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1. Yleisesti WordPressistä
1.1.

Mikä WordPress on?

WordPress on avoimeen lähdekoodin pohjautuva verkkopalvelualusta, joka tunnetaan
intuitiivisuudestaan ja helppokäyttöisyydestään. WordPressin kehitys on aloitettu vuonna
2003, joten se on pitkän sovelluskehityksen tulos, joka vastaa tarpeeseen modernista,
helppokäyttöisestä ja kustannustehokkaasta alustasta.
WordPress on nykypäivänä suositumpi kuin koskaan, sitä käytetään noin 30%:ssa kaikista
koko Internetin verkkopalveluista ja 90%:sta niissä, joissa on käytössä jokin
sisällönhallintajärjestelmä.

2. Sisäänkirjautuminen ja Rekisteröityminen
2.1.

Kirjaudu palveluun

Kirjaudu sisään sivun oikeasta yläkulmasta.

Syötä käyttäjänimesi ja salasanasi niihin varattuihin kenttiin, jonka jälkeen voit kirjautua sisään
järjestelmään.

2.2.

Rekisteröi uusi käyttäjä/toimija

Rekisteröidy käyttäjäksi sivun yläkulmasta valitsemalla kirjaudu/rekisteröidy. Kirjoita
organisaation nimi tämän vaadittuun tekstilokeroon ja järjestelmä ehdottaa sinulle jo
palvelussa olevia organisaatioita. Jos toimijaa ei ole vielä palvelussa, voit samalla luoda uuden
toimijan palveluun. Täytä rekisteröintilomakkeeseen tietosi ja valitse käyttäjätunnus sekä
salasana ohjeistuksen mukaan. Käyttäjätunnus saa sisältään vain kirjaimia tai numeroita,
ilman erikoismerkkejä. Sähköpostiosoitetta käytetään salasanan palauttamiseen, joten sen
olisi hyvä toimiva sähköpostiosoite. Lähtökohtaisesti suosittelemme käyttämään yli 8 merkkiä
pitkiä salasanoja, jotka sisältävät numeroita tai muita erikoismerkkejä. Saat sähköpostiisi
automaattiviestin rekisteröitymisestäsi palveluun.

2.3.

Ongelmatilanteet

Jos salasanasi on virheellinen, voit pyytää uutta salasanaa antamalla käyttäjätunnuksesi tai
sähköpostiosoitteesi. Tämän jälkeen saat linkin salasanan vaihtamiseen sähköpostitse.
Jos rekisteröidyit jo palvelussa olevan toimijan alaisuuteen saattaa tilisi aktivointi kestää, sillä
toimija tarkistaa käyttäjän antamat tiedot ja hyväksyy rekisteröitymisesi mahdollisimman pian.
Jos et pysty rekisteröitymään tilillesi ei toimi ota yhteyttä toimijaan muihin oman organisaatiosi
käyttäjiin tai palvelun ylläpitoon.
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3. Ohjausnäkymä
Sisäänkirjautumisen jälkeen avautuu verkkopalvelun ohjausnäkymä.

Ohjausnäkymän kautta näet sivujesi sisällöt lyhyesti sekä viimeaikaisen toiminnan. Vasen sivu
toimii pääsivuvalikkona, josta löydät pikavalikot, joiden kautta voit tuottaa sisältöä sivuille ja
muokata asetuksia.
Yläpalkissa on
-painike, jonka kautta pääset vierailemaan sivustolla. Takaisin
ohjausnäkymään palataan vasemman yläkulman ohjausnäkymä painikkeella tai valitsemalla
Omat sivusi yläpalkin valinnasta.

Oikeasta yläkulmasta voit kirjautua ulos järjestelmästä tai muuttaa tietojasi. Tarkemmat tiedot
omien tietojen muokkaamisesta kohdassa Käyttäjät.

4. Sivuvalikko
Sivuvalikosta löydät pikavalikot, joiden kautta voit tuottaa sisältöä palveluun.
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Toimijan perustiedot: Voit lisätä perustiedot muuttaa toimijan
tietoja ja lisätä toiminnan kuvauksen
Uutiset: Voit lisätä ja muokata uutisia ja avainsanoja
Hankkeet: Voit lisätä ja muokata hankkeita
Henkilöt: Voit lisätä henkilöitä, esim. yhteistyökumppaneita tai
hankehenkilöstöä
Tapahtumat: Voit lisätä ja muokata tapahtumia Tapahtumilla
tarkoitetaan yksittäisiä tapahtumia.
Toiminta: Voit ilmoittaa tulevasta toiminnasta Toiminnalla
tarkoitetaan pitkäkestoista toimintaa
Työ- ja harjoittelupaikat:
harjoittelupaikoista

Voit

ilmoittaa

työ-

tai

Toimitilat: Voit lisätä toimitiloja ja näiden vuokraustietoja
Vapaaehtoistehtävät:
vapaaehtoistehtäviä

