
 

1 
 

 

Verkkosivuston päivitysopas 
 

 

Kirjautuminen hallintaan: https://aivovammayhdistykset.fi/wp-admin/ 

Tunnus: jokaisella yhdistyksellä omat tunnukset 

Jos salasana hukkuu, niin kirjautumisen yhteydessä on valinta ”Salasana hukassa?”, mitä kautta saa sähköpostiin linkin 

uuden salasanan luomiseen. Kirjautumisen jälkeen avautuu ohjauspaneeli. Vasemmalta pääsee suorana hallintapuolen 

kautta sisällönhallintaan ja selaimen yläosan tummasta palkista takaisin sivustolle. 

 

 

 

 

 

 Vasemmalta löytyvät alueet  

 
1. Artikkelit: Ei käytössä 

2. Tapahtumat: Tapahtumakalenterin tapahtumat 

3. Media: Sivustolle lisätyt mediatiedostot 

4. Sivut: Sivuston sisältösivut 

5. Kommentit: Ei käytössä 

https://aivovammayhdistykset.fi/wp-admin/
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Sivujen muokkaus on rajoitettu käyttäjien oikeuksien perusteella. Muokkaus-näkymään pääsee vain jos käyttäjällä on 

kyseiseen julkaisuun muokkausoikeudet. 

 

1. Tapahtumat 
Tapahtumakalenterin/listauksen tapahtumat. 

 

1.1 Uuden tapahtuman lisääminen 
1. Tapahtumat – Lisää uusi 

2. Kirjoita tapahtuman otsikko ”Lisää otsikko” -kenttään 

3. Kirjoita tapahtuman esittelyteksti otsikon alapuolella olevaan isoon tekstilaatikkoon 

4. Valitse tapahtuman päivä(t) sisältötekstin alapuolelta löytyvästä ”Aika & Päivä” kentästä 

a. Kellonaika ei ole pakollinen: Jos sisältöteksti ylempänä sisältää kellonajat, voi kellonajan kohtaan 

valita ”Koko päivän tapahtuma” 

b. Sijainti / Järjestäjät eivät ole pakollinen tieto 

5. Valitse oikealta kategorialistasta tapahtumaa koskeva(t) yhdistykset joiden tapahtasivuille uusi tapahtuma 

lisätään 

6. Julkaise uusi tapahtuma oikean yläkulman ”Julkaise” -napilla 

 

 

Kuva: Uuden tapahtuman lisääminen. 
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1.2 Tapahtuman muokkaaminen 
1. Tapahtumat – Kaikki tapahtumat 

2. Klikkaa tapahtuman otsikkoa, tai ”Muokkaa” tekstiä (ilmestyy, kun hiiri menee tapahtuman kohdalle) 

a. Tapahtuman muokkaukseen pääsee myös sivuston kautta, kuten sivun muokkaamiseen kun avaa 

tapahtumasivun auki sivustolla 

3. Tallenna muutokset oikean yläkulman ”Päivitä”-napilla 

 

 

Kuva: Tapahtuman muokkaamisnäkymä. 

 

1.3 Tapahtuman monistaminen 
Tapahtuman on mahdollista monistaa. Monistus onnistuu kun hiiren vie tapahtuman kohdalle ja sen jälkeen 

ilmestyvästä valintalistasta valitsee ”Luo kopio” 

 

 

 

 



 

4 
 

2. Sivut 
Uusien sivujen lisääminen on estetty. Jos yhdistysten sivuille halutaan jokin uusi, muista yhdistysten sivuista eriävä 

alasivu. Ota yhteyttä uuden sivun lisäämiseen liittyen Sirpa Saloseen (sirpa.salonen@aivovammaliitto.fi). 

 

2.1 Sivun muokkaaminen 
Sivuja voi muokata kahdella tapaa: 

 

Hallinnan kautta 

1. Sivut – Kaikki sivut 

2. Klikkaa sivun otsikkoa, tai sivun kohdalla olevaa ”Muokkaa” valintaa kun hiiri menee kohdalle 

3. Tallenna muutokset oikean yläkulman ”Päivitä”-napilla 

 

Toinen tapa muokata sivuja 

Siirtyy selaamaan sivustoa kirjautumisen jälkeen ja valitsemalla avoinna olevan sivun yläosasta ”Muokkaa sivua” tai 

sisältötekstin lopussa olevasta ”Muokkaa” -linkistä klikkaamalla. 

Sivujen muokkaus onnistuu, jos käyttäjällä on oikeudet sivun muokkaukseen. Silloin avoinna olevan sivun yläreunassa 

näkyy ”Muokkaa sivua”, sekä sisältötekstin jälkeen on ”Muokkaa” -linkki. 

 

 

 

Kuva: Muokkaa sivua -valinta näkyy sivun hallintapalkissa kun sivustoa selataan kirjautumisen jälkeen. 

