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1. YLEISESTI	WORDPRESSISTÄ	

Yliopiston Wordpress-blogit ovat helppoja ja yksinkertaisia verkkosivuja, joita varten ei
tarvitse ladata mitään tiettyä ohjelmaa tietokoneelle. Worpress-blogit ovat selainpohjaisia,
joten niitä pääsee päivittämään ja luomaan nettiselaimen kautta vaikkapa kotikoneelta.

Kaikilla yliopistolaisilla on automaattisesti Wordpress-tunnukset. Ne ovat samat kuin yliopiston
atk-tunnukset, joilla kirjaudutaan Flammaan, Webmailiin tai Weboodiin. Jokainen yliopistolainen
voi kirjautua näillä omilla atk-tunnuksillaan sisään Wordpressiin, jolloin heille tulee automaattisesti
käyttöön oma, henkilökohtainen blogi.

Kaikki yliopiston blogit ovat alkuosaltaan blogs.helsinki.fi-muotoisia. Henkilökohtainen,
automaattinen blogisi tulee olemaan blogs.helsinki.fi/ + oma atk-tunnus perään. Eli esimerkiksi
blogs.helsinki.fi/mattimeikal tai muu vastaava.

Yliopisto kuitenkin tarjoaa mahdollisuuden ryhmä- ja projektiblogeihin. Blogeja voidaan perustaa
mihin tahansa yliopiston toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten projekteille, kursseille,
ainejärjestöille, jne. Ryhmä- ja projektiblogeja varten voi tilata oman verkko-osoitteen loppuosan
blogipalveluilta (ok-blogs@helsinki.fi). Alla on esitelty ohjeet blogien tilaamiseen ja
päivitysoikeuksiin.

LISÄHUOMAUTUS
	

· Wordpressin tavallisille nettikäyttäjille tarjoamat blogit ovat eri asia. Niitä nämä
ohjeistukset eivät koske.

mailto:ok-blogs@helsinki.fi
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1.1. Ryhmä-	ja	projektiblogien	tilaaminen	

1. Varmista, että olet kirjautunut palveluun ainakin kerran (ja samalla luonut itsellesi
henkilökohtaisen blogin). Ensimmäinen kirjautuminen luo palveluun tunnuksen, joka on
edellytys uusien blogin tilaamiselle.

2. Kirjoita viesti, jossa kerrot seuraavat asiat:
o Perustettavan blogin osoite (ks. tarkemmat ohjeet alta)
o Perustettavan blogin nimi (tätä voit muuttaa myöhemmin)
o Oma sähköpostiosoitteesi muodossa etunimi.sukunimi@helsinki.fi

3. Lähetä viesti osoitteeseen ok-blogs@helsinki.fi

1.2	Ryhmäblogin	osoite	

Ryhmäblogien osoitteet ovat henkilökohtaisten blogien tavoin muotoa
http://blogs.helsinki.fi/hakemisto/

Erottuakseen kaikista mahdollisista käyttäjätunnisteista, ryhmäblogien hakemistonimen on oltava
joko

· pituudeltaan vähintään yhdeksän merkkiä tai
· sisällettävä yhdysmerkki (-).

Lisäksi nimeä koskevat seuraavat rajoitukset:

· Yhdysmerkki ei voi olla hakemistonimen alussa tai lopussa.
· Hakemistonimessä voi olla vain aakkosia (a-z) sekä numeroita. Aino sallittu erikoismerkki

on yhdysmerkki.
· Kaikki  hakemistonimessä olevat kirjaimet kirjoitetaan pienellä kirjaimella.

1.3 Päivitysoikeuksista	

Blogin pääkäyttäjäksi tulee blogin tilaaja. Hän voi jakaa blogiin kirjoitus- ja ylläpito-oikeuksia
muille käyttäjille oman harkintansa mukaan.

· Kirjoittajiksi voidaan lisätä vain käyttäjiä, jotka ovat kirjautuneet palveluun ainakin kerran.
· Käyttöoikeuksia voidaan jakaa vain yliopistolaisille. Jos blogiin halutaan kirjoittajia myös

yliopiston ulkopuolelta, on näille hankittva kevyttunnukset tai harkittava blogin
perustamista johonkin julkiseen blogipalveluun.

1.4.	Käyttösäännöt	
Käyttösäännöt voit lukea blogipalveluiden sivuilta: http://blogs.helsinki.fi/kayttosaannot/

mailto:ok-blogs@helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/atk/luvat/ktunnus.html
http://blogs.helsinki.fi/perustaminen/muualle/
http://blogs.helsinki.fi/kayttosaannot/
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PERUSTOIMINNOT	

	

1.	KIRJAUTUMINEN	SISÄÄN

- tapahtuu helpoiten menemällä osoitteeseen blogs.helsinki.fi > ”Kirjaudu blogipalveluun”

- tai kirjautumalla suoraan osoitteesta: http://blogs.helsinki.fi/wp-login.php

LISÄHUOMAUTUS	
· HUOM! Tunnuksesi yliopiston Wordpressiin ovat samat, joilla kirjaudut Flammaan,

Webmailiin, Weboodiin yms. muihinkin yliopiston palveluihin.	

	

http://blogs.helsinki.fi/wp-login.php
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1.2.	KIRJAUTUMINEN	ULOS
-tapahtuu ohjausnäkymän oikeasta yläreunasta

2.	OHJAUSNÄKYMÄ	
-blogia päivitetään ja muokataan ohjausnäkymästä joka näyttää seuraavalta:

…eli vasemmassa reunassa ovat kaikki tarvittavat hallintapaneelin osat.
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Kaikki Wordpressin toiminnot tapahtuvat täältä. Ohjausnäkymästä pääset muokkaamaan
asetuksia, ulkoasuja, jakamaan päivitysoikeuksia sekä tietysti lisäämään tai päivittämään sivuja ja
merkintöjä.

3.	MERKINNÄT	

· Mitä ovat merkinnät?
Ne ovat käytännössä blogipäivityksiä, jotka tulevat blogisi etusivulle (ellet ole erikseen
vaihtanut etusivuksi staattista eli muuttumatonta sivua – katso kohta 9.2)

· merkintöjä saa luotua painamalla ”lisäämällä uusi” (havainnekuva alla)
· merkinnöissä on perusidea sama kuin Wordissa: otsikko, leipäteksti yms.
· merkintöihin voi lisätä myös kuvia, linkkejä ja liitteitä.

HAVAINNEKUVA: UUDEN MERKINNÄN LUOMINEN
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3.1.	Poiminnan	tekeminen	
Merkinnät voi saada halutessaan näkymään etusivulla kokonaisuudessaan (joka on
automaattisesti oletuasetus) tai sitten vain osittain.  Osittain näkymisenä kutsutaan poimintaa.

Toisin sanoen poiminta tarkoittaa sellaista merkintää, josta näkyy otsikko ja merkinnän
alkuosa, ja ’lue lisää’ linkki, josta pääsee klikkaamalla lukemaan lopputekstin. Tämä
vaihtoehto on hyvä, jos tekemäsi merkintä on kovin pitkä.

 Jos halut tehdä merkinnöistäsi poiminta-muotoisia etusivulle, toimi näin:

1. Mene kohtaan Asetukset > Lukeminen – sinulle pitäisi avautua ”Lukemisen asetukset”
niminen sivu.  (Havainnekuva alla)

2. Etsi kohta ”Näytä jokaisestä merkinnästä” ja valitse halutessasi ”poiminta”. Tämän
asetuksen perusteella Wordpress tarjoaa tulevaisuudessa kaikista päivityksestä poiminnan
etusivulle.
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4.	SIVUT	
· Mitä ovat sivut? Ne ovat blogissasi näkyviä sivuja, joille voit lisätä tekstiä, kuvia ja

muita liitteitä.
· Uusia sivuja saa luotua kohdasta ”lisää sivu” (Havainnekuva alla)

· Sivujen rakenteessa on sama perusidea ja muokkausmahdollisuudet kuin Wordissa: otsikko,
leipäteksti yms.

· Sivuille voi lisätä myös kuvia, linkkejä ja liitteitä. (Katso ohjeet kohdasta 6.1.)

· Sivut kannattaa otsikoida järkevästi ja ytimekkäästi.
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4.1.	Sivujen	asetukset	+	yläsivut	+	alasvetolaatikot	
	

· Sivuilla on tärkeää laittaa oikeanlaiset asetukset, jotta saat ne näkymään haluamallasi
tavalla.

· Sivun asetuksiin pääsee alla olevan kuvan mukaisesta kohdasta.

· Ensimmäisessä kohdassa saat päättää, haluatko paraikaa luomasi sivun blogisi
päävalikkoon vai alasvetolaatikkoon. Seuraavassa kohdassa voit lukea, mitä eroa niillä
on.
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4.2.	YLÄSIVUN/PÄÄTASON	SIVUT
Päätason sivuilla tarkoitetaan suoraan etusivun päävalikossa näkyviä linkkejä eli alla olevan
kuvan mukaisia linkkejä kuten ’Lisätietoa’ tai ’Tutkimus’ tai ’Yhteystiedot'. (Havainnekuva alla)

HAVAINNEKUVA: Päävalikko blogissa

· Jos haluat luoda päätason sivun, valitse sivun asetuksista (päätason sivu) –asetus.

4.3.	ALASIVUT	/	ALASVETOLAATIKOT	
niillä tarkoitetaan näiden päätason linkkien alle tulevia sivuja. (Havainnekuva alla)
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· Nämä alasvetolaatikot saa näkymään viemällä hiiren niiden yläsivun (eli tässä kohtaa
’Tutkimus’ linkin päälle)

· Jos haluat tehdä alasvetolaatikon, vaihda ”Sivun asetukset” -kohdasta vaihtoehdoksi
jokin päävalikon linkeistä, jonka alle uuden sivusi haluat. Esimerkiksi yllä olevassa
kuvassa on luotu ’Kemikaalitutkimus’ niminen sivu, joka on laitettu ’Tutkimus’-nimisen
päävalikkolinkin alaiseksi. Havainnekuva alla.

	4.4.	SIVUJEN	JÄRJESTYKSEN	MUUTTAMINEN	TAI	UUDELLEENSIJOITUS		

Sivujen järjestystä ja sijaintia valikoissa voi muutella mielin määrin jälkeenpäin. Joten jos
sijoitit sivun vahingossa väärään paikkaan tai haluat muuttaa sen, se onnistuu samasta valikosta.
Muista tallentaa muutokset.
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5.	MERKINTÖJEN	JA	SIVUJEN	JULKAISUASETUKSET	

Sivuja ja merkintöjä ei tarvitse halutessaan julkaista suoraan. Julkaisuasetuksia pääsee
muokkaamaan alla olevan kuvan mukaisesta kohdasta.