Voit

lisätä

tai

muokata

Käyttäjät:
Voit
muokata
profiiliasi,
muuttaa
sähköpostiosoitetta, salasanaa, lisätä tietoja ja profiilikuvan
Tilavaraukset: Voit selata toimitiloja ja omia tilavarauksia
Kokemustieto ja palautteet: Voit selata annettuja palautteita
ja hyödyntää näitä edelleen

5. Toimijan perustiedot
5.1.

Ensikirjautuminen uutena toimijana

Palveluun rekisteröitymisen jälkeen voit kirjautua omille sivuillesi. Valitse ohjausnäkymän
sivuvalikosta tai yläpalkista Toimijan perustiedot.
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Lisää organisaation virallinen nimi otsikkoriville ja toiminnan kuvaus sisältöeditoriin
(tarkemmat tiedot sisältöeditorin käytöstä WordPressin sisältöeditori kappaleessa). Tämän
jälkeen täytä toimijan tiedot välilehdistä luokittelut, yhteystiedot, toiminta-alue sekä
mahdolliset liitteet. Toimijan logon voit lisätä yhteystiedot välilehden alta.

Toimija pysyy luonnoksena siihen asti, kunnes käyttäjä itse julkaisee toimijan. Toimijan
julkaisu tapahtuu sivun oikeasta yläkulmasta valitsemalla Julkaise. Lisätietoja julkaise-valikon
toiminnasta kohdassa Tallentaminen, julkaisu ja näkyvyys
Huomio, että toimija ei näy palvelussa ennen kuin olet julkaissut tämän!

5.2.
Ensikirjautuminen uutena käyttäjänä jo palvelussa olevaan
toimijaan
Jos rekisteröidyit jo palvelussa olevan toimijan alaisuuteen saattaa tilisi aktivointi kestää, sillä
toimija tarkistaa käyttäjän antamat tiedot ja hyväksyy rekisteröitymisesi kolmen arkipäivän
sisällä. Sinun ei tarvitse suorittaa toimijan em. kappaleen julkaisutoimenpiteitä.

6. WordPressin sisältöeditori
WordPressin sisältöeditori on tehokas työkalu sisällöntuottamiseen ja editori esiintyykin
useissa kentissä läpi kaikkien alustalla olevien verkkopalveluiden.
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Sisältöeditorin toiminnollisuudet ovat lähes identtiset Microsoft Wordin kanssa muutamia
poikkeuksia lukuun ottamatta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Lisää kuva
Muotoilut
Lihavointi
Kursivointi
Lista
Numeroitu lista
Lainaus
Tekstin asemointi
Lisää tai muokkaa linkkiä
Poista linkki
Työkalupalkki
Lisää lyhytkoodi
Ankkurin lisääminen
Tekstin muotoilu
Yliviivaus
Vaakasuora erotin
Tekstin väri
Lisää muotoilemattomana
Poista muotoilut
Erikoismerkit
Kumoa tai tee uudelleen
Näppäinoikotiet

6.1.

Lisää työkaluja

Mikäli kaikki muotoilut eivät ole näkyvissä saa lisää työkaluja editoriin näkyviin painalla
(11) Näytä tai piilota työkalupalkki –painiketta.

6.2.

Muotoilut

Voit muotoilla tekstiä (2) valitsemalla tekstin muotoilu painikkeen
alta erilaisia tekstin muotoiluja. Leipätekstin ilman muotoilua saat
valitsemalla Kappale valinnan, esimuotoillut otsikkovaihtoehdot
(otsikko 1 eli pääotsikko, otsikko 2 eli väliotsikko jne.) valitsemalla
alasvetovalikosta haluamasi muotoilun.

7. Sisällön lisääminen
7.1.

Uuden sivun/lomakkeen lisääminen

Uuden sisällön tuottaminen palveluun toimii eri lomakkeiden kohdalla saman periaatteen
mukaisesti joitain yksityispiirteitä lukuun ottamatta. Esimerkkinä sisällön tuottamisesta toimii
uuden uutisen luominen sivuille:
Valitse ohjausnäkymän sivuvalikosta Uutiset  Lisää uusi
Anna uutiselle otsikko. Otsikon perusteella antaa WordPress itse sivulle Kestolinkki
ehdotuksen eli ”nettisivuosoitteen”, jota voit halutessasi muuttaa Muokkaa napista.
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Tämän jälkeen voit tuottaa sisältöä sisältöeditoria käyttäen. Sisältöeditorin toiminta on kuvattu
kappaleessa WordPressin sisältöeditori.

7.2.

Kuvan lisääminen tekstiin

Sisältöeditorissa ei ole painiketta kuvan lisäämiselle, vaan kuva lisätään painamalla (1) Lisää
media -painiketta.

Painikkeen painaminen avaa ponnahdusikkunan, jonka kautta voit siirtää tiedostoja koneeltasi
palveluun (valitse tarvittaessa välilehti Siirrä tiedostoja). Tiedostojen siirtäminen onnistuu joko
pudottamalla kuva merkittyyn alueeseen tai valitsemalla Valitse tiedostot kautta.

Kun kuva on ladattu palveluun, sinut siirretään mediakirjaston puolelle. Valitse
mediakirjastosta haluamasi kuva tai kuvat (kuvan yläkulmaan ilmestyy sininen täppä) ja paina

Trimedia Oy

Toimeksi.fi käyttöohjeet

9 (26)

Lisää sivustolle. Tämän jälkeen näkymä palaa takaisin sisältöeditoriin, jossa voit muokata
kuvan kokoa ja paikkaa.

7.3.

Linkin lisääminen tekstiin

Maalaa teksti, johon haluat lisätä linkin (1). Tämän jälkeen voit lisätä linkin valitsemallesi
tekstille painamalla Lisää linkki -painiketta (2).

Napin painamisen jälkeen avautuu laatikko, johon voit lisätä kohdesivuton URL:in eli koko
nettisivun osoitteen (esimerkiksi kopioimalla osoite selaimen osoitekentästä).
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Voit upottaa myös mediasisältöjä eri sivustoilta kuten Twitter tai YouTube. Liitä mediasisällön
URL (esimerkiksi kopioimalla osoite selaimen osoitekentästä) omalle rivilleen
uutiseen. Liittäessäsi esim. YouTube-videon URL osoitteen sisältöeditoriin muuttaa
WordPress osoitteen automaattisesti videoksi editorissa. Videon kokoa ei voi muuttaa.

Inhimillisten virheiden varalta kannattaa aina testata linkin toiminta lisäämisen jälkeen esim.
Esikatsele -näkymästä.

7.4.

Ankkurin lisääminen tekstiin

Ankkurilinkki tarkoittaa linkkiä joka vie yhden sivun sisällä paikasta toiseen tai johonkin sivun
tiettyyn kohtaan (esim. pääotsikosta väliotsikkoon). Tämä on hyödyllistä erityisesti pitkissä
julkaisuissa, joissa on esimerkiksi sisällysluettelo tai useampi väliotsikko. Ankkurilinkin voi
lisätä joko otsikkona tai näkymättömänä.
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Näkymätön ankkuri asetetaan tiettyyn kohtaan tekstiä ja valitaan Näkymätön ankkuri. Anna
ankkurille nimi. Tämän jälkeen tekstiin ilmestyy
joka merkitsee ankkurin paikan tekstissä.

Lisäksi sinun tulee
luoda
ankkurille
pari, eri ankkurilinkki. Valitse Ankkurilinkki ja anna ankkurilinkille linkin teksti (esimerkissä:
Siirry seuraavaan kappaleeseen). Huomioi, että Ankkurin nimi tulee olla täysin sama kuin
aiemmin ankkurille annettu nimi. Näin ohjelma osaa yhdistää linkin ja ankkurin toisiinsa.
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Nyt tekstiin ilmestyy sekä linkki että ankkuri. Klikatessa linkkiä siirtyy näkymä suoraan ankkurin
määrittämään kohtaan.
Otsikko ankkuri toimii samalla periaatteella kuin näkymätön ankkuri, mutta
kuvakkeen
sijaan ankkurina toimii teksti. Valitse Otsikko ankkuri ja kirjoita Otsikko (esimerkissä: Tähän
haluttu teksti). Anna ankkurille nimi. Tämän jälkeen tekstiin ilmestyy antamasi otsikko.
Ankkuriotsikolle tulee tehdä vastapari eli ankkurilinkki, eli lisää tekstiin Ankkurilinkki. Anna
linkille nimi (esimerkissä: Siirry toiseen kappaleeseen) ja Ankkurin nimi, joka on sama kuin
aiemmin määrittämäsi nimi.

Nyt tekstiin ilmestyy sekä linkki että ankkuriotsikko. Klikatessa linkkiä siirtyy näkymä suoraan
otsikon kohdalle. Huomioi, että otsikkoankkuri ei eroa muusta tekstistä eikä sen rinnalle ilmesty
kuvaketta.
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Sivun tausta
Voit halutessasi muuttaa uutisesi taustaa taustakuvaa tai
taustaväriä käyttäen. Uutinen itse ilmestyy valkoisessa
laatikossa. Tähän et voi taustavärillä tai kuvalla vaikuttaa.

7.6.

Tallentaminen, julkaisu ja näkyvyys

Uutisen, tapahtuman tai muun sivun loppuun saattaminen voi vaatia aikaa, joten on suotavaa
tallentaa työn tuloksia aina aika ajoin. Tähän tarkoitukseen voi käyttää Tallenna luonnospainiketta.
Vaihtoehtoisesti voi vaihtaa Näkyvyys-valinnan vaihtoehdoksi Yksityinen ja julkaista sisällön.
Tällä tavoin sisältö näkyy julkaistuna vain käyttäjäryhmällesi mutta ei muille.
Uutisen ja lomakkeiden julkaisu tapahtuu Julkaise –painiketta käyttäen. Halutessasi voit
tallentaa luonnoksen keskeneräisenä, esikatsella julkaisua ja muokata sen julkaisuasetuksia.
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Uutisen julkaisun jälkeen Julkaise -sivuvalikon ulkoasu
muuttuu. Julkaise napin sijaan voit päivittää sivua ja selailla
vanhoja versioita. Voit muuttaa sivun tilan takaisin
luonnokseksi, jos sivu ei ole julkaisuvalmis. Lisäksi voit piilottaa
sivun näkyvyys-osiota muokaten.
Jos teet muutoksia sivulle ja haluat palauttaa aiemman version
uutisesta, tapahtuu tämä selaamalla versioita. Valitse
selaamalla edellinen tai seuraava eri versioita ja palauta aiempi
versio klikkaamalla Palauta tämä versio.

8. Lomakkeet
Uusien lomakkeiden luominen ja muokkaus toimivat samalla periaatteella kuin Uutisen
luominen. Palvelussa on käytössä WordPressin sisältöeditori, johon voit liittää kuvia, linkkejä
ja muuta sisältöä. Jokaiselle sivupohjalle voi antaa artikkelikuvan, joka näkyy sivun
esikatselukuvana etusivulla ja arkistolistauksessa.

8.1.

Uutiset

Uutiset ovat yksittäisiä uutisia, blogikirjoituksia tai muita ajankohtaisia asioita, joita saatetaan
lisätä palveluun elävöittämään sivujen staattista sisältöä. Uutisia voi järjestää ryhmiin
kategorioiden avulla.
Lisää uusi uutinen Uutiset  Lisää uusi
Anna uutiselle otsikko. Tämän jälkeen voit tuottaa sisältöä sisältöeditoria käyttäen.
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Kategorioiden ja avainsanojen avulla uutisesi on helpommin löydettävissä uutisarkistosta ja
hakusanoilla. Kategorioita ja avainsanoja hyödyntämällä löydät mm. saman aiheisia uutisia
uutisarkistosta.
Valitse uutisen kategoria tekstieditorin alapuolelta eri vaihtoehdoista. Lisäksi voit lisätä
uutiselle avainsanoja annetuista avainsanoista. Jos avainsanaa ei löydy valinnasta voit lisätä
uuden avainsanan Uutisen alavalinnasta sivuvalikosta. Muista tätä ennen tallentaa tekemäsi
muutokset uutiseen.

8.1.1. Artikkelikuva
Artikkelikuva näkyy uutisen esikatselukuvana etusivulla ja
uutisarkisto listauksessa.

Lisää artikkelikuva Aseta artikkelikuva-painikkeella. Valitse kuva mediakirjastosta tai siirrä
tiedostoja välilehden kautta. Voit muokata kuvan tietoja, otsikkoa ja kuvatekstejä. Muokkaa tai
päivitä kuvaa klikkaamalla tätä. Voit myös poistaa artikkelikuvan kokonaan.

8.2.

Hankkeet

Lisää hanke valitsemalla ohjauspaneelin pääsivuvalikosta Hankkeet ja Lisää uusi. Hanke
lisätään samalla periaatteella kuin Uutinen. Hankkeelle annetaan otsikko ja sisältöeditoriin
kirjataan haluttu sisältö.
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Sisältöeditorin alla on hankkeen lisätietoja varten oma valikko, johon lisätään toiminta-aika,
osoitetiedot, lisätiedot ja henkilöstä/kumppanit. Huomioithan kaikki välilehdet, ne saattavat
sisältää pakollisia kenttiä.

Toiminta-aika: Valitse kalenterista hankkeen alkamis- ja loppumispäivämäärä.
Osoitetiedot: Jos hankkeen osoitetiedot on eri kuin toimijalla lisää hankkeen sijainti (esim.
yrityksen nimi) ja osoite.
Henkilöstö ja kumppanit: Voit lisätä hankkeelle henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita listasta.
Muut yhteistyökumppanit ja heidän tietonsa voit lisätä sisältöeditorilaatikkoon.
Lisätiedot: Voit lisätä hankkeen mahdollisen verkkosivuosoitteen, Facebook-sivuston, logon
mediakirjastosta tai muita hankkeeseen liittyviä tiedostoja. Lisää rivi ja kirjaa tiedot näille
tarkoitettuihin lokeroihin.
Muista tallentaa luonnos aina väliajoin.

8.3.

Henkilöt

Voit lisätä eri henkilöitä ja näiden yhteystietoja oman toimintayksikkösi alle. Lisää henkilö
valitsemalla ohjauspaneelin pääsivuvalikosta Henkilöt ja Lisää uusi. Täytä vaadittavat tiedot ja
halutessasi lisätietoja sisältöeditorilaatikkoon.

Trimedia Oy

8.4.

Toimeksi.fi käyttöohjeet

17 (26)

Tapahtumat (yksittäiset tapahtumat)

Lisää tapahtuma valitsemalla ohjauspaneelin pääsivuvalikosta Tapahtumat ja Lisää uusi.
Tapahtuma lisätään samalla periaatteella kuin uutinen. Tapahtumalle annetaan otsikko ja
sisältöeditoriin kirjataan haluttu sisältö.
Sisältöeditorin alla on tapahtuman lisätietoja varten oma valikko, johon lisätään yleistiedot,
aika, luokittelut, paikkatiedot, lisätiedot, hintatiedot ja ilmoittautumistiedot. Valitse alkuun
tapahtuman tyyppi valikosta. Muista täyttää kaikki välilehdet.
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Aika: Valitse kalenterista tapahtuman alkamis- ja loppumispäivämäärä sekä lisää aloitus- ja
päättymisaika.
Luokittelut: Määritä valinnat valikoista: teema, kohderyhmät, toiminnan ikäryhmät, toiminnan
aiheet ja mahdolliset tapahtuman kielet. Voit valita useamman vaihtoehdon valikosta.
Paikkatiedot: Jos tapahtuma on valtakunnallinen tai tapahtuu verkossa valitse valintaruutu.
Määritä alue, kunta ja kylä/kaupunginosa valikoista. Tarkemmat tapahtuman sijainnit voi lisätä
”lisää rivi” ja täyttämällä paikan nimi ja osoite. Voit lisätä useamman sijainnin.
Lisätiedot: Valitse valintaruudukoista sopivat tilan saavutettavuus vaihtoehdot. Sisältöruutuun
voit kirjata tapahtuman lisätiedot. Verkkosivut, liitteet, yhteistyökumppanit listauksesta ja muut
mahdolliset yhteistyökumppanit.
Hintatiedot: Kirjaa tapahtuman hintatiedot sisältöeditoriin, jos tapahtuma maksuton valitse
maksuton valintaruutu.
Ilmoittautuminen: Voit valita erilaisia ilmoittautumisvaihtoehtoja: Jos ilmoittautuminen
tapahtuu ilmoittautumislomakkeen kautta, valitse valinta Käytä ilmoittautumiseen tämän
palvelun valmista sähköistä ilmoittautumislomaketta. Merkitse ilmoittautumisen
päättymisajankohta.
Jos ilmoittautumislomake ei käytössä jätä ruutu tyhjäksi ja valitse alta ilmoittautumistapa
valintaruuduista ja kirjaa mahdolliset lisätiedot sisältöeditoriin.

Ilmoittautumislomaketta käyttäessä voit nähdä ilmoittautuneet listauksen ilmoittautuneet
välilehdeltä (ilmestyy kun valitset, että tapahtumalla on lomake käytössä). Voit myös
manuaalisesti lisätä ilmoittautuneita itse tapahtumaan valitsemalla Lisää rivi ja täyttämällä
tiedot. Näet ilmoittautuneiden tiedot myös tapahtuman julkisessa näkymässä jos olet
kirjautuneena sisään palveluun.

Mikäli haluat kerätä palautetta järjestelmän kautta, valitse palautteen kerääminen -ruutu.
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Tapahtuma näytetään palvelussa siihen saakka, kunnes tapahtuma on päättynyt.

8.5.

Toiminta (Jatkuvaa toimintaa)

Lisää toiminta valitsemalla ohjauspaneelin pääsivuvalikosta Toiminta ja Lisää uusi. Toiminta
lisätään samalla periaatteella kuin tapahtuma. Toiminnalle annetaan otsikko ja sisältöeditoriin
kirjataan haluttu sisältö.
Sisältöeditorin alla on toiminnan lisätietoja varten oma valikko. Valitse alkuun toiminnan tyyppi
valikosta sekä kirjaa editoriin kuvaus toiminnasta toisella/vieraalla kielellä. Lisää tämän jälkeen
lisätietoja toiminnasta täyttämällä välilehdet aika, luokittelut, paikkatiedot, lisätiedot, hintatiedot
ja ilmoittautumistiedot.

