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Hallintapaneeli

Kirjautuminen nettisivujen hallintaan 

Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen alalaidasta 

avainsymbolin kohdalta. Hallintapaneeliin päästää myös suoraan osoitteesta  

http://www.hameenlinnanrauhanyhdistys.fi/wp-admin/ 

Päävalikko

Kirjautumisen jälkeen avautuu nettisivujen hallintasivu. Tärkeimmät välilehdet ja niiden 

merkitys on kuvattu alla.

Tapahtumat-välilehdellä hallitaan julkisen- ja sisäisen kalenterin tapahtumia. »

Media-välilehdellä tuodaan valokuvia ja tiedostoja sivuille. »

Sivut-välilehdellä muokataan kaikkia nettisivujen sivuja, myös extranetin. »

Kommentit-välilehti ei ole käytössä.  »

Yhteydenottosivulla hallitaan lomakkeita. Sinne on asiattomilta pääsy kielletty. »

Käyttäjät-välilehdellä voidaan vaihtaa omaa salasanaa. »

Asetukset-välilehdellä muokataan sivujen asetuksia. Niihin kannattaa koskea vain,  »

jos tietää mitä tekee. Eli asiattomilta pääsy kielletty.

Sivujen muokkaus
Sivuja päästään muokkaamaan valitsemalla päävalikosta sivut-välilehti. Avautuvassa 

listassa näkyy kaikki nettisivujen sivut, myös extranetin. Jos sivuja on paljon, lista on 

voinut jakautua useammalle sivulle.
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sivun poistaminen

Sivu voidaan poistaa liikuttamalla hiirtä sivun otsikon päälle ja valitsemalla roskakoriin-

valinta. Nettisivujen alavalikot päivittyvät automaattisesti kun sivuja poistetaan. Sivu 

voidaan myöhemmin myös palauttaa roskakorista takaisin. 

tekstin muokkaus

Valitaan sivu sivut-valikosta klikkaamalla sen otsikkoa. Avautuvassa näkymässä 

ylimmälle riville tulee sivun otsikko ja isoon tekstikenttään tulee varsinainen sisältö. 

Sivu julkaistaan painamalla oikeassa laidassa olevaa sinistä julkaise/päivitä-nappia. 

Vanhaa sivua muokatessa lukee napissa päivitä. Uutta sivua tehdessä lukee napissa 

julkaise.

Otsikon ja tekstikentän välissä on tekstin hallintatyökalut. Niistä voidaan valita tekstin 

keskeiset muokkaustoiminnot kuten lihavoinnit, otsikot, listat ja linkkien luonnit. 
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Tekstin muokkauksessa käytetään hyvin hillittyjä menetelmiä. Kun teksti halutaan 

korostaa, valitaan teksti ja asetetaan se kursiiviksi.

Väliotsikkoina käytetään otsikoita 2-6. Sivun pääotsikko on asetettu tyylillä otsikko 1, 

joten sitä ei käytetä uudestaan. Ensimmäisenä väliotsikkona käytetään otsikko 2:ta sen 

alaotsikot ovat otsikko 3:a, sen alaotsikot otsikko 4:ää jne...

Tekstiin voidaan lisätä linkki maalaamalla ensin linkiksi haluttava teksti. Tämän jälkeen 

painetaan valikossa linkki-nappia.            Avautuvaan kenttään syötetään linkin osoite ja 

painetaan lisää-nappia.

valokuvan lisääminen sivulle

Valokuvan lisääminen sivulle alkaa valitsemalla kuvalle haluttu paikka sivulta. 1. 

Klikataan hiirellä siihen kohtaan tekstiä, johon kuva halutaan lisätä. Tällöin kursori 

jää vilkkumaan haluttuun kohtaan. 

Tämän jälkeen painetaan lisää media -nappia valikossa.       2. 

Avautuvasta ikkunasta painetaan valitse tiedosto, josta kuva tuodaan suoraan 3. 

tietokoneelta. Jos valokuva on jo aiemmin ladattu mediakirjastoon valmiiksi, 

painetaan mediakirjasto-välilehteä. 

Välilehdellä etsitään oikea kuva ja painetaan lisää tekstiin -nappia. 4. 

Muista tarkistaa valokuvan koko ennen lisäämistä artikkeliin. Jos kuvan koko on 

muokattu valmiiksi oikein, valitaan kooksi täysikokoinen. Kuvan asettelu voidaan myös 

valita tästä, sijoitetaanko se keskelle, vasempaan vai oikeaan laitaan. 

Linkin URL -osoite voidaan yleensä poistaa asetuksista.

Liitetiedoston lisääminen sivulle

Liitetiedoston lisääminen sivuille tapahtuu pitkälle samaan tapaan kuin valokuvankin. 

Sivun muokkausnäkymässä klikataan hiirellä siihen kohtaan tekstiä, johon 1. 

liitetiedosto halutaan lisätä. Tällöin kursori jää vilkkumaan haluttuun kohtaan. 

Tämän jälkeen painetaan lisää media -nappia valikossa. 2. 

