
Www-sivujen luominen WordPress-järjestelmässä
Päivitetty 23.03.20.

Tämä on Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry:n virallinen ohje kaupunginosan Wordpress-sivuston 
päivittämiseen. Ohjeen ensimmäisen version on tehnyt Vuosaari-Seuran Satu Toivonen vuoden 2019 
keväällä ja sitä on sen jälkeen muokannut Helka ry:n Anna Kuoppala.

HUOM: kaikki ohjetta tai WordPressin käyttöä kaupunginosakäytössä koskevat tiedustelut tulee osoittaa 
Helka ry:lle.
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1. Johdanto

Aluksi on tärkeää tiedostaa, että WordPressissä on karkean jaottelun mukaan kaksi erityyppistä sisältötyyppiä:

- Uutispalstan julkaisuja kutsutaan WordPressissä ARTIKKELEIKSI (article). Uutispalstalla julkaistaan 
tapahtumatiedotteita ja muita ajankohtaisia sisältöjä.  

- Lähes kaikki muu sisältö on WordPress-kielellä SIVUJA (page). Ne ovat luonteeltaan ajattomampia ja 
pysyvämpiä. Tavoitteena on, että niitä ei myöskään tarvitsisi päivittää kovin usein.  

Pyydä Helkaa avaamaan sinulle oman sisältöalueen eli perustamaan WordPressiin oman tilan. Saat sähköpostilla 
www-osoitteen ja tunnukset, joiden avulla pääset sisälle WordPressiin.



"Ohjausnäkymä" tarkoittaa WordPressin editointitilaa ja siihen kuuluvia kaikkia toimintoja. Pääset ohjausnäkymään 
aina näytön yläreunasta (1) edellyttäen tietysti, että olet sisäänkirjautunut tunnuksilla. Jotkut editointipainikkeet 
näkyvät tosin jo suoraan valikon yläreunassa (2).

Vastaavasti pääset liikkumaan helposti ohjausnäkymästä "oikeaan" (loppukäyttäjän) näkymään klikkaamalla "Vieraile 
sivustolla" (1) tai "Näytä sivu" (2).

2. Uusien sivujen luominen

2.1 Ennakkovalmistelut: sivuston sisältö, rakenne ja otsikointi

Ensin kannattaa suunnitella "kynä ja paperi" -menetelmällä uuden sivuston rakenne eli sivuhierarkia:

- Mitä sisältöä haluat ylipäätään julkaista? Miten laajasti? Mille asioille kannattaa ylipäätään luoda omaa 
pysyvää sivua ja mitkä asiat kerrotaan uutispalstalla?

- Miten sisältö ryhmitellään loogisella tavalla www-alisivuille?

- Mikä asioiden (alisivujen) keskinäinen hierarkia? Mitkä otsikot sijoitetaan ylänaviin näkyviin? Ja mitä otsikoita
(alisivuja) sijoitetaan kunkin ylänavin otsikon alle`?

- Miten www-sivuston osiot otsikoidaan? Tarvitaan ytimekkäät, selkeät ja sisältöä hyvin kuvaavat termit.

Tätä sormiharjoittelua tehdessä kannattaa uskaltaa myös karsia sisältöä. Usein www-sivujen ongelma on se, että ne 
ovat aikojen saatossa paisuneet järjettömän laajoiksi. Lopputuloksena on kaoottinen jättisivusto, jossa tärkeät ja 
vähemmän tärkeät asiat hukkuvat ylisuureen sisältömassaan. Käyttäjän on vaikeaa  enää löytää olennaista tietoa. 
Eikä kenelläkään ole aikaa pitää massiivista sivustoa edes ajan tasalla.

Tämän pohdinnan lopputuloksena kannattaa piirtää itselleen sivukartta. Sen voi tehdä paperille tai piirtää vaikka 
PowerPoint-muodossa. Pääasia, että WordPress-työvaiheessa henkilöllä on selkeä kartta, jota seuraamalla hän osaa 
sijoittaa oikeat asiat ylänaviin ja alisivut sijoittuvat oikeille paikoilleen.



Esimerkki sivukartasta:

2.2 Www-sivujen luominen ja niiden sijoittaminen navigaatiorakenteeseen

Aloittaisin WordPress-työn luomalla perussivuja. Sen
sijaan etusivun sisällön suunnittelu kannattaa tehdä
myöhemmässä vaiheessa.

Voi olla selkeintä, että rakenna sivustoa yksi alisivuston
"haara" kerrallaan. Esimerkki: kannattaa tehdä  esim.
kaavioon merkityn osuuden nimeltä "Vuosaari-Seura" ja
sille alisivut "Toimintamuodot", "Lausunnot", "Sjökulla"
jne. ).

Näin pääset luomaan sivuja:

- Valitse ylänavigaatiosta "Ohjausnäkymä".

- Klikkaa vasemman reunan valikoista Sivu  Uusi
sivu.

o Kirjoita "Otsikko"-kenttään sivun nimi.
Tämä on nimi, joka tulee myös näkyviin
navigaatiovalikkoon (pääset myöhemmin
toki tarvittaessa muuttamaan sivun
nimeä).

o Syötä sivun teksti.



 Liikuta kursoria näytöllä, kunnes plus-merkki tulee näkyviin. Plus-merkistä pääset aina 
valitsemaan halutun uuden sisältöelementin.

 Jos haluat lisätä normaalia leipätekstiä, valita plussasta "Kappale".

 Jos haluat lisätä kuvan, valitse ”Kuva”.

 Jos haluat lisätä listan, valitse ”Lista”.

 Jos haluat lisätä leipätekstin keskelle väliotsikon, valitse plussasta "Otsikko" (H2, H3 tai H4), 
jne.

 Lopulta klikkaa oikeasta yläreunasta "Julkaise" (kaksi kertaa, WP kysyy ensin varmistuksen). 
Voit myös esikatsella sivua ensin ”Esikatselu” -napista.

- Jatka näin, kunnes olet luonut kaikki tietyn alisivuston "haaran" sivut yksi kerrallaan.

- Huom: sinun ei vielä tässä vaiheessa tarvitse ottaa kantaa, mikä sivuista on ylä- ja mikä alisivusto. Toisin 
sanoen sivujen keskinäinen hierarkia määritellään vasta seuraavassa vaiheessa.



Sijoittele uudet sivut haluttuun järjestykseen (yläsivu ja sen alle sijoittuvat alisivut)

Nyt pääset järjestelmään sivut siten, että niiden keskinäinen hierarkia menee oikein (ks. seuraavan sivun kuva):

- Valitse Ohjausnäkymän vasemman reunan valikosta Ulkoasu (1)  Valikot (2)

- Rastita vasemman puoleisesta laatikosta (3) äsken luomasi uudet sivut (tai voit halutessasi rastittaa yhden 
sivun kerrallaan)  Klikkaa "Lisää valikkoon" (4).

- Näin rastitetut sivut siirtyvät oikeanpuoleiseen valikkorakennenäkymään (5).

- Seuraavaksi pääset järjestelemään sivuja haluttuun järjestykseen yksikertaisesti tartuttumalla hiirellä ja 
raahamalla niitä…

a) ….alas- ja ylössuuntaan

b) …. sivusuunnassa
Kaikki palkit, jotka ovat kiinni vasemmassa reunassa, ovat päänavigaatiossa (ylänavigaatiossa) näkyviä 
pääsivuja. Kaikki sisennetyt palkit ovat alisivuja.

Alla oleva kuvaesimerkki ilmentää, kuinka sivuja on raahattu kohti oikeaa reunaa ja näin määritelty sivujen hierarkia:

Kaikkein reunimmaisimpana vasemmassa reunassa oleva "Tietoa Vuosaaresta" on yksi pääotsikoista, jonka halutaan 
näkyvän suoraan ylänavigaation otsikkopalkissa.

Sen sijaan "Yleistä"-niminen sivu on sisennetty noin sentin verran.
Se tarkoittaa sivun olevan alisivu suhteessa "Tietoa Vuosaaresta".

"Yleistä"-sivun alla on kaksi sisennettyä ali-alisivua ("Vuosaari
pähkinänkuoressa" ja "Vuosaaren alueet".

"Keski-Vuosaari", "Kallahti" ja "Meri-Rastila" ovat samantasoisia
alisivuja, sillä ne on raahattu samaan linjaan pystysuorassa linjassa

Kun olet saanut sivut oikeaan järjestykseen, klikkaa lopuksi "Tallenna" (6).

Käy kurkkaamassa aitoa käyttäjänäkymää, jotta varmistut sivujen näkyvän oikealla tavalla (yläreunasta löytyy 
"Vieraile sivustolla").



Tämän jälkeen voit jälleen palata luomaan uusia sivuja ("Sivu" -> "Uusi sivu"). Sen jälkeen käyt taas sijoittelemassa 
sivut haluttuun järjestykseen yllä kuvatulla tavalla ("Ulkoasu"  "Valikot").

HUOM: pääset milloin tahansa muokkaamaan navigaatiossa näkyviä sivujen otsikoita. Se tapahtuu yllä olevassa 
näkymässä, kun klikkaat palkkien oikeassa reunassa olevaa mustaa nuolta.

3. Valokuvien tuominen Mediakirjastoon

Verkkosivuja tai uutista halutaan tyypillisesti kuvittaa valokuvalla. Kaikki valokuvat täytyy ensin tuoda WordPressin 
Mediakirjasto-nimiseen osioon. Se on ikään kuin valokuvavarasto.  

3.1 Kategorioiden luominen eri kuva-aiheita varten

Ennen kuin alat tuomaan kuvia WordPressiin, olisi hyvä luoda Mediakirjastoon muutamia keskeisiä alaosastoja eli 
mediakategorioita. Kuvien hallinta on nimittäin äärettömän paljon helpompaa, jos esim. "Luontokuvat" ja 
"Tapahtumakuvat" "Henkilöt" löytyvät omista osastoistaan.

Pääset tekemään kategorioita täällä: "Media"  "Mediakategoriat"  "Lisää uusi mediakategoria".  Luo kategorialle 
nimi (esim. "Luonto, kasvit") ja paina alareunasta vielä kertaalleen painike "Lisää uusi mediakategoria".

HUOM: Kun haluat julkaista www-sivuilla PDF-dokkareita, myös ne täytyy ensin tuoda Mediakirjastoon (vaikkeivät 
olekaan valokuvia). Näitä varten kannattaa luoda oma kategoria (vaikkapa "PDF-dokumentit").

3.2 Näin tuot valokuvia Mediakirjastoon

Kuvien lisäämisessä verkkosivuille on oleellista ottaa huomioon kuvan resoluutio tai tarkemmin sen levykoko. 
Kuvituskuvan tarvitsee harvemmin olla kooltaan yhtä megatavua suurempi.

Kuvagallerioita luodessa kuvat voivat olla resoluutioiltaan suurempia.

On hyvä ottaa huomioon hitaita tietoliikenneyhteyksiä käyttävät, ja hyvänä käytäntönä on ottaa myös 
näkövammaiset huomioon käyttämällä kuvaselosteita.

Kuvan lisäämisestä Mediakirjastoon katso kohta 6.1.2

5. Olemassa olevan www-sivun muokkaaminen

Tekstin muokkaus (sivu tai uutinen)

Sisäänkirjaudu WordPressiin ja siirry sen jälkeen käyttäjänäkymään (yläreunan "Vieraile sivustolla"). Etsi haluttu sivu 
näkyviin ja klikkaa yläreunasta "Muokkaa sivua" (tai "Muokkaa artikkelia"). Näin pääset editointinäkymään. Tee 
halutut muutokset ja klikkaa Tallenna.

Sivun sijainnin muuttaminen navigaatiossa / sivuhierarkiassa

Mene vasemman reunan valikosta kohtaan "Ulkoasu"  "Valikot". Oikeanpuoleisessa valikkorakenteessa pysty 
siirtämään palkkeja (sivuja) vapaasti haluamaasi kohtaan. Paina lopuksi Tallenna.