Aika: Valitse kalenterista aloitus- ja lopetuspäivämäärät. Lisää alla oleviin viikonpäiväkenttiin
toiminnan kellonajat. Esim. aukioloajat 8:00 – 18:00
Luokittelut: Määritä valikoista toiminnan teema, kohderyhmät, toiminnan ikäryhmät, toiminnan
aiheet) ja halutessasi tapahtuman kielet. Voit valita useamman vaihtoehdon valikosta.
Paikkatiedot: Jos toiminta on valtakunnallinen tai tapahtuu verkossa valitse valintaruutu.
Valitse alue, kunta ja kylä/kaupunginosa valikoista. Määritä alue, kunta ja kylä/kaupunginosa
valikoista. Tarkemmat tapahtuman sijainnit voi lisätä ”lisää rivi” ja täyttämällä paikan nimi ja
osoite. Voit lisätä useamman sijainnin.
Lisätiedot: Valitse valintaruudukoista sopivat tilan saavutettavuus vaihtoehdot. Sisältöruutuun
voit kirjata tapahtuman lisätiedot. Merkitse toiminnan verkkosivut ja liitteet lisäämällä rivin,
valitse yhtistyökumppanit listauksesta ja kirjaa sisältöeditoriin muut mahdolliset
yhteistyökumppanit.
Hintatiedot: Kirjaa toiminnan hintatiedot sisältöeditoriin, jos tapahtuma maksuton valitse
maksuton valintaruutu.
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Ilmoittautuminen: Voit valita erilaisia ilmoittautumisvaihtoehtoja: Jos ilmoittautuminen
tapahtuu ilmoittautumislomakkeen kautta, valitse valinta Käytä ilmoittautumiseen tämän
palvelun valmista sähköistä ilmoittautumislomaketta. Merkitse ilmoittautumisen
päättymisajankohta.
Jos ilmoittautumislomake ei käytössä jätä ruutu tyhjäksi ja valitse alta ilmoittautumistapa
valintaruuduista ja kirjaa mahdolliset lisätiedot sisältöeditoriin.
Ilmoittautumislomaketta käyttäessä voit nähdä ilmoittautuneet listauksen ilmoittautuneet
välilehdeltä (ilmestyy kun valitset, että tapahtumalla on lomake käytössä). Voit myös
manuaalisesti lisätä ilmoittautuneita itse tapahtumaan valitsemalla Lisää rivi ja täyttämällä
tiedot. Näet ilmoittautuneiden tiedot myös tapahtuman julkisessa näkymässä, jos olet
kirjautuneena sisään palveluun. Mikäli haluat kerätä palautetta järjestelmän kautta, valitse
palautteen kerääminen -ruutu.
Toiminta näytetään palvelussa siihen saakka, kunnes toiminta on päättynyt.

8.6.

Työ- ja harjoittelupaikat

Lisää ilmoitus valitsemalla ohjauspaneelin pääsivuvalikosta Työ- ja harjoittelupaikat ja Lisää
uusi. Ilmoitukselle annetaan otsikko ja sisältöeditoriin kirjataan haluttu sisältö.
Sisältöeditorin alla on työ- ja harjoittelupaikan lisätietoja varten oma valikko. Lisää tehtävän
tiedot, sijainti, yhteystiedot sekä liitteet täyttämällä näiden välilehdet.

Tehtävän tiedot: Valitse valikosta tehtävään tyyppi sekä soveltuva osaamisalue. Lisää työn
aloituspäivämäärä valitsemalla kalenterista (tai valitsemalla sopimuksen mukaan). Valitse
tehtävän kestoon sopiva vaihtoehto, työaika ja määritä hakuajan päättymisen kalenterista. Voit
myös halutessasi lisätä tehtävän tarkan päättymispäivämäärän.
Sijainti: Valitse alue, kunta ja kylä/kaupunginosa valikoista. Jos työnteko ei ole
paikkakuntakohtainen valitse Työntekopaikkakunnalla ei ole merkitystä.
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Yhteystiedot: WordPress määrittää toimijan tiedot automaattisesti ilmoituksen yhteystiedoiksi.
Jos ilmoittajaksi halutaan muut tiedot, voit halutessasi lisätä eri yhteystiedot valitsemalla
Määritä ilmoitukselle oma yhteyshenkilö.
Liitteet: Voit halutessasi lisätä ilmoitukseen liitteitä, esim. pdf-tiedostoja esim. ilmoituksen tai
lisätietoja tehtävästä tai organisaatiosta, suunnitellusta toiminnasta johon työntekijää etsitään
tms. Lisää rivi ja anna liitteelle nimike sekä kuvaus. Lisää liitetiedosto klikkaamalla Lisää
tiedosto, tällöin sivulle avautuu Mediakirjasto, josta voit valita täältä valmiin tiedoston tai lisätä
uuden siirtämällä tiedostoja valitsemalla ylävalikosta Siirrä tiedostoja ja pudottamalla tiedoston
kirjastoon.
Työ- ja harjoittelupaikka näytetään palvelussa siihen saakka, kun paikka on haettavana.

8.7.