Avautuvasta ikkunasta painetaan valitse tiedosto, josta tiedosto tuodaan suoraan 3. 

tietokoneelta. Jos tiedosto on jo aiemmin ladattu mediakirjastoon valmiiksi, 

painetaan mediakirjasto-välilehteä. 

Välilehdellä etsitään oikea tiedosto ja painetaan lisää tekstiin -nappia. 4. 
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Extranetin muokkaus
Sivujen muokkaus tapahtuu extranetissä aivan samaan tapaan kuin muillakin sivuilla. 

Extranet-sivut sijaitsevat siis sivut-välilehdellä hallinnassa. Erona muihin sivuihin, on 

että extranettiin voidaan myös luoda uusia sivuja.

uuden extranet sivun luonti

Uusi sivu luodaan klikkaamalla sivut-välilehdellä lisää uusi -tekstiä sivun ylälaidassa. 

Näin aukeaa uusi, tyhjä sivu, jolle on luotava sisältö. Ensimmäisenä annetaan sivulle 

hyvä ja kuvaava otsikko. Seuraavaksi luodaan sille sisältö.

Uuden sivun luonnissa on tärkeä antaa sille oikeat asetukset, jotta sivu näkyy oikeassa 

paikassa ja vain extranettiin kirjautuneille.

Oikeasta laidasta laitetaan rasti ruutuun kohdassa, jossa lukee että “vain 1. 

extranet”. Tällöin sivu näkyy vain kirjautuneille käyttäjille.

Seuraavaksi valitaan sivun asetukset kohdasta oikea yläsivu. Jos sivu tulee 2. 

extranetin juureen, valitaan yläsivuksi extranet. Jos tehdään esim. uusi toimikunta, 

valitaan yläsivuksi toimikunnat.

Sivun asetuksista valitaan sivun malliksi extranet.3. 

Sivulle voidaan antaa myös järjestysnumero missä järjestyksessä se ilmestyy 4. 

omaan alavalikkoon. Pienin numero tulee aina ensin. Jos sivun halutaan tulevan 

viimeiseksi, voidaan sille antaa oikein suuri numero, esim. 100. Voit myös käydä 

tarkistamassa muilta sivuilta mikä numero niissä on. Näin saat sijoitettua sivun 

oikeaan paikkaan valikossa. Ei ole helppoa, mutta parempaa ei tässä hätäkässä 

ole.

Kalenterin muokkaus
Kaikki kalenterin merkinnät näkyvät Tapahtumat-välilehdellä. Niitä hallitaan hyvin 

samaan tapaan kuin sivuja. Esim. tapahtuman poistaminen tapahtuu viemällä hiiri 

tapahtuman nimen päälle ja valitsemalla roskakoriin-valinta.

uusi tapahtuma

Uusi tapahtuma luodaan valitsemalla tapahtumat-välilehdellä sivun ylälaidasta 1. 

lisää uusi -linkki. 
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Avautuvaan ikkunaan annetaan tapahtumalle kuvaava otsikko. Tapahtumalle 2. 

annetaan myös kuvaus jos on tarpeen. Tässä kannattaa ottaa huomioon onko 

tapahtuma julkinen vai pelkästään extranetissä julkaistava.

Kuvakusen jälkeen annetaan tapahtumalle päivämäärä ja kesto. Tapahtuman voi 3. 

merkata kestämään myös koko päivän esim. suviseurojen aikana. 

Jos tapahtuma ei ole rauhanyhdistyksellä, sille on hyvä antaa paikan nimi 4. 

ja osoite. Kun osoite on oikeassa muodossa, voidaan Googlen kartta laittaa 

näkymään.  

Tapahtumalla saadaan merkattua myös muita hienosäätöjä. Niitä voi käyttää oman 

maun ja taidon mukaan.  

Tapahtuman merkkauksessa, kuten otsikossa ja kuvaksessa kannattaa käyttää samaa 

mallia kuin aiemmissakin tapahtumissa. Näin vältytään värinkäsityksiltä. Eli aiempia 

tapahtumia on hyvä käydä katsomassa malliksi.

julkinen vai yksityinen tapahtuma

Tapahtuma on oletuksena julkinen. Eli se ilmestyy sekä julkisessa kalenterissa että 

extranetissä. Tapahtuma voidaan asettaa yksityiseksi tapahtumaksi sivun oikeasta 

laidasta julkaise-kohdasta. Kalenteri-kohdasta valitaan muokkaa ja asetetaan valinta 

“extranetissä julkaistava“. Näin tapahtuma ei näy sivujen julkisessa kalenterissa 

ollenkaan.

Muuta huomioitavaa
Muista tarkistaa päivitykset aina, että ne tulivat oikein näkyville sivuille.  »

Jos loit yksityistä tietoa kalenteriin, tarkista että se ei näy julkisella puolella.  »

Jos et osaa päivittää sivuja näistä ohjeista huolimatta, ei vika silti ole välttämättä  »

sinussa. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että perintötekijöillä on suuri 

vaikutus ihmisen aivojen kehittymiseen. Tästä syystä johtuen on sinun pakko 

pyytää apua joltain muulta.


