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SYTYKE ry:n uudet 
WWW-sivut 2006

Teksti:  Lauri Laitinen

Lauri Laitinen, Web-toimi-
kunnan puheenjohtaja.

SYTYKE ry:lle perustettiin syksyllä 2005 
uusittu Web-toimikunta. Web-toimikunnan 
ensimmäisenä tehtävänä oli SYTYKE ry:n 
www-sivuston uusiminen. TTL ry:n alustalle 
laadittu uusi sivusto on nyt käytössä: 
www.ttlry.fi /yhdistykset/sytyke/ tai 
lyhyesti www.sytyke.org

SYTYKE ry:n ensimmäiset www-sivut otet-
tiin käyttöön 1994. Silloin Lauri Laitisen suo-
raan HTML-kielellä koodaamana. Erkki Pöyhönen 
uudisti sivuston vuosituhannen vaihteessa.  Täl-
löin tavoitteena oli jo ns. sovelluspalvelin arkki-

tehtuurin hyödyntäminen, mutta tähän ei päästy. 
Sivuston ylläpito vaati edelleen unix-käyttäjätun-
nuksia jne. Seuraavat vuoden selvitettiin erilais-
ten runsaslukuisten sovelluspalvelimien (Zope, 
Mambo, Moodle, jne.) valintaa. Tilanne muuttui 
ratkaisevasti, kun Tietotekniikan liitto päätti 2005 
uudistaa TT-Torinsa täysin. Myös yhdistysten ja 
osaamisyhteisöjen (OSYt) tarpeet huomioivan 
vaatimusmäärittelyn (laati SYTYKE ry:n hallituk-
sen jäsen Markku Niemi) ja tarjouskilpailun jäl-
keen toimittajaksi valittiin yhdistysten sivustoihin 
erikoistunut Optinet Oy. Optinetin järjestelmän 
todettiin TTL ry:n räätälöinnin jälkeen täyttävän 
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myös SYTYKE ry:n vaatimukset, joten se valittiin 
uuden web-sivuston tekniseksi pohjaksi. Järjes-
telmä huomioi mm. liittoyhteisön kolmitasoisen 
rakenteen (liitto, yhdistykset, OSYt).

Uutta sivustoa luotaessa keskeisenä periaatteena 
sivustojen ylläpidossa on: Hän, joka tiedon 
tuottaa, sen myös päivittää sivustolle. Erillisten 
päivittäjien rooleista pyritään mahdollisimman 
paljon eroon. Uusi järjestelmä mahdollistaa 
selaus- ja ylläpito-oikeuksien tehokkaan hallinnan. 
SYTYKE-ylläpitäjien (mm. yhdistyksen hallitus, 
OSY:jen päivittäjät jne..) ohjeistus ja koulutus 
on perussivuston luonnin jälkeinen tehtävä 
web-toimikunnalle. Osaamisyhteisöille (OSYt) 
Markku Niemi on laatinut kopioitavissa olevan 
mallipohjan.

SYTYKE ry:lle keskeisiä toiminnallisia uusia 
ominaisuuksia on mm. tiedotteiden julkaisemi-
nen useassa paikassa. Kukin OSY:n tiedote voi-
daan valinnan mukaan määrittää näkymään OSY:
n uutisissa, yhdistyksen uutisissa tai jopa TTL ry:n 
tapahtumalistassa. Tapahtumiin liittyy myös erik-

seen määriteltävissä ole ilmoittautumislomake, 
josta ilmoittautumiset saadaan mm. taulukkolas-
kentamuodossa. SYTYKE ry:n seuraavan 

Uusi mielenkiintoinen ominaisuus on myös käyt-
täjäryhmien käyttäminen sähköpostilistoina. Mm. 
TTL ry:n hoitamasta jäsenrekisteristä ajetaan 
automaattisesti koko jäsenistö omaksi käyttäjä-
ryhmäkseen, jonka email-osoitteistoon voidaan 
myös lähettää esim. SYTYKE ry:n jäsenkirjeet. 
Kehityskohteena on vastaavan mahdollisuuden 
tarjoaminen myös OSY:lle, kunhan tarvittava tieto 
saadaan määriteltyä TTL ry:n jäsenrekisteriin.

Vuoden 2006 WWW-sivustotyöryhmään ovat 
kuuluneet Lauri Laitinen (työryhmän puheenjohta-
jana), Tarja Raussi (käytettävyys, ulkoasu, jne..), 
Paula Miinalainen (tulevaisuuden kehityshankkeet, 
yhteisöllisyys, jne.), Lea Virtanen (yhdistyksen tie-
dotusvastaavana, mail-listat, ilmoittautuminen), 
Juha Mäkeläinen (teknisenä asiantuntijana , sivus-
tojen laatijana, domain-nimet) ja Markku Niemi 
(OSY-sivustojen mallipohjan kehittäminen).