Merkinnät voidaan

1. jättää luonnokseksi – jolloin ne tallentuvat kyllä, mutta eivät vielä mene blogiin
julkisesti näkyville. Luonnokset voi julkaista myöhemmin.

2. tallentaa tarkistettavaksi – jolloin ne eivät mene vielä blogiin, mutta säilyvät
merkinnät-kansiossa. Tämä vaihtoehto on hyvä silloin, jos haluat jonkun muun
blogin käyttäjän tarkistavan merkintäsi ennen sen julkaisemista.

3. laittaa julkisiksi – jolloin kaikki sivuilla vierailevat näkevät merkinnän. Tämä on
yleisin tapa. Voit myös kiinnittää merkinnän halutessasi etusivulle, jolloin se ei
siirry automaattisesti aikajärjestyksessä alaspäin muiden merkintöjen kanssa, vaan
pysyy paikallaan.

4. laittaa salasanasuojatuksi – jolloin voit itse keksiä merkinnälle salasanan, eikä
merkintää pääse katsomaan ulkopuoliset ilman salasanaa.

5. laittaa yksityiseksi

Suurin osa merkintöjä koskevista julkisuusasetuksista pätee myös sivuihin. Muista aina tallentaa
muutokset.
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Merkinnät voidaan myös ajastaa, jolloin Worpress julkaisee merkintäsi haluamanasi ajankohtana.
Voit valita päivämäärän lisäksi ajan, jolloin merkintäsi tulee sivuille. Havainnekuva alla.

HAVAINNEKUVA: Merkinnän ajastaminen

6.	LINKKIEN	LISÄÄMINEN	MERKINTÖIHIN	TAI	SIVUILLE	
· Linkkejä voi lisätä sekä merkintöihin että sivuille.
· Linkkejä lisätään helposti alla näkyvän kuvan mukaisen symbolin avulla
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1. Jos haluat esimerkiksi linkittää suoraan jonkin tekstissäsi olevan sanan (esim.
’yliopisto’) maalaa se hiirellä ja klikkaa ketju-symbolin kuvaa, jolloin avautuu tämä
näkymä:

HAVAINNEKUVA: Linkin lisäämisnäkymä merkinnöissä ja sivuissa

2. Seuraavaksi  vain kopiot haluamasi kohdesivun verkko-osoitteen eli urlin:, esimerkiksi
http://www.helsinki.fi/yliopisto/ ja liität sen ”URL:n” kohdalle.
Halutessasi linkin avautuvan uuteen ikkunaan tai välilehteen, klikkaa sen mahdollistavaa sinistä
täppää.

3. Lopuksi paina ”lisää linkki”,  jolloin juuri luomasi linkki värjäytyy siniseksi.
Havainnekuva alla.

http://www.helsinki.fi/yliopisto/
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· Jos et ole maalannut tekstistäsi mitään sanaa, annalle linkillisesi otsikko (esimerkiksi
’Helsingin yliopiston etusivu’). MUISTA TALLENTAA lopuksi.

6.2.	VIRHEELLISEN	LINKIN	POISTAMINEN	TAI	PÄIVITTÄMINEN

· Virheellisen linkin voit rikkoa maalaamalla juuri luomasi (sinisellä olevan) linkin ja
valitsemalla rikkinäisen linkin symbolin. Se poistaa lisäämäsi verkko-osoitteen tekstistäsi.

· Halutessasi voit myös maalata haluamasi kohdan ja laittaa uuden, päivitetyn verkko-
osoitteen ja tallentaa. Muista lopuksi tallentaa muutokset myös tekemääsi merkintään tai
sivulle.
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6.	MEDIAKIRJASTO	
Mikä on mediakirjasto?

· Mediakirjasto on paikka, jonne kaikki blogiisi lataamasi kuvat ja tiedostot menevät.
· Se löytyy ohjausnäkymästä kohdasta ’Media’

· Mediakirjastossa olevia tiedostoja voit halutessasi linkittää useille sivuille tai
merkintöihin. Katso kuvien tai tiedostojen lisäämisohjeet kohdasta 6.1.

· Mediakirjastosta voit halutessasi poistaa myös tiedostoja.
· Mediakirjastosta näet, milloin jokin tiedosto on mediakirjastoon lisätty ja minne

sivulle/merkintään se on esimerkiksi liitetty.

	

6.1	MEDIAN	ELI	KUVIEN	TAI	TIEDOSTOJEN	LISÄÄMINEN	BLOGIIN	

Voi tehdä kahdella tavalla – joko lisäämällä mediatiedosto suoraan mediakirjastoon tai sitten
suoraan merkintään/sivuun. Molemmat tavat tallentavat tiedostosi myös mediakirjastoon.
Ohjeet alla.
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6.2.	MEDIAN	LISÄÄMINEN	MEDIAKIRJASTOON

1. Valitse ohjausnäkymästä ”Media” ja paina ”Lisää uusi” > voit nyt raahata avautuvaan
ikkunaan kuvia tai tiedostoja tai valita ne suoraan tietokoneeltasi > TALLENNA

2. kun seuraavaksi alat kirjoittaa merkintää tai muokkaamaan sivua, voit hakea mediakirjastoon jo
lisäämäsi tiedoston ’lisää media’-kohdasta, ja valitsemalla mediakirjaston.  Havainnekuva alla .

3. Nyt voit klikata haluamaasi kuvaa/tiedostoa ja liittää sen sivuille/merkintään.
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6.3.	Median	lisääminen	suoraan	merkintään	tai	sivuille	
Mediatiedostoja voi myös liittää suoraan merkintään tai sivuille. Tämä tapahtuu ’lisää media’-
kohdasta. Havainnekuva alla.

