjasivuilla, piirien ja osastojen sivuilla sekä vapaaehtoisten toimintaryhmissä. 

Muistattehan syöttää tapahtumanne RedNettiin – pääsivuille ja kampanjasivuille suoraan siirtyvät 

tapahtumat ja kurssit osoittavat, kuinka Suomen Punainen Risti on yhtä kuin sen aktiiviset osastot 

ympäri Suomea! 

1. Rekisteröityminen  

 Kirjaudu sivulle osoitteessa rednet.punainenristi.fi 

 Aloita tapahtuman syöttäminen luomalla itsellesi käyttäjätili tai kirjautumalla sisään. Jos 

olet jo rekisteröitynyt RedNettiin ja olet saanut oikeudet syöttää tapahtumia, voit hypätä 

ohjeissa suoraan kohtaan 2. 

 HUOM! Käyttäjätiliä luodessasi sinulta kysytään melko paljon tietoja, koska käytössäsi on 

sama lomake kuin RedNetiin kirjautuvilla uusilla vapaaehtoisilla. Täytäthän lomakkeen 

kaikkien tietojen osalta. 

 Jos sinut on valittu osastosi nettipäivittäjäksi, ilmoita rekisteröitymisestä omaan piiriisi.  

Tämän jälkeen saat oikeudet syöttää tapahtumia myös oman osastosi sivuille.  

2. Tapahtuman/kurssin lisääminen 

Siirry osastosi sivulle ja aloita tapahtuman lisääminen valitsemalla ”Luo uusi tapahtuma”. 

 Otsikko 

-  Käytä kuvaavaa otsikkoa! Esim. Nälkäpäiväkeräys Näpälässä. Otsikko-kenttä on tärkeä haku-

konelöydettävyyden näkökulmasta. 

 Alkamis- ja loppumispäivämäärä sekä kellonaika 

- Kellonaika on teknisten syiden vuoksi pakollinen tieto. Jos sitä ei kuitenkaan halua näyttää sa-

massa yhteydessä päivämäärän kanssa, kellonajan saa piiloon ruksaamalla ”Älä näytä kellonai-

kaa”. 

 Kuva (ei pakollinen) 

- Voit käyttää kuvaa esimerkiksi viime vuoden tapahtumasta. 

- Voit ladata kuvan Browse-linkin kautta sivulle. Toistaiseksi sivuilla toimii parhaiten vain vaaka-

kuvat, sillä pystykuvat rajautuvat automaattisesti ylhäältä ja alhaalta. Halutessasi voit pienentää 

kuvan oikeaan kokoonsa: 540x360 pikseliä. 

- Kuvaajan nimi tulisi mainita aina, kun se vain on tiedossa. 

- Voit ladata myös useamman kuvan, jolloin niistä muodostuu kuvakaruselli. 

 Johdantokuvaus 



- Kuvaa lyhyesti tapahtuman sisältö. Esim. Näpälän osasto kerää torilla ja kaupan edustalla 15.–

17.9. Johdantokuvaus näkyy tapahtumatietojen alussa. Tapahtuman sisällön pidemmälle kuvaami-

selle on oma kenttänsä. 

 Järjestäjä 

- Esim.  Suomen Punainen Risti Näpälän osasto 

 Tiedot ilmoittautumisesta  

- Kirjoita kenttään ohjeet ilmoittautumisesta, esim. Ilmoittautuminen sähköpostitse napa-

la(at)punainenristi fi numeroon 020 123 456 viimeistään 10.9.2011. 

- Voit myös tehdä tapahtumaa varten ilmoittautumislomakkeen ja ohjata kerääjäksi il-

moittautuneen tiedot vastaavan henkilön sähköpostiin. Laita tällöin raksi ruutuun kohtaan ” Luo 

ilmoittautumislomake” ja täytä tarvittavat tiedot kohdassa “Ilmoittautumislomake”. Kun kyseessä 

on kerääjäilmoittautuminen, voit piilottaa lisätietokentät. 