6. Uutisten julkaiseminen

6.1 Valokuvan hakeminen

Uutisen tarvitaan aina artikkelikuva (ainakin Vuosaari.fi-sivusto on määritelty siten). Tähän on kaksi vaihtoehtoa:

a) jos haluat päästä helpommalla, käytä jotain sopivaa vanhaa kuvaa WordPressin kuva-arkistosta tai  b) tuo 
järjestelmään ihan uusi valokuva.

6.1.1 Vaihtoehto A: Hyödynnä olemassa olevaa valokuvaa

Pääset katsomaan olemassa olevat kuvavaihtoehdot täältä (katso seuraavan sivun kuva): Media (1)  Mediakirjasto 
(2)  selaa "Suodata Mediakategoria"-kohdasta (3) eri kuva-aiheita.

Jos mediakirjastosta löytyy joku sopiva kuva, voit siirtyä suoraan kohtaan Uutistekstin syöttäminen.

6.1.2 Vaihtoehto B: Tuo WordPressiin uusi valokuva 

- Mene vasemman reunan valikossa kohtaan "Media" (2)  Lisää uusi (3)

- "Valitse tiedostot"-painikkeesta (4) pääset hakemaan haluamasi kuvan omalta koneelta.

- Klikkaa "Muokkaa" (5) …..

- Täydennä alla olevat kohdat 1-5 (tarkemmat ohjeet seuraavalla sivulla):



Täytä edellisen sivun kuvaan numeroidut kohdat:

1. Kirjoita kuvan otsikko (lyhyt nimi, joka kertoo kuvan kohteen)

2. Rastita Mediakategoria(-t)

Rastita kuva-aiheeseen sopivat Mediakategoriat (jotka olette toivottavasti ottaneet käyttöön, ks. kohta 3.1). Jos 
valokuvia ei luokitella systemaattisesti, tulee kuvien löytämisestä ajan mittaan täysin mahdotonta.  

- Voit siis rastittaa useammankin kategorian. Esim. Vuosaari.fi-sivustoon on luotu seuraavat 
kategoriat:

o Henkilöiden kuvat

o Historia

o Kartat, havainnekuvat

o Kasvit, kukat, elukat

o Kertakäyttökuvat

o Kotikaupunkipolut

o Näkymät, maisemat (luonto ja urbaani)

o Nuoret, kesätyöntekijät

o PDF_dokumentit



o Rakennukset

o Sekalaiset kuvituskuvat

3. Kuvateksti

Tämä teksti tulee siis aina näkyviin www-sivuilla, kun kuvaa käytetään. Tähän kannattaa kirjoittaa ainakin kuvaajan 
nimi. Lisäksi voi laittaa selitteen, mitä kuva esittää: ("Pauligin kahvitehdas Vuosaaren satamassa. Kuvaaja: Matti 
Meikäläinen").  

4. Kuvaus (= hakusanat!!!!!!!)

Tähän kohtaan kannattaa ehdottomasti syöttää kuva-aihetta koskevat hakusanat. Se helpottaa kuvien löydettävyyttä 
eli uudelleenkäyttöä.

Tähän kenttään kannattaa samoin täydentää kuvaajan nimi (vaikka se näkyisi myös kuvatekstissä), sillä toisinaan on 
tarpeen etsiä nimenomaan tietyn valokuvaajan kuvia.

Huom: tämä kenttä ei näy koskaan ulkoisille käyttäjille, vaan se palvelee vain www-julkaisijoita.

5. Muokkaa kuvaa (ks. seuraavan sivun kuva)

Muokkaa kuva -painikkeesta avautuu seuraava näkymä. Siinä on olennaista pienentää valokuvan pikselit. Muussa 
tapauksessa serveritila loppuu ja kuvat latautuvat myös käyttäjille uuvuttavan hitaasti.

Saat kuvan pienennettyä näin (ks. kuva):

Merkkaa leveys-kohtaan esim. 900 (1).

Kun sen jälkeen painat "Skaalaa" (2), niin kone laskee automaattisesti korkeus-kohdan pikselit.  Klikkaa lopuksi 
"Päivitä" (3).