HAVAINNEKUVA: Mediatiedoston lisääminen suoraan merkintään tai sivulle.

1. Klikkaa ’lisää media’.
2. Valitse ’siirrä tiedostoja’
3. Wordpress antaa nyt sinun lisätä kuvan/tiedoston suoraan tietokoneeltasi.
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6.4.	Mediatiedostojen	lisäasetukset	
Mediatiedostoille voi halutessaan määritellä joitakin lisäasetuksia. Kuville voi esimerkiksi lisätä
kuvatekstin tai määritellä niiden koon sivuilla. Ohjeet alla.

6.5.	Kuvatekstin	lisääminen	
Kuvien oheen voi liittää kuvatekstin halutessaan. Kuvatekstin voi lisätä kuvaan siinä vaiheessa, kun
olet laittamassa kuvaa sivulle tai merkintään mediakirjastosta.  Sinulle pitäisi avautua seuraava
näkymä:

Nuolen osoittamassa kohdassa on ”Kuvateksti”-osio, johon voit kirjoitta a haluamasi tekstin.
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6.6.	Kuvakoon	määritteleminen	merkinnässä	tai	sivulla	
Kuvan kokoa merkinnässä ja sivuilla voi muuttaa napsauttamalla kuvaa hiirellä ja
raahaamalla se suuremmaksi tai pienemmäksi. Vaihtoehtoisesti voit määrittää kuvan koon,
kun liität sitä mediakirjastosta.

Riippuen lataamasi kuvan alkuperäisestä koosta, Wordpress yleensä tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja
(havainnekuva alla). Tällaisia ovat yleensä pienoiskuva, keskikokoinen, täysikokoinen tai suuri.
Voit valita niistä haluamasi. (Jos haluatkin vaihtaa koon, poista vain juuri liittämäsi kuva, hae se
uudelleen mediakirjastosta ja vaihda koko haluamaksesi)

HAVAINNEKUVA: Kuvakoon määrittäminen mediakirjastosta liitettäessä

6.7.	Kuvan	käyttäminen	linkkinä	
Halutessasi voit lisätä kuviisi linkin, jolloin kuvan klikkaaminen vie halumallesi sivulle. Linkin
saa lisättyä mediakirjastosta kuvaa liitettäessä. (Havainnekuva alla)



23

Voit määritellä "Linkin kohde"-osasta, mihin kuvaa klikkaamalla pääsee. Automaattinen
oletusasetus on "mediatiedosto", jolloin kuvan klikkaaminen blogissasi avaa kuvan isommaksi.

Muut vaihtoehdot ovat liitteen osoite, muu url tai ei mitään. Jos haluat kuvasi vievän
jollekkin muulle sivulle, valitse "muu url" ja kopioi siihen jokin verkko-osoite, esim.
http://www.helsinki.fi/yliopisto/ ja tallenna. Nyt kuvaa klikkaamalla pääsee yliopiston etusivulle.
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Pdf-	ja	Word-tiedostojen	lisääminen	merkintöihin	tai	sivuille	

Halutessasi voit lisätä blogiisi pdf- ja Word-tiedostoja, joita blogissa vierailevat voivat
halutessaan katsella tai ladata itselleen. Alla ohjeet.

1. Lisää pdf- tai Word-tiedosto Mediakirjastoon (Ohjeet mediakirjaston käytöstä täällä)

2. Hae tiedosto Mediakirjastosta kohdasta ’Lisää media’

3. Valitse pdf- tai Word-tiedosto mediakirjastosta ja paina ’Lisää sivuille’.

4. Tiedoston pitäisi ilmestyä nyt haluamaasi merkintään/sivulle.

HUOMAUTUS

Lisäämäsi tiedoston nimenä tulee näkymään sama nimi, jolla tiedosto on tallennettu tietokoneellesi.
Toisin sanoen tiedoston nimen tulisi olla tarpeeksi informatiivinen, jotta löydät tiedoston itse
mediakirjastosta ja tiedostoa lataavat tietävät klikkaavansa oikean tiedoston auki. Voit muuttaa
tiedoston nimeä normaalisti tietokoneellasi ennen sen lataamista WordPressiin. Esimerkiksi.
’Tutkintovaatimukset_2014_Humanistinen.pdf’ on järkevämpi nimi tiedostolle kuin ’Asiakirja3.’

LISÄOHJE: Tiedoston linkitys suoraan

Pdf- ja Word-tiedoston voi linkittää myös tavanomaisen linkin lailla merkintään tai sivuille,
jolloin voit itse päättää sen nimen. Tätä toiminto ei ole välttämätön, mutta sitä voi halutessaan
käyttää.

Tämä onnistuu samalla tavalla kuin normaalin linkin luominen (Ohjeet täällä). Silloin linkin
osoitteeksi tulee vain pdf- tai Word-tiedostosi verkko-osoite. Verkko-osoitteen näet menemällä

http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/perustoiminnot/mediakirjasto/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/files/2014/06/medianlisays.jpg
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/muita-ohjeita/linkkien-lisaaminen-merkintoihin-tai-sivuille/
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Mediakirjastoon ja klikkaamalla tiedoston auki.
(Havainnekuva alla, voi klikata suuremmaksi)

Voit kopioida verkko-osoitteen ja käyttää sitä nyt suorana linkkinä.

http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/files/2014/06/tiedostonurl1.png
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7.	BLOGIN	ULKOASU	

· Blogien ulkoasua voi tietyssä määrin muokata ja mukauttaa.
· Blogien ulkoasua pääsee muokkaamaan alla olevan kuvan mukaisesta kohdasta ’”Ulkoasu”

· Ulkoasu-kohdan klikkaaminen avaa alla näkyvän osion.
· on saatavilla rajattu määrä erilaisia teemoja, joista voi valita haluamansa. Blogin ulkoasuun

vaikuttaa eniten sille valittu teema. Blogeille
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7.1.	Teeman	vaihtaminen	
· Teemaa voi vaihtaa viemällä hiiri halutun teeman päälle. Havainnekuva alla.

· Uuden teeman voi aktivoida painamalla ”Ota käyttöön”. Voit myös esikatsella (paina
esikatsele) blogiasi teeman kanssa, ennen kuin päätät ottaa sen käyttöön/jättää käyttämättä.

· Teemoja voi vaihdella koska tahansa ja kuinka monesti vain.
· Teemoissa on erilaisia ominaisuuksia. Teemoja kannattaa kokeilla, kunnes löytää itselleen

sopivan ja miellyttävän.

	

7.2.	Blogin	ulkoasun	mukauttamisesta	–	muutamia	peruskäsitteitä	

· Blogin ulkoasua voi muunnella eri tavoilla. Blogiin voi esimerkiksi luoda valikoita ja
tiettyihin teemoihin voi vaihtaa otsakkeen (banneri) ja taustakuvan.

· Taustakuva vaihdetaan teemojen Mukauta-valikosta, samasta näkymästä kuin yllä olevassa
kuvassa. HUOM! Taustakuvaa ei voi vaihtaa kaikissa teemoissa.

· Blogin etusivua ja rakennetta voi muunnella vimpaimien avulla.
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8.	VIMPAIMET	
Mitä ovat vimpaimet?

· Vimpaimet (engl. widgets) ovat lisäosia, joilla voi muokata blogin ulkoasua ja
rakennetta haluamallaan tavalla. Käytännössä vimpaimien poistaminen tai lisääminen siis
muuttaa sitä, mitä etusivun päävalikon alla näkyy tai ei näy, ja missä järjestyksessä.

· Vimpaimia pääsee muokkaamaan ”Ulkoasu”-kohdasta. (Havainnekuva alla, voi
klikata suuremmaksi)

· Vimpaimia voit lisätä joko blogin sivupalkkiin tai sivun alalaitaan.
· Vimpaimia lisätessä tai poistaessa kannattaa miettiä, mitä sivulle oikeasti tarvitsee. Enempi

ei ole aina parempi.
· Vimpaimia voit lisätä raahaamalla ne vasemmalta siihen kohtaan (eli Sivupalkki tai

Alatunnisteen vimpainalueet) mihin haluat niiden tulevan näkyviksi. Alla havainnollistavat
kuvat, missä sivupalkki ja alatunnisteet ovat blogissa.

· Vimpaimia voi poistaa raahaamalla ne yksinkertaisesti pois oikealta puolelta ja pudottamalla
takaisin vasemmalle.

· Jokaisessa vimpaimessa on lyhyt selitys alla siitä, mitä ne tekevät.
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Havainnekuvassa sivupalkki:

Havainnekuvassa alatunnisteen vimpainalue, joka sijaitsee blogisi ALAOSASSA. (voit joutua
skrollaamaan hiirellä)
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8.1.	Esimerkki:	Vimpaimen	lisääminen	
1. Valitse vimpain, jonka haluat lisätä. Tässä esimerkissä valitaan ’Arkisto’-vimpain, joka

tarjoaa mahdollisuuden blogivierailijalle käydä katsomassa vanhempia merkintöjäsi
kuukausittain. (Esimerkiksi tammikuulta 2014)

2. Ota hiirellä kiinni Arkisto-vimpaimesta ja raahaa se Sivupalkki-osion alle. (Havainnekuva
alla)

3. Nyt sivuillesi tulee näkymään Arkisto-vimpain. Blogissa muutos näyttää tältä: (havainnekuva
alla)

· Voit lisätä samalla periaatteella muita vimpaimia. Voit valita paikan joko sivupalkkiin (jossa
esimerkin Arkisto-vimpain nyt on) tai alatunnisteeseen (eli sivun alalaitaan).
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9.	VALIKOT	

· Blogeihin voi luoda halutessaan erilaisia valikoita. Valikot ovat blogin etusivulle tulevia
linkkilistoja. Valikot eivät ole mitenkään pakollisia, mutta halutessaan niitäkin voi luoda.
Käytännössä valikoilla voi joko

1) tehdä blogin sivupalkkiin linkkilistan (havainnekuva alla)

2) vaihtaa blogin päätason sivujen järjestystä (tämä on suositeltavaa  lähinnä silloin, jos
et halua blogiin ”etusivua” eli blogimerkintöjä näkyviin, vaan haluat perusosoitteen
(esim.blogs.helsinki.fi/omabloginnimi) vievän heti jollekin staattiselle sivulle.
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9.1.	Valikon	luominen	
· Valikkojen luominen onnistuu kohdasta Ulkoasu > Valikot (havainnekuva alla)

· Voit luoda uuden valikon klikkaamalla ’Create a new menu’ (havainnekuva alla)
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1. Anna valikolle tarkoituksenmukainen nimi (esimerkiksi ”Linkkejä” tai ”Yliopiston
linkit”)

2. Klikkaa ”Luo valikko”
3. Voit lisätä valikkoon joko linkkejä blogin omille sivuille TAI ulkoisiin verkko-osoitteisiin.

