
Manuaali Yhdistyskanavalle. 

Osoite: gluggen.abounderrattelser.fi/wp-admin 

KIRJAUDU SISÄÄN Käyttäjätunnus ja salasana saadaan Lindalta (linda.abrahamsson-

thomander@kimitoon.fi) tai ÅU:n Paulta (paul@aumedia.fi). 

ARTIKKELI 

Sivun yläpuolella: Valitse + Uusi ja artikkeli 

Lisää uusi artikkeli: Kirjoita otsikko ja kerro tapahtumasta. Siellä voit myös liittää kuvat ja linkit. 

Kuvat liitetään painamalla” Lisää media” ikonia. Valitse tiedostot, valitse kuva, avaa kuva ja Lisää 

tekstiin. 

Linkki. Valitse sana johon haluat linkin NÄIN. Etsi linkki netistä, kopioi osoite ja liitä linkki-alueeseen. 

Jos linkki menee toiseen internetosoitteen (ei Yhdistyskanavalle), laita sitten rasti ruutuun: ”Avaa 

linkki uuteen välilehteen”. 

Youtube: Youtube-videoklippi voidaan julkaista, etsi Youtubesta, valitse jakaa videoklipin alla, kopioi 

osoite ja liitä tekstiruutuun Yhdistyskanavalle omalla rivillä. 

Kategoriat. Valitse sopivin kategoria. Kategoriaa ei ole pakko käyttää. Ilman valintaa kategoriaksi 

tulee”allmänt” - ”Yleinen”.  

Avainsanat ovat tapahtumia kuvailevia hakusanoja. (Esimerkiksi: kokous, jalkapallo, Kemiö) 

Artikkelikuvan alla voit asettaa artikkelikuvan. Kuva tulee tekstin yläpuolelle. Paina Aseta 

artikkelikuva ja valitse tiedostot, valitse kuva, avaa ja vahvista asettamalla artikkelikuva. Artikkelikuva 

tulee otsikon yläpuolelle. Kuva voi olla vinjetti tai yhdistyksen logo. Yritä pitää kuvaa pitkänä 

vaakatasossa (ei siis kovin korkeana).  

Kun teksti on valmis, mene sivulla ylöspäin, paina Esikatselu ja julkaise artikkeli painamalla JULKAISE.  

Jos haluat julkaista artikkeli määrätylle päivämäärälle, julkaise heti rivin jälkeen löytyy muokkaa. 

Valitse haluamasi julkaisupäivä ja kellonaika. Paina OK ja sitten AJASTA. 

Sivun ylhäältä ja vasemmasta palkista valitset joko artikkeli tai tapahtuma riippuen siitä mitä haluat 

lisätä. Painