Ryhmä1
Ryhmän roolit
Projektipäällikkö - Ilkka
SoMe - Joonas
Informaatioarkkitehtuuri - Valavuo
AD - Verkkis

Ideointi
- Yhteisöllisyys -> SoME -> tykkäykset, jakaminen
- Twitter -> Maskotti?
- Mobiilisovellus -> valokuvat, interaktiivisuus?
- Muistoja aikaisemmilta vuosilta fb-yhteisön seinälle
- Palkintoja?
- Videomarkkinointi -> SoMe, Youtube -> Laatu!
- Sissimarkkinointi -> teaserit?
- Markkinointi & tiedotus -> sisältömarkkinointi
- Perinteet -> päivittäminen
- Hahmo -> maskotti, animoitu? -> "Joulupukkimies"
- Nostot, tarjoukset -> yhteistyökumppanit -> palkinnot
- Yhteistyö -> mainokset muilla sivuilla?, palkinnot?
- Osallistuminen -> pelit?
- Kilpailut -> piirustus, SoMe, palkinnot?
- Vanhemmat -> palvelut, toiminta?
- Selkeys -> info helposti saatavilla
- Hyväntekeväisyys -> lahjoitukset, myynti, keräykset -> lelukeräys?

SoMe-ideointia
Facebook
- Tykkäys-sivu
- Erillinen tapahtumasivu?
- Päivityksiä tapahtuman rakentamisen etenemisestä, polun sisällöstä yms.
- Tykkääjillä mahdollisuus lähettää kuvia aiemmilta vuosilta
- Palaute/kysymykset -> palautelomake myös nettisivuilla
- Kuvia joissa tapahtuman maskotti esiintyy vrt. Hullut päivät
- Infoa tapahtumasta myös yhteistyökumppaneiden fb-sivuilla?
- Yhteistyökumppaneiden mainoksia tapahtuman sivulla?
- Saapumis- ym ohjeet -> löytyy myös nettisivuilta

Youtube
- Videoita aiemmilta vuosilta

- Teasereita tulevasta tapahtumasta, maskotti mukana myös näissä?

Muuta
Mainokset/info tapahtumasta myös Nyt.fi, Vartti (yhteistyökumppani), Oma kaupunki, Metro(?), sähköpostitiedotus tapahtumasta teemaan
sopivien blogien kirjoittajille -> voivat mainita tapahtumasta blogissaan, kirjoittaa jälkeenpäin tunnelmista.

Projektisuunnitelma
Ideoista lähdetään suunnittelemaan osaa:
Selkeys: sivuston rakenne täytyy uusia. Nykyinen on sekava. Suunnitellaan informaatioarkkitehtuuri ja navigaatio uusiksi. Visuaalinen
ilme uusitaan samalla.
Yhteisöllisyys, osallistuminen, muistot edellisiltä vuosilta: Konseptoidaan Joulukorttisovellus sivustolle. Käyttäjä voi tehdä omasta tai
valmiista kuvasta tai videosta joulutervehdyksen ja jakaa sen Facebookissa tai sähköpostilla. Sovellukseen voi piirtää ja kirjoittaa.
Facebookissa jakaminen tuo sivustolle näkyvyyttä, ja voi olla hauska tapa jakaa joulutervehdyksiä sukulaisille ja ystäville
Hahmo, markkinointi, yhteistyökumppanit: Jouluinen hahmo, maskotti tms. esiintyy sivustolla. Saman maskotin voi viedä myös
yhteistyökumppaneiden sivuille/Facebook-sivuille, ja se voi toimia linkkinä Joulupolun sivuille. Omalla sivulla hahmoa klikkaamalla
tapahtuu jotain, esim. jouluinen puhekupla tms.
Kartta: Nyt kartta on ainaostaan pdf-muodossa. Tuodaan sivuille kartta, jossa rasteja painamalla tai viemällä hiiren päälle näkyy sen
tiedot. Lisäksi kartta ja rastien tiedot tulostettavassa muodossa.
Toimeksiantajan toiveiden mukaisesti sivustolle tuodaan kuvia ja videoita
Tavoitteet
Ensisijaiset tavoitteet ovat:
1. Sivuston rakentaminen selkeäksi
2. Käyttäjien osallistaminen
3. Sosiaalinen media mukaan, pääasiassa Facebook
Aikataulu
19.4: Sivuston rakenne kunnossa rautalankojen testaamisen jälkeen.
24.4: Proto kunnossa sähköisessä muodossa. Visuaalinen puoli kunnossa. Joulukorttikoneen konsepti valmis. Aloitetaan tarvittaessa jo
aamupäivällä
26.4: Valmista kauraa. Sovitaan tehtävät asiat 24.4. tunneilla
Sisällöt

Työpäiväkirja
19.4.
Rakennettiin sivustosta paperiproto, jota testattiin kolmen testihenkilön kanssa:
osa ongelmista korjattu testikierrosten välissä:
joulukorttikoneen toimintaa muutettu. Nyt kortti tehdään neljässä vaiheessa: Valitse kuva, Kirjoita terveiset, Valitse muotoilut,
Jaa
kumppanit tuotu omalle sivulleen, jonne saadaan myös logot hyvin
joulupolulla tapahtuu: kartan lisäksi lista rasteista. Pitäisikö olla aikataulut paremmin esillä?
prototyypissä ei kielivaihtoja: miten toteutetaan? Tuleeko koko sivusto myös ruotsiksi ja englanniksi vai pelkästään tärkeimmät tiedot?
ei käännetä koko sivua, pääkohdat omalla sivulla tai joulupolku-sivulla jotenkin
Hahmoa tai maskottia ei testattu lainkaan. Mitä tehdään sen kanssa?
Ville tekee wireframe-mallin Axurella. Jos ohjelman käyttö ei ala luonnistua parin päivän sisällä, tehdään homma google docsissa.
AD on ollut tämän päivän poissa, joten visuista ei ole oikein tietoa. Lupasi hoitaa asiaa viikonloppuna. Joonas tutkii muita aiheeseen liittyviä
sivustoja ja ideoi SoMen käyttömahdollisuuksia. Kuvituskuvat pitäisi saada Joulupolku ry:ltä

24.4.
Axure-protoon päivityksiä:
-kielivalinnat
-karttaan mouseover + muutama rasti
-etusivun karuselliin lightbox (?)
-palautelomakkeeseen sähköpostikenttä

-joulukorttisivulle toiminnallisuutta
Visut kuntoon. Leiska valmis, moodboard ok. Hahmoa kehiteltiin, mutta päätettiin jättää pois leiskasta. Esitellään idea kyllä luonnosasteella.
Liäksi mietittiin konseptin esittämistä. Tarvitaan tietokone ja printit materiaaleista sekä luonnokset esille.