Toimitilat

Lisää toimitila valitsemalla ohjauspaneelin pääsivuvalikosta Toimitilat ja Lisää uusi. Anna
toimitilalle otsikko (toimitilan nimi).
Täytä

tämän

jälkeen

perustiedot,

toimitilan

tiedot

sekä

lisätiedot

ja

varaukset.

Perustiedot: Valitse sijainti joko kirjoittamalla toimitilan osoite. Valitse alue, kunta sekä
kylä/kaupunginosa. Jos tila on eri toimijan, merkitse toimijan nimi ruutuun. Lisää halutessasi
muita perustietoja (kuva/liite/lisätietoa verkossa) klikkaamalla Lisää rivi painiketta.
Toimitilan tiedot: Valitse valikosta toimitilan tyyppi sekä halutessasi muita tietoja kuten
rakennusvuosi, varustelu, tilan koko tai max. henkilömäärä.
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Lisätiedot ja varaus: Täytä yhteyshenkilön tiedot (nimi, puhelinnumero, sähköposti). Voit lisätä
muita varaukseen liittyviä lisätietoja sisältöeditorilaatikkoon. Valitse kyllä/ei onko tila
vuokrattavissa ulkopuolisille. Lisää sisältölaatikkoon lisätietoja hinnoittelusta ja vuokrauksesta.

8.8.

Vapaaehtoistehtävät

Lisää
vapaaehtoistehtäväilmoitus
Vapaaehtoistehtävät ja Lisää uusi.

valitsemalla

ohjauspaneelin

pääsivuvalikosta

Ilmoitus lisätään samalla periaatteella kuin muut lomakkeet. Ilmoitukselle annetaan otsikko ja
sisältöeditoriin kirjataan lyhyt kuvaus tehtävästä.
Vapaaehtoistoiminnan tulee noudattaa mainittuja ehtoja. Hyväksy ehdot valitsemalla
vapaaehtoisitoiminnan periaatteiden alla oleva valintalaatikko.

Täytä tämän jälkeen eri välilehdillä vaaditut tiedot.
Yleistiedot: Valitse vapaaehtoistyön muoto, voit valita usean eri vaihtoehdon valikosta. Kirjoita
kuvaus tehtävästä vieraalla kielellä sisältöeditoriin (vapaaehtoinen).
Tehtävän ajankohta: Valitse vapaaehtoistyön alkamis- ja päättymispäivä sekä tehtävän
suorittamisajankohta. Suorittamisajankohtaan voit lisätä useamman ajankohdan lisäämällä
useampia rivejä. Valitse tehtävän hakuajan päättymisajankohta.
Luokittelut: Valitse minkä ikäisten parissa työ tapahtuu ja toiminnan aiheet valikoista. Voit valita
useamman vaihtoehdon.
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Paikkatiedot: Jos tehtävällä ei ole paikkakohtaista rajoitusta vaan tehtävä suoritetaan muualla
valitse sopiva vaihtoehto. Valitse alue ja kunta ja määrittele halutessasi tarkemmat sijainnit.
Toiveet ja edellytykset: Valitse valikosta minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu sekä mahdolliset
työntekijään kohdistuvat toiveet. Kirjoita sisältöeditoriin mahdolliset edellytykset tai taidot, joita
vapaaehtoistyöntekijältä vaaditaan sekä muut toiveet tehtävässä toimimiselle. Merkitse
tehtävän perehdytysmuoto, koulutuksen kesto sekä mitä vapaaehtoinen saa työstään
palkkioksi. Voit kirjoittaa myös Vapaaehtoisen tuki kohtaan miten toiminnassanne kiitetään,
huomioidaan ja tuetaan vapaaehtoista.
Lisätiedot: Merkitse mahdolliset vapaaehtoistyön lisätiedot kuten suorittamispaikan
saavutettavuus tai verkkosivut/Facebook-sivut. Voit myös lisätä vapaaehtoistyöhön liittyvä
liitteitä lisätiedot välilehdelle.
Yhteystiedot: Vapaaehtoistyön yhteyshenkilöksi määräytyy automaattisesti ilmoituksen jättävä
toimija. Jos ilmoituksen yhteyshenkilö on joku muu kuin ilmoituksen jättäjä merkitse ruutu,
jonka jälkeen voit kirjata yhteyshenkilön tiedot (nimi, puhelinnumero, sähköposti).

Ilmoittautuminen: Jos ilmoituksen jättäjä on samanaikaisesti yhteyshenkilö voi
ilmoittautumisen suorittaa verkkosivuilla ilmoittautumislomakkeella.
Valitse ruutu, jos ilmoittautumislomake halutaan näkyviin ilmoituksen yhteyteen.