1) Blogissa olevia, jo luomasi sivuja, voit linkittää valitsemalla ne vasemmalla
sijaitsevasta ”Sivut”-nimisestä kohdasta. Voit valita klikkaamalal kaikki tai
vain yksittäisiä sivuja. Valittuasi haluamasi sivu paina ”Lisää valikkoon.”
Muista aina tallentaa luomasi valikko.

2) ”Linkit”-nimisen kohdan alta voit lisätä valikkoosi mitä tahansa verkkosivujen
linkkejä. Liitä vain ”url”-kohtaan haluamasi sivun verkko-osoite (esim.
http://www.helsinki.fi/yliopisto/) ja otsikoi se asianmukaisesti (esim. ”Helsingin
yliopiston verkkosivut”) Paina lopuksi ”Lisää valikkoon.” Muista aina tallentaa
valikkoon tekemäsi muutokset.

4. Halutessasi suoraan linkittää kaikki luomasi blogisivut, valitse ”Menu Structure”-nimisen
palkin alta ’Auto add pages’, jolloin Wordpress lisää automaattisesti kaikki uudet sivut
valikkoon niiden luomisen jälkeen.

5. Kun haluat valikon näkymään verkkosivuilla, mene kohtaan ’Vimpaimet’. Etsi sieltä
haluamasi vimpainalue (eli kohta blogissa, jossa valikkosi tulee näkymään) esimerkiksi
sivupalkki. Sen jälkeen voit raahata ’Mukautettu valikko’ nimisen vimpaimen Sivupalkin
alle ja klikata ”Valitse valikko” –nimisestä juuri luomasi valikko. Muista tallentaa. Nyt
valikkosi pitäisi näkyä blogissa.

9.2.	Oman,	mukautetun	päävalikon	luominen		
· Halutessasi voit luoda täysin oman päävalikon blogiin. Päävalikolla tarkoitetaan blogin

etusivulla näkyviä päälinkkejä (Havainnekuva alla)

http://www.helsinki.fi/yliopisto/
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· Oman mukautetun päävalikon muokkaustoimintoa voi käyttää lähinnä siihen, jos et halua
blogillesi esimerkiksi ’Etusivua’ ja varsinaisia blogimerkintöjä, vaan haluat staattisemmat
verkkosivut.

· Mukautettu päävalikko luodaan Valikot-kohdasta.
1. Luo valikko samalla tavalla kuin normaali valikkokin (kohta 9.1), mutta valitse

siihen vain ne sivut, jotka haluat mukaan.
2. Tallenna valikko.
3. Mene kohtaan ’Manage Locations’.
4. Valitse ’Ensisijainen valikko’-nimisestä kohdasta juuri luomasi mukautettu valikko.
5. Tallenna.
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10.	PÄIVITYSOIKEUKSIEN	JAKAMINEN	

Päivitysoikeuksia voi jakaa aluksi blogin päätilaaja, joka on alun perin perustanut blogin tai tilannut
sen.

· WordPressin ryhmä- ja projektiblogeissa pystyy jakamaan päivitysoikeuksia muille
yliopistolaisille – eli käytännössä blogeja voi ylläpitää useampi henkilö.

· Blogin pääkäyttäjäksi tulee blogin tilaaja, joka voi jakaa blogiin kirjoitus- ja ylläpito-
oikeuksia muille käyttäjille oman harkintansa mukaan.

· Kirjoittajiksi voidaan lisätä vain käyttäjiä, jotka ovat kirjautuneet palveluun ainakin kerran.
· Käyttöoikeuksia voidaan jakaa vain yliopistolaisille. Jos blogiin halutaan kirjoittajia myös

yliopiston ulkopuolelta, on näille hankittava kevyttunnukset tai harkittava blogin
perustamista johonkin julkiseen blogipalveluun.

· Lue ohjeet päivitysoikeuksien jakamisesta Käyttäjien lisääminen-sivuilta >>>

Päivitysoikeuksien	jakamisohjeet	
Päivitysoikeuksia voi jakaa hallintapaneelin kohdasta ”Käyttäjät.” Havainnekuva alla.

· Jos haluat jakaa päivitysoikeuksia, mene kohtaan ’Add user’ / Lisää käyttäjä.

http://www.helsinki.fi/atk/luvat/ktunnus.html
http://blogs.helsinki.fi/perustaminen/muualle/
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· Päivitysoikeuden jakamista varten tarvitset lisättävän henkilön ATK-tunnuksen (esim.
mmeikal tai ruvirtanen) JOTA LISÄÄMÄSI HENKILÖ käyttää esimerkiksi kirjautuessaan
Flammaan, Webmailiin tai Weboodiin. Et tarvitse hänen salasanaansa, vain ATK-
tunnuksen.

· Kirjoita ATK-tunnus ’Käyttäjänimi’kenttään.
· Seuraavaksi sinun tulee määrittää uuden käyttäjän rooli blogissa, eli mihin kaikkeen uusi

käyttäjä on oikeutettu blogissa.
· Rooleja on erilaisia esim administrator on pääkäyttäjä; joka voi esim. lisätä muita käyttäjiä

ja poistaa blogin)
· Rooleja kannattaa jakaa harkinnan mukaan.
· Wordpress saattaa vaatia, että lisäämäsi henkilön pitää ainakin kerran kirjautua

Wordpressiin sisään (jolloin hänen tunnuksensa tulevat käyttöön) ennen kuin hänet voi lisätä
käyttäjäksi.