Kuvan pienentäminen oikeaan pikselikokoon (=leveys n. 900 pikseliä):



6.2 Uutistekstin syöttäminen

Nyt alkaa vasta varsinainen uutisen syöttö (ks. kuva). Artikkelin/uutisen luominen on pitkälti samanlaista kuin uuden 
staattisen sivun luonti:

- Klikkaa Artikkelit (1)  Lisää uusi (2)

- Syötä uutisen teksti:

o Lisää otsikko sille varattuun kohtaan (alla oleva kuva 1)

o Pääset syöttämään sen alapuolelle varsinaista leipätekstiä, kun klikkaat hiirellä plus-merkkiä (2).

6.3 Valokuvan liittäminen uutiseen

Olet jo kohdassa 6.1. varmistanut, että sinulla on olemassa passeli uutiskuva (joko käytät olemassa olevaa kuvaa TAI 
olet syöttänyt ohjeiden mukaisesti uuden kuvan).

Valokuvan lisääminen 1. kerran:

Olet juuri syöttänyt uutisen tekstin ja olet siis tekstinäkymässä.

Jos haluat lisätä kuvia leipätekstin joukkoon, toi seuraavasti:



Ks. kuva. Vie kursori otsikon ja tekstin väliin, niin että näytölle ilmestyy plus-merkki (kohta 1). Kun klikkaat plussaa, 
pääset klikkaamaan "Kuva" (2).

Klikkaa seuraavassa näkymässä "Mediakirjasto" (3).

Näin päädyt tuttuun Mediakirjastoon. Käy nyt hakemassa se valokuva,
jonka olet jo ohjeen alussa käynyt syöttämässä. Tai jos pystyt
hyödyntämään jotain olemassa olevaan vanhaa kuvaa, niin käy
valitsemassa se.

Artikkelikuvan lisäys TÄRKEÄÄ!:

Mene näytön oikeaan reunaan ja klikkaa auki "Asiakirja"-välilehti (1).

Klikkaa sitten "Artikkelikuva"-kohdasta Aseta artikkelikuva (2). Näin
päädyt jälleen Mediakirjastoon ja valitset sieltä haluamasi kuvan.

Artikkelikuvan lisäys uutiseen on periaatteessa tärkeämpää kuin
leipätekstikuvien, sillä ilman sitä uutisnosto jää ilman kuvaa esim.
etusivulla (tai missä uusimpia uutisia näytetäänkään). Suurin osa
Wordpressin artikkelinäkymä”blokeista” tarvitsee artikkelikuvan, ilman
niitä voi etusivu näyttää aivan vääränlaiselta.

Oletuksena uutiseen lisätty artikkelikuva pitäisi näkyä myös uutisen
sivun yläosassa, joten samaa kuvaa ei tarvitse lisätä enää leipätekstin
joukkoon.

6.4 Uutisen viimeistely

Tärkeä viimeinen kohta uutisjulkaisussa:

- Rastita oikeasta reunasta "Asiakirja"-välilehdeltä (1) oikea kategoria eli 
tässä   kohta "Uutisia"   (3). Muuten teksti ei tule näkyviin oikealle palstalle.

- Syötä avainsanat (4). Nämä parit sisältöä kuvaavat avaintermit auttavat
hakukoneen toimintaa. Esim. "Joulupolku, lastentapahtuma, Uutela".



6.5 Uutisen julkaisu

Klikkaa oikean reunan yläreunasta "Julkaise".

Sovellus kysyy tämän kerran vielä uudestaan varmistusta. Klikkaa siis vielä kertaalleen "Julkaise".

Huom: Kannattaa aina mennä varmistamaan, että uutinen näyttää siltä, kuten halusit. Klikkaa yläreunasta 
"Vuosaaren kaup.osasivusto"  Vieraile sivustolla.

6.6. Uutisen korjaus / päivitys / poistaminen

Pääset milloin tahansa editoimaan julkaisua senkin jälkeen, kun se on jo julkaistu. Siihen on kaksi tapaa. Varmista, 
että olet ensin sisäänkirjautunut julkaisujärjestelmään:

Tapa 1:

Kun liikut millä tahansa alisivulla tai uutisessa, löydät näytön yläreunasta kohdan "Muokkaa artikkelia" tai "Muokkaa 
sivu". Siitä klikkaamalla ko. teksti avautuu editointinäkymään (edellyttää siis, että olet sisäänkirjautuneena).