- Huom! Tieto ilmoittautumisesta menee ainoastaan sille osaston henkilölle, jonka säh-

köpostiosoite on laitettu lomakkeeseen. On tärkeää pitää huolta siitä, että ilmoittautuneeseen ote-

taan mahdollisimman pian yhteyttä. 

 Sisältö  

- Tässä kentässä voit kertoa tapahtuman sisällöstä tarkemmin. 

- Voit kopioida kenttään tulevaa sisältöä esim. toiselta nettisivulta tai word-dokumentista. Kun 

liität sisällön sivulle, käytä painiketta ”Tuo teksti wordista” (pieni w-kuvake editorin ylälaidassa). 

Avautuu pop-ikkuna ja järjestelmä pyytää sinua liittämään tekstin ctrl+v –komennolla. 

- Sisältöeditorissa voi käyttää seuraavia muotoiluja: 

* Tekstin tummennus (b-kirjain 

* Listaus (pallukat) 

* Linkki (maapallon kuva) 

* Kuvan lisääminen (kuvaruutu) 

* Sitaatti (lainausmerkit) 

* Punainen väliotsikko (otsikko 2) 

  

 Valitse tekstimuodoksi ”wysiwyg” 
  

 Näytä tapahtuma Punaisen Ristin pääsivustolla  

- Laita raksi ruutuun, jotta tapahtuma näkyy myös valtakunnallisessa tapahtumakalenterissa. 

 Ryhmät näkyvyys 

- Valitse oma osastosi 



 Sisällön näkyminen ryhmässä 

- Yleensä julkinen, lukuun ottamatta suljettujen ryhmien tapahtumia 

 Ilmoittautumislomake 

- Katso ylempää kohta ”Tiedot ilmoittautumisesta” 

 Faktaboksi ja kainalojuttu 

- Voit käyttää näitä esimerkiksi kertoessasi kurssin sisällöstä 

 Kategoriat ja tagit 

- Valitse sopiva aihe ja tapahtuman luonteesta riippuen esimerkiksi ”Keräykset” ja ”Yleisötapah-

tumat”. Voit valita useampia vaihtoehtoja pitämällä pohjassa ctrl-näppäintä. Muistathan valita 

myös oikean kampanjan, jos kyseessä on kampanjaan liittyvä tapahtuma. 

 Toimintapäiväkirja 

- Tämä täytetään tapahtuman jälkeen 

 Sijainti  

- Ilmoita tapahtuman tarkka sijainti, jotta osallistuja löytää paikalle. Ilmoittamiesi si-jaintitietojen 

perusteella tapahtuman/kurssin sivulle ilmestyy automaattisesti kartta, jossa sijainti näkyy. 

- Postinumero, paikkakunta ja osoite ovat pakollisia tietoja 

 Tallenna tiedot  
  

Vielä muutama tärkeä asia: 

- Piirien ja osastojen sivut tehdään RedNettiin vasta vuoden 2012 koulutusten jälkeen.  RedNet ja 

Navigo eivät ole yhteydessä toisiinsa, joten tapahtumat eivät ilmesty piirien tai osastojen nykyisil-

le sivuille tätä kautta. 

- Teethän siis piirin tai osaston nykyisille sivuille linkin uuden sivun tapahtumiin. Samoin voit 

myös laittaa tapahtumakuvaukseen linkin vanhoille sivuille, esimerkiksi näin: Tutustu osastoom-

me (sisältö Punaisen Ristin vanhoilla sivuilla) 

- Jos osastollasi on oma Facebook-sivu tai –ryhmä, julkaise siellä luomasi tapahtuman linkki 

- Jos tapahtuman syöttämisessä on ongelmia tai osastollasi ei ole mahdollisuuksia tehdä tätä itse, 

voit kääntyä piirisi tai keskustoimiston puoleen: rednet@punainenristi.fi 

 