Jos lomake on käytössä, voit nähdä ilmoittautuneet listauksen ilmoittautuneet välilehdeltä.
(ilmestyy kun valitset, että vapaaehtoistyöllä on ilmoittautumislomake käytössä).
Tehtävä näytetään palvelussa siihen saakka, kun vapaaehtoistehtävä on haettavana.
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9. Käyttäjät
Käyttäjät valinnan alta voit muokata sekä omia tietojasi että muiden oman toimijan alaisia
käyttäjänjäsenten tietoja. Tehdessä muutoksia muista tallentaa muutokset sivun alakulmasta
Päivitä käyttäjätiedot.

Huomioi, että voit myös itse poistaa omat käyttöoikeudet käytöstä. Varmista siis aina
tehdessäsi muutoksia omiin tietoihisi, ettet ole merkannut Poista käyttäjätunnus käytöstä –
valintaa.

9.1.

Oman salasanan vaihtaminen

Oman salasanan saa vaihdettua omista tiedoista sekä palautustyökalulla. Ylläpitäjät voivat
hallinnassa muuttaa kaikkien käyttäjien salasanoja. Valitse Käyttäjät sivuvalinnan alta Omat
tietosi ja Luo salasana.

Vaihtaessa salasanaa WordPress ehdottaa riittävän turvallista valmista salasanaa, jotta sitä
ei tarvitse itse keksiä. Tämän voi halutessa poistaa ja kirjoittaa oman salasanan
tekstiruutuun. Lähtökohtaisesti suosittelemme käyttämään yli 8 merkkiä pitkiä salasanoja,
jotka sisältävät numeroita tai muita erikoismerkkejä.

9.2.

Toimijakäyttäjän hyväksyminen/hyllytys

Toimijan käyttäjäryhmän jäsenet voivat hyväksyä tai poistaa käyttäjiä toimijansa ryhmästä.
Uudet toimijaan rekisteröityneet käyttäjät tulevat palveluun automaattisesti hyllytettyinä. Kuka
tahansa hyväksytty toimijan käyttäjäjäsen voi muuttaa toisen jäsenen kirjautumisoikeuksia.
Valitse ohjausnäkymän sivupalkista Käyttäjät –> Käyttäjäryhmät. Listalta näet hyväksytyt ja
hyväksymättömät käyttäjä.
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Valitse listalta hyväksymätön käyttäjä, jolloin käyttäjän tiedot ilmestyvät. Poista käyttäjän
omassa profiilissa Poista käyttäjätunnus käytöstä valinta. Lopuksi päivitä käyttäjä.

HUOM! Käyttäjät sivun näkymässä oleva Hyväksy –painike EI hyväksy uutta käyttäjää,
vaan hyväksyminen tulee tehdä yllä olevien ohjeiden mukaisesti avaamalla tietyn käyttäjän
oma profiili ja poistamalla valinta. Hyväksy –painikkeen avulla voit tehdä massatoimintoja,
kuten poistaa useamman käyttäjän massatoimintona.

Hylkäys voi olla myös tilapäinen, esimerkiksi käyttöehtojen vastaista sisältöä julkaisseen
käyttäjätunnuksen jäädytys. Tunnus on hyvä muistaa hyväksyä taas uudelleen jonkin ajan
kuluttua, jotta sitä voi taas käyttää normaalisti.
On suositeltavaa, että toimijan käyttäjäjäsenet itse tarkastavat väliajoin, että käyttäjäjäsenet
ovat ajan tasalla ja oikeilla käyttäjillä on oikeudet kirjautua palveluun.

10. Tilavaraukset
Tilavaraukset alta voit selata eri tiloja ja tarkastella omia tilavarauksia. Valitsemalla
Tilavaraukset  Selaa tiloja näet listauksen eri vuokrattavista toimitiloista sekä tilan
vuokraustilanteen kalenterimuodossa tarkastaaksesi tilan saatavuuden.
Omat tilavaraukset alta näet varaamasi tilat. Voit muokata varaustasi tai poistaa varauksen
omien tilavarausten kautta. Syötä lomakkeelle vaadittavat tiedot sekä ajankohta. Tallenna
muutos valitsemalla Muokkaa varausta. Saat toimijasi yhteyshenkilön
sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen varauksen muutoksesta.
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11. Kokemustieto ja palautteet
Selaa annettua palautetta toiminnasta Kokemustieto ja palautteet valinnan kautta.

12. Automaattiviestit
Saat palvelun lähettämiä automaattiviestejä mm. seuraavien toimintojen yhteydessä:
- Palveluun rekisteröityminen
- Salasanan palautus
- Tapahtumaan, toimintaan tai muuhun tehtävään ilmoittautuminen
- Tilavaraus ja tilavarausmuutos
- Lisäksi saat koosteviestin kerran viikossa uusista vapaaehtoistehtäviin ilmoittautuneista.
Toimijan täytyy käydä merkitsemässä ilmoittautuneen yhteyteen "on otettu yhteyttä",
jolloin viestin lähetys lakkaa.