Tapa 2:

Voit etsiä muokattavan uutisen myös Ohjausnäkymän kautta:
Artikkelit  Kaikki artikkelit

Etsi listalta ko. uutinen ja klikkaa "Muokkaa" (tai jos haluat
deletoida sen, "Siirrä roskakoriin"). Näin uutinen avautuu
editoitavaksi. Kun olet tehnyt halutut muokkaukset, klikkaa
oikeasta reunasta "Päivitä".

7. Etusivun muokkaaminen   TD Composerilla

TD Composer (= tagDiv Composer) on WordPressin sisältä löytyvä lisätyökalu, jolla pääsee luomaan sivun käyttäen 
näyttäviä visuaalisia palstoja. Erityisesti etusivu on sellainen tärkeä sivu, jossa TD Composerista on hyötyä.



HUOM! Käytettäessä TD Composeria ei suositella käytettävän mitään muuta tapaa sivun 
luontiin/muokkaukseen!! Jos normieditorilla myöhemmin avaa sivun, joka on luotu TD Composerilla, sen sisältö 
näkyy vain ”siansaksana”.

Pääset käyttämään TD Composeria seuraavasti:

- Klikkaa "Edit with TD Composer" -painiketta (ei siis normaalia "Muokkaa
sivua") . Näytön vasempaan reunaan avautuu alla oleva työkaluikkuna.

- Vaihtoehtoisesti myös normaalilta ”Muokkaa sivua” sivulta löytyy yläosasta
”TAGDIV COMPOSER” -nappi. Sivun tulisi kuitenkin olla uusi/tyhjä sisällöltään.

-

-
R

uudun vasemman yläkulman Add -painikkeesta pääset lisäämään erilaisia
palstoja, nostoja tai muita visuaalisia elementtejä etusivulle. Vasempaan
reunaan avautuu pitkä lista erilaisia vaihtoehtoja. Kannattaa rohkeasti
klikkailla niitä ja kokeilla.

- Elementtejä vedetään hiirellä sivulle, ensin pitää kuitenkin lisätä
pohjaelementti, Rivi (Row) tai useampi, joiden sisälle muita elementtejä
lisätään.

Kun olet lisäämässä uutta elementtiä TD-composerissa, saat näkyviisi vasemmalla näkyvän valikon.

Sivun perus/pohjaelementti on rivi, ”Row”, jonka voi jakaa useampaan sarakkeeseen rivin asetuksista (ks. kuva). 

Sisäinen rivi ”Inner Row” elementti on melkein sama, mutta se on vain sarakkeen levyinen (ei koko sivun kuten Row), 
sen avulla voi jäsennellä sivun ulkoasua vapaammin ilman, että jää tyhjää tilaa, jos sarakkeiden sisältö on 
erikorkuista. Esim. niin, että sivulla kulkee sivupalkki, jossa samaa sisältöä, mutta sen viereinen pääsisältö on jaettu 
useammalle Inner Row -elementille joissa eri sisältöjä. (Ks. seuraavan sivun kuvat)

Kuva 1: Rivin sarakkeet (maks. 4 kapeaa), 
seuraavan sivun esimerkeissä valittu kuvassa 
näkyvä vaihtoehto



Block (ja Grid) -tyyppiset elementit ovat tarkoitettu esittelemään valittujen kategorioiden artikkeleja (uutisia). 
Jokaisella block-elementillä on oma visuaalinen ilmeensä, joten kannattaa etsiä itselleen sopiva. Oletuksena blokki 
näyttää kaikki kaikkien kategorioiden artikkelit uutuusjärjestyksessä, mutta blokin asetuksista (klikkaamalla blokkia 
sivulla) voi filtteröidä vain haluamansa kategoriat/järjestyksen.

Listan loppupäässä on yksittäisiä elementtejä, joilla saat sivulle esimerkiksi kuvalinkin, tekstiä, ym. Kannattaa 
rohkeasti kokeilla erilaisia.

8. Alias-osoitteen eli lyhytosoitteiden luominen

Monissa viestintätilanteissa on näppärää luoda tietyille alisivuille ns. alias-osoitteita. Vaikkapa printtiesitteessä on 
helpompaa ohjeistaa ihmisiä menemään osoitteeseen www.vuosaari.fi/seura kuin naputella pitkä tekninen osoite.

Kuva 2: Kuvassa sivulle vedetty Row-elementti ja valittu se

Kuva 3: Vasemman puoleiseen kolumniin on vedetty Inner Row -elementti ja sen alle ollaa lisäämässä toista
samanlaista

Kuva 4: Oikealla puolella yksi kolumni, vasemmalla jo kolme Inner Row-elementtiä; oikealla oleva sisältö 
juoksee näiden rinnalla

http://www.vuosaari.fi/seura


Lyhytosoitteita luodaan Redirection-työkalulla. Löydät sen ohjausnäkymän vasemmasta reunasta kohdasta Työkalut 
 Redirection.

Mene kohtaa Add new rediction ja täytä kentät seuraavasti:

- Source URL-kenttään kirjoitat halutun lyhytosoitteen lopun. Esim. jos haluan luoda www.vuosaari.fi/seura -
nimisen lyhärin, niin syötän kenttään /seura

- Query Parameters -kohdalle valitse Exact match alla paraters in any order

- Target URL -kohtaan syötä oikea tekninen osoite, johon lyhärin pitää ohjata

- Group-kohdasta valitse Muokatut artikkelit

- Tallenna lopuksi klikkaamalla Add Redirect.

Tässä näkymässä pääset myöhemmin muokkaamaan, lisäämään tai poistamaan lyhytosoitteita.

10. Lomakkeet

Meillä on käytössä ilmainen versio Formidable Forms -lisäosasta, jolla tehdään sivustolle lomakkeita. Vierailijan 
lähettämät lomakkeen tiedot menevät ennalta määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen. Lomakkeita voi olla useampi.

10.1. Lomakkeen luominen pohjasta

Lomakkeen luominen on ollut tavallisesti Helkan vastuulla, mutta selitän tässä miten lomakkeen saa luotua nopeasti 
valmiista pohjasta.

Luodaksesi uuden lomakkeen, klikkaa auki Wordpress-ohjauspaneelista vasemmalta “Formidable” ja sitten ylhäältä 
“Add new”. Ruudulle ilmestyy liuta valmiita lomakepohjia. Vie hiiri “Contact us” -pohjan kohdalle ja klikkaa “Create”.

Formidable kysyy sinulta lomakkeen kuvausta, jonka haluat kaiketi muuttaa englanninkielisestä suomenkieliseksi.

http://www.vuosaari.fi/seura


Siirtyessäsi eteenpäin pääsen lomakkeen muokkausnäkymään. Valitsemalla hiirenklikkauksella lomakkeen eri kenttiä,
tulet näkemään vasemmalla valitun kentän asetukset. Haluat varmaankin muuttaa lomakkeen ”Field Label”-
attribuutin suomenkieliseksi, samoin kuin ”Advanced”-välilehden (vasemmalla) alta pääset muuttamaan valitun 
kentän kuvaustekstin (Description), joka sekin on oletuksena englanninkielinen.

10.2. Lomakkeen kohdesähköpostiosoitteen muuttaminen

Muuttaaksesi lomakkeen kohdesähköpostiosoitetta, mene lomakkeen asetuksien ylläolevasta valikosta välilehteen 
”Settings” ja vasemmalta ”Actions & Notifications”→”Send email”. Nyt voit muokata sinulle tulevan 
ilmoitussähköpostin kirjoitusasua ja kohdesähköpostia. Varmista, että kohdassa ”To” on haluttu sähköpostiosoite.

Kun olet tyytyväinen lomakkeen muutoksiin, paina oikealta ylhäältä 

10.3. Kiitos-viestin muuttaminen

Kun käyttäjä lähettää lomakkeen kautta viestin, hän saa ruudulle pienen ilmoituksen onnistuneeta lomakkeen 
lähettämisestä. Voit muokata tätä viestiä lomakkeen , ylävalikosta välilehdestä ”Settings”, kohta ”On Submit”.

