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Sisällöt

- Kirjautuminen WordPressiin

- Wordpress-sivun päivitys

- Tapahtuman luominen



Kuuloliiton verkkosivu

Kuuloliiton alaiset sivut 
(esimerkki Joensuun 
seudun kuulo)

- Perustiedot

- Yhteystiedot

- Yhdistystapahtumat

- 2-3 henkilöllä 
käyttäjäoikeudet



Kirjautuminen

Kirjaudu sivulle: 
https://www.kuuloliitto.fi/admin

 Osallistujille lähetetty salasanan 
vaihtolinkki omaan sähköpostiin 

 Valitaan ”Aseta salasana 
vierailemalla osoitteessa”

 Syötetään sähköpostissa ollut 
käyttäjätunnus

 ”Kirjoita uusi salasana alle” -> 
valitaan ”Palauta salasana”

 Valitaan ”Kirjaudu sisään” ja 
syötetään tunnukset sekä rastitetaan 
kohta ”En ole robotti”



Käyttäjäprofiili

 Sisäänkirjautumisen 
jälkeen valitaan 
vasemmasta laidasta 
”Profiili”

 Tarkista omat tietosi ja 
muokkaa tarvittaessa –
voit esimerkiksi vaihtaa 
salasanan tai lempinimen



Wordpressin hallintonäkymä näyttää suurin piirtein tältä. Pääset tähän hallintonäkymään 
klikkaamalla mustaa reunusta.
1. Ohjausnäkymän vasemmassa laidassa on valikko. 
Voit editoida yhdistysnäkymää sekä lisätä yhdistystapahtumia tämän valikon kautta 
2. Paina kohdasta ”Yhdistys”



1. Etsi yhdistyksistä Joensuun Seudun kuulo.
Voit vaihtaa sivua oikealta (sivu 2)
2. Kun löydät Joensuun Seudun kuulon, paina sivu auki
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Yhdistyksen 
tietojen 
muokkaus
 Valitaan päävalikosta kohta 

”Yhdistykset”

 Haetaan listalta oma yhdistys 
ja valitaan ”Muokkaa”

 Tarkista yhdistyksen 
osoitetiedot ja muut tiedot:
 Muokkaa toimijoiden 

yhteystietoja

 Lisää osoite tai yhdistyksesi 
kokoontumispaikan osoite

 Yhdistyksen kotisivujen osoite

 Mahdollinen Facebook-osoite

 Valitse tapahtumista oma 
yhdistyksesi



1. Sinulla avautuu sivunäkymä, joka näyttää tältä.
2. Voit kirjoittaa tekstikentälle haluamasi yhdistystä kuvaavan tekstin.



Tekstin muotoilu ja kirjoitus toimii samaan tapaan kuin Word-ohjelmassa.
Voit valita fontin, fonttikoon ja esimerkiksi lihavoida tekstiä sen ylläolevan valikon avulla. 



Jos haluat lisätä linkin tekstiin, esim. sanaan ”hallintanäkymääsi”, voit tehdä sen painamalla 
niittimerkkiä. Kirjoita tähän haluamasi linkin osoite. 



Jos haluat lisätä kuvan, videon tai vaikkapa .pdf-tiedoston, valitse ensin mihin kohtaan tekstiä 
haluat kuvan tai mediatiedoston sijoittaa. 
Paina sitten ”Lisää media”. Tätä kautta kuvan sijoittaminen tekstiin on kaikkein helppoa. 



1. Voit ladata haluamasi kuvan tai tiedoston omalta tietokoneeltasi. 
Etene painamalla ensin ”valitse tiedostot”. Kuva latautuu mediakirjastoon. Seuraa ohjeita.  



Lataamasi kuva/tiedosto ilmestyy mediakirjastoon. 
Voit etsiä mediakirjastosta tiedostoja niiden tyypin avulla (1).
Valitse haluamasi kuva painalla oikean kuvan/tiedoston kohdalta (2). 
Paina sitten ”lisää sivulle” (3).  
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Voit sijoittaa kuvan jokseenkin haluamallasi tavalla tekstin vierelle. 
Paina ensin kuvan päältä. Näin saat näkyville muokkaustaulukon.
Valikon avulla voit katsoa, mikä on sopivin paikka kuvalle.  



Kun teksti on haluamassasi muodossa, siirry näkymän 
oikeaan laitaan.

Löydät sieltä ”Julkaisu” –valikon, jossa voit 
1. Tallentaa tekemäsi luonnoksen
2. Esikatsella luonnosta
3. Julkaista sivun. 
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Esikatselu aukeaa 
erilliselle ikkunalle.

Jos haluat jatkaa 
muokkaamista, voit 
tehdä sen 
alkuperäisessä 
ikkunassa. 



Kun teksti on haluamassasi muodossa, siirry näkymän 
oikeaan laitaan.
Paina: Julkaise. 



Hallintonäkymän oikealla olevassa valikossa näet 
pinssin ”Yhdistysten tapahtumat”.

Jos haluat tarkastella luomaasi tapahtumaa, voit valita 
otsikon alta tapahtuman.

Jos haluat laatia uuden tapahtuman, valitse ”Lisää 
uusi”. 



1. Anna tapahtumalle otsikko.
2. Avaa ”tapahtuman asetukset” nuolesta
3. Määritä tapahtuman aloitusajankohta.
4. Määritä tapahtuman lopetusajankohta.
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Kirjoita tapahtuman paikka ja osoite. 
Osoite tulee näkyviin myös karttanäkymässä. 



Kun tapahtuman kuvaus on valmis, siirry 
hallintonäkymän vasemman reunan valikkoon. 

Valitse ”Tapahtuman kategoria” laatikosta 
”Joensuun seudun kuulo”. 
Tämä liittää tapahtuman juuri teidän sivulle.  



Kun tapahtuman kaikki tiedot on mielestäsi valmiina,
1. Tallenna luonnos
2. Esikatsele tapahtuma – tee muutoksia, jos 

havaitset virheitä.
3. Julkaise tapahtuma
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Esikatselu avaa uuden ikkunan, 
jossa voit tarkastella 
tapahtuman luonnosta. 
Luomani tapahtuma näyttää nyt 
tältä.

Jos haluat tehdä muutoksia 
tapahtuman tekstin muotoon, 
poistaa tai vaihtaa 
yhteyshenkilöitä, palaa 
hallintonäkymään (toinen 
ikkuna). 



Tee tarvittavat muutokset, jos sellaisia mielestäsi on.
Kun tapahtuma on mielestäsi valmis, 
Paina ”Julkaise” 



Esimerkki siitä, miltä tapahtuma näyttää yhdistyksen sivulta (Laitilan kuulo ry). 
Tapahtumaa voi tarkastella painamalla ”Teatteriretki Uuteenkaupunkiin”. 



Tsemppiä!