· Lopuksi klikkaa ’Add user’.

HUOM! Henkilöille, joille jaat päivitysoikeuksia, ei mene suoraan mitään ilmoitusta
päivitysoikeuksien saamisesta. Niistä kannattaa tarvittaessa ilmoittaa henkilöille itse.
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11.	TYÖKALUT	
· Työkalut-osiosta voit tarvittaessa poistaa koko sivuston, tai tuoda/viedä sen sisällön talteen

esimerkiksi tietokoneelle.

12.	BLOGIN	TILA	JA	LISÄTILAN	PYYTÄMINEN	

Blogipalvelun levytila liitetiedostoille on 30 megatavua. Yksittäisen tiedoston maksimikoko 20
megatavua. Blogiin saa lisätilaa pyytämällä osoitteesta ok-blogs@helsinki.fi.

Jos blogiin on tulossa paljon kuvia, kannattaa harkita kuvien lataamista johonkin yksittäiseen
kuvapalveluun, joista niitä voi linkittää näkymään sivuille. Lue lisää Blogipalveluiden omilta
sivuilta blogs.helsinki.fi.

13.	ASETUKSET	
Asetuksista pääset muokkaamaan muun muassa lukemiseen, kirjoittamiseen ja osoiterakenteeseen
liittyviä asetuksia. Jokaisen osion kohdalla on selventävät ohjeet, millaisia asetuksia blogissasi on
käytössä ja mitä voit muuttaa.

mailto:ok-blogs@helsinki.fi
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14.	PERUSOHJEET	BLOGIN	PERUSTAMISEEN	

1. Kirjaudu WordPressiin: http://blogs.helsinki.fi/wp-login.php
2. Sinulle pitäisi avautua Ohjausnäkymä.
3. Laita ensin kuntoon Asetukset. Yleisistä asetuksista pääset valitsemaan kielen,

aikavyöhykkeen sekä päivämäärän ja kellon näyttötavan. Muista asetuksista (Kirjoittaminen,
Lukeminen, Keskustelu) voit valikoida sieltä löytyvien ohjeiden mukaisesti haluamasi
asetukset.

4. Kun asetukset ovat kunnossa, määritä blogillesi ulkoasu. Tämä tarkoittaa teeman
valitsemista, eli sivun pohjan valikoimista.

5. Jos haluat, voit mukauttaa blogisi etusivun ulkoasua ja rakennetta vimpaimien avulla.
6. Luo sivuja blogiisi. Mieti esimerkiksi kolme tai neljä sivua, joita haluat blogisi

päävalikkoon näkyviin (esimerkiksi: Esittely, Tutkimus, Julkaisut, Yhteystiedot).
Halutessasi voit asettaa sivuille omat järjestysnumerot, jos haluat niiden näkyvän tietyssä
järjestyksessä blogissasi. Pääsivujen alle voit halutessasi luoda useita alasivuja.

7. Lataa mediakirjastoon valokuvia. Halutessasi voit lisätä niitä nyt aiemmin luomillesi
sivuille (ja myöhemmin merkintöihin).

8. Tee ensimmäinen merkintäsi. Merkinnät ovat käytännössä blogipäivityksiä, jotka tulevat
näkymään blogisi etusivulla. Lisää niihin mielesi mukaan kuvia tai linkkejä.

9. Jos haluat blogiisi muitakin käyttäjiä, jotka pystyvät muokkaamaan ja päivittämään
blogia, käy lisäämässä heidät ”Käyttäjät”-kohdasta. Ilmoita lisäämillesi henkilöille, että
heillä on nyt oikeudet blogiin.

10. Valmista tuli! Nyt blogisi esityö on tehty, ja voit alkaa käyttämään sitä omien tarpeiden
mukaisesti. Halutessasi voit jakaa blogisi linkkiä muille tai ilmoittaa sen blogihakemistoon.

KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ

· Näet aina tekemäsi muutokset blogissasi painamalla Ohjausnäkymän yläosasta ”Näytä
sivu” TAI pitämällä selaimessa esimerkiksi toisessa välilehdessä jatkuvasti auki blogiasi,
jota vain päivität (paina F5) aina muutoksia tehtyäsi.

· Älä laita 5-7 linkkiä enempää päävalikkoosi. Jos linkkejä on suuri määrä, ne voivat
sekoittaa blogivierailijaa. Mieti muutama järkevä yläsivu/yläotsikko (esim. Tutkimus) jonka
alle voit lisätä niin monta alasivua kuin haluat.

· Jos kaipaat ideoita tai inspiraatiota blogisi muokkaamiseen, vieraile muiden blogeissa.
Niitä löytyy esimerkiksi blogihakemistosta.

· Mieti, haluatko staattisen vai aktiivisen blogin. Staattiset blogit ovat enemmän tavallisten
verkkosivujen kaltaisia, joita päivitetään harvemmin – halutessasi saat myös merkinnät
kokonaan pois blogistasi. Aktiivisemmassa blogissa taas on järkevämpää kirjoitella
muutamia merkintöjä ajoittain – joka onnistuu yleensä nopeasti ja pienellä vaivalla – jolloin
blogi pysyy ajankohtaisena, vaikka sivujen sisältöä ei juurikaan muutettaisi. Worpressin etu
on, että blogeja voi luomistyön jälkeen ylläpitää pienellä vaivalla.