10.4. Lomakkeen tallentaminen

Muutosten jälkeen muista painaa lomakkeen asetuksista oikealta ylhäältä ”Update”. Lomake on nyt tallennettu.

11. Wordpressin oletuskuvagalleria / TagDiv Slide Gallery

Wordpressilla on oma oletusgalleria -työkalu, jolla
saat helposti luotua selattavan ”valokuva-albumin”
sivustollesi. TagDiv Slide Gallery on taas Newspaper-
teeman mukana tullut lisäosa, joka toimii samalla
periaatteella, mutta on hieman erilainen
ulkoasultaan. Voit vapaasti valita haluamasi
galleriatyypin väliltä samasta alasvetovalikosta, ja
ohje molempien luontiin onkin pitkälti sama.

Luo ensin haluamallesi sivulle/artikkeliin uusi 
Klassinen -tyypin lohko. (HUOM. on tärkeää, että
valitset nimenomaan Klassinen-lohkon, EI Galleria-
lohkon!)

Luotuasi lohkon valitse palkista kuvake Lisää media,
josta pitäisi aueta näkyviin Mediakirjastonäkymä.



Vasemmassa reunassa pitäisi olla valittuna Lisää media, tästä näkymästä voit valita galleriaan haluamasi kuvat 
painamalla CTRL-näppäintä pohjassa ja klikkaamalla kuvia yksi kerrallaan, tai klikkaamalla ensimmäistä kuvaa ja sen 
jälkeen SHIFT-näppäin pohjassa viimeistä haluttua kuvaa - JOS kuvat ovat peräkkäin; tämä valitsee kaikki välissä 
olevat kuvat/tiedostot, joten välissä ei saisi olla muita kuulumattomia tiedostoja. 

Alareunassa pitäisi näkyä valitsemasi kuvat (esim. ”11 items selected”). Valittuasi haluamasi kuvat valitse 
vasemmasta reunasta Luo galleria, ja sen jälkeen oikeasta alalaidasta ”Luo uusi galleria” -nappi.

HUOM. Jos tässä (tai missään) vaiheessa näkyy vain tyhjä mediakirjasto, valitse ylälaidan ”Siirrä tiedostoja” ja 
”Mediakirjasto” -tabien välillä ja kirjaston pitäisi nyt näkyä oikein (se on joskus hieman ongelmallinen)!

Nyt pääset muokkaamaan galleriaa haluamaksesi. Voit siirrellä kuvia haluamaasi järjestykseen vetämällä niitä hiirellä,
tai valita käänteisen järjestyksen yläreunan napista. Voit myös kirjoittaa jokaiselle kuvalle oman kuvatekstin. 

Oikeasta laidasta löytyy gallerian varsinaiset asetukset:

- Valitse ”Linkin kohde” -alasvetovalikosta Mediatiedosto: tämä avaa pienet kuvat isommaksi niitä klikatessa.

- ”Sarakkeet” -kohdasta voi valita, kuinka monta pientä kuvaa (thumbnailia) galleria näyttää per rivi (oletus 3 kpl).

- ”Koko” -kohtaa ei tarvitse muuttaa (oletus Pienoiskuva).

- ”Gallery Type” -kohdasta valitaan, mitä galleriaa haluat käyttää: Wordpressin omaa (Default) vai TagDiv Slide 
Gallerya.

- ”Gallery Title” -kohtaan kirjoita haluamasi kuvagallerian nimi.



Säädettyäsi haluamasi asetukset, paina Lisää galleria -nappia ja jatka sivun muokkaamista normaalisti (tai jos et halua
sivulle muuta, voit julkaista sen).

Kuvagallerian pitäisi nyt toimia sivustolla. Molemmissa galleriatyypeissä on sama periaate: klikkaamalla pienoiskuvaa 
avautuu isompi versio, joita voi selata eteen- tai taaksepäin sivunuolia painamalla tai sulkea yläkulman raksista.

Wordpressin oletusgalleria sivustolla:



TagDiv Slide Gallery sivustolla: 
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