 

 

mailto:sirpa.salonen@aivovammaliitto.fi
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2.2 Sivun ison kuvan vaihtaminen 
Sivun yläosan ison kuvan voi vaihtaa valitsemalla sivun muokkauksessa oikeasta reunasta ”Artikkelikuva” -kenttään 

uuden kuvan. 

HUOM! Kuvan vaihtaminen onnistuu vain yhdistyksen omalle etusivulle. 

Kuvan koko pitää olla vähintään 1800 pikseliä leveä, jotta kuva asettuu oikein. Isommat kuvat rajataan 

automaattisesti. 

 

2.3 Linkin lisääminen 
Linkin voi lisätä sisältötekstiin maalaamalla ensin tekstin mihin linkki lisätään ja sen jälkeen klikkaamalla ”linkki-ikonia” 

ja lisätään haluttu osoite. Lopuksi painetaan ”Enter”-näppäintä tai laatikon oikean reunan nuoli-ikonia. 

 

 

2.4 Ankkurilinkkien lisääminen 
Ankkurilinkillä tarkoitetaan linkkiä mitä klikkaamalla selain hyppää avoinna olevalla sivulla ankkurilinkin osoittamaan 

kohtaan. 

Linkki lisätään tekstiin samalla tavalla kuin normaali linkki, mutta osoitteeksi kirjoitetaan ankkuriteksti. Esimerkiksi: 

 

 

 

 

Sen jälkeen lisätään ankkuriteksti haluttuun kohtaan sivua, yleensä otsikoihin. Klikataan hiiren kursorilla otsikkoa ja 

valitaan oikealta ”Edistyneet ominaisuudet” ja sen alta ”HTML-ankkuri” -kenttään kirjoitetaan ”yhteystiedot” 
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3. Uuden tekstieditorin ominaisuudet 
Klikkaamalla tekstieditorin ”+” ikonia, saa näkyviin eri muotoilun sisältäviä sisältökenttiä. Klikkaamalla ”Selaa kaikkia” 

valintaa, saa näkyviin kaikki mahdolliset elementit, jos ei hakukentän kautta löydy. 

 

Klikkaamalla ”Selaa kaikkia”, kaikki mahdolliset lisättävät elementit ilmestyvät vasempaan reunaan: 
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3.1 Kuvan asetukset 
Sisältöön lisätyn kuvan asetukset saa näkyviin, kun ensin valitsee kuvan ja klikkaa sen aktiiviseksi. Asetukset näkyvät 

oikeassa reunassa: 

 

Kuvan asetukset oikeassa reunassa: 

Vaihtoehtoinen teksti: Näytetään jos kuvan näyttäminen jostain syystä epäonnistuu sivuilla. Googlen hakukone 

käyttää myös tätä tekstiosiota hakutuloksissa. 

Kuvan koko: Minkä kokoinen kuva näytetään. Jos kuva ei ole erittäin iso (yli 1200 x 1000) niin kuva voi ja kannattaa 

olla ”Täysikokoinen”. Pienemmät kuvakoot toimivat myös, mutta kuva hieman leikkautuu. 

Kuvan kokoa voi myös vaihtaa kuvan oikean ja alareunan sinisistä palloista raahaamalla sen jälkeen kun kuvaa on ensin 

klikannut. 

Kuvan asettelun voi vaihtaa tekstin viereen klikkaamalla ensin kuvaa ja sen jälkeen klikkaamalla kuvan yläosaan 

tulevasta pikavalikosta mustaa palkkia: 
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3.2 Gallerian lisääminen 
1. Siirrä kursori kohtaa mihin galleria halutaan lisätä. 

2. Klikkaa ”+” ikonia ja etsi galleriatyyli 

3. Klikkaa ”Mediakirjasto” ja valitse kuvat 

4. Klikkaa ”Luo uusi galleria” 

5. Kuviin voi lisätä nyt kuvatekstin, tai niiden järjestystä voi hiirellä raahata 

6. Lisää galleria sivulle klikkaamalla oikean alareunan ”Lisää galleria” -nappia 

Klikkaamalla galleria-aluetta ilmestyy oikeaan reunaan gallerian ominaisuudet: 

 

Gallerian asetukset: 

Sarakkeet: Montako kuvaa näytetään vierekkäin 

Rajaa kuvia: Rajaa kuvat sopimaan riveihin 
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Linkki kohteeseen: Jos kuvista klikkaamalla halutaan isompi kuva, valitaan tähän ”Mediatiedosto”. Muulloin valinta voi 

olla oletus ”Ei mitään” 

 

4. Muuta 
 

4.1 PDF-tiedostojen otsikointi 
Joskus PDF-tiedostoissa on selaimen välilehdessä väärää tietoa. Jos sen haluaa muuttaa, pitää avata PDF-tiedosto 

esim. Adobe Acrobat Readerilla ja menemällä tiedoston ominaisuuksiin: Tiedosto – Ominaisuudet… 

 

 

Sen jälkeen voi muokata tiedoston otsikkoa kohdasta ”Otsikko”: 

 