· Älä ahdistu, jos teet virheitä tai alku tuntuu tahmealta. Opit parhaiten käyttämällä ja
harjoittelemalla. Yleensä WordPressin käyttä alkaa sujua luontevasti alkukankeuden jälkeen.

http://blogs.helsinki.fi/wp-login.php
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/perustoiminnot/ohjausnakyma/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/muita-ohjeita/muut-toiminnot-tyokalut-ja-asetukset/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/perustoiminnot/blogin-ulkoasu/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/perustoiminnot/vimpaimet/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/perustoiminnot/sivut/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/perustoiminnot/mediakirjasto/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/muita-ohjeita/kuvien-lisaaminen-merkintoihin-tai-sivuille/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/perustoiminnot/merkinnat/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/muita-ohjeita/kuvien-lisaaminen-merkintoihin-tai-sivuille/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/muita-ohjeita/linkkien-lisaaminen-merkintoihin-tai-sivuille/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/muita-ohjeita/paivitysoikeuksien-jakaminen/
http://blogs.helsinki.fi/perustaminen/blogin-ilmoittaminen-blogihakemistoon/
http://www.helsinki.fi/blogit/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/usein-kysyttya/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/usein-kysyttya/
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15.	WordPress-sanastoa	

Tältä sivulta löydät jotakin WordPressin sanastoa aakkosjärjestyksessä.

A

· Alatunniste – on blogisi etusivun alaosa, jonne voit lisätä vimpaimia.

O

· Ohjausnäkymä - on sivu, jonka näet kirjautuessasi sisään WordPressiin. Kaikki toiminnot
blogiin tapahtuvat sieltä. (engl. Dashboard)

· Otsake – on blogissasi näkyvä pääkuva, ”banneri”, jonka alle näkyy blogisi päävalikko.
Otsakkeita ei ole kaikissa teemoissa. Niissä, joissa se on, voit lisätä myös oman kuvan
lataamalla sen mediakirjastoon ja asettamalla sen kohdasta Ulkoasu > Otsake. (Engl.
”Header)

P

· Päävalikko – on blogissasi näkyvä sivujaottelu. Etusivu on ensimmäisenä, muut päävalikon
linkit ovat/voivat olla itse luomiasi sivuja.

K

· Kategoriat – ovat merkintöjen järjestämistä varten tarkoitettu ominaisuus. Tätä toimintoa
voi käyttää, jos blogissa on paljon merkintöjä ja ne liittyvät eri aihealueisiin. Ne toimivat
samaan tapaan kuin tagit tai hashtagit. Kaikkien merkintöjen automaattinen kategoria on
’Yleinen’. Halutessaan voit määritellä vaikkapa ’Tutkimus’ tai ’Opetus ja kurssit’ -nimiset
kategoriat, ja laittaa aina uusimman merkintäsi sille kuuluvaan kategoriaan. Vimpaimista
voit lisätä etusivulle ’Viimeisimmät kategoriat’ -vimpaimen, jonka avulla merkintöjä voi
selata kategorioittain. Tämä ominaisuus on järkevin sellaisessa blogissa, jossa on paljon
merkintöjä – muuten kategorioita ei tarvitse käyttää.

M

· Media – eli kuva, video tai tiedosto.
· Mediakirjasto – paikka, jossa kaikki blogiin lataamasi kuvat ja tiedostot ovat.
· Merkinnät – ovat käytännössä blogipäivityksiä (”status/tilapäivityksiä”) jotka tulevat

blogisi etusivulle.

R

· Ryhmäblogi – on Blogipalveluilta tilattu blogi, jonka päivitysoikeuksia voidaan jakaa
useammalle henkilöille ja jolle on itse saanut määrittää verkko-osoitteen loppuosan.

S

http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/perustoiminnot/sivut/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/perustoiminnot/vimpaimet/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/perustoiminnot/ohjausnakyma/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/perustoiminnot/sivut/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/perustoiminnot/mediakirjasto/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/perustoiminnot/merkinnat/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/blogin-perustaminen/
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· Sivupalkki - on blogisi etusivulla sijaitseva palkki, jossa vimpaimet näkyvät. Ulkoasu-
asetuksesta voit vaihtaa sivupalkin paikkaa tai poistaa sen kokonaan. Oletusarvona se
yleensä löytyy aina etusivun oikealla puolelta. (engl. Sidebar)

· Staattinen sivu – on sivu, jolla ei ole merkintöjä – eli kaikki blogisi muut sivut kuin
etusivu. Halutessasi voit määritellä blogisi etusivun myös staattiseksi,  jolloin siihen ei tule
merkintöjä näkyviin. Tämä asetus on suositeltava lähinnä tiedotusta varten oleville
verkkosivuille, joita päivitetään harvemmin.

T

· Teemat - ovat erilaisia ulkoasupohjia, joita voit vaihtaa mielesi mukaan. Niitä voi lisätä,
katsella ja mukauttaa Ohjausnäkymästä Ulkoasu-kohdasta. (Engl. ”Themes”)

V

· Valikot ovat blogin etusivulle tulevia linkkilistoja, joita voi luoda ’Valikot’ -kohdasta ja
lisätä Vimpaimet-osiosta kohdasta ’Mukautettu valikko’.

· Vimpaimet = Lisäosia, joilla voit mukauttaa blogisi etuosan rakennetta ja ulkoasua. (engl.
Widgets)

http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/perustoiminnot/sivut/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/usein-kysyttya/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/perustoiminnot/blogin-ulkoasu/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/muita-ohjeita/valikot/
http://blogs.helsinki.fi/opasblogi/perustoiminnot/vimpaimet/
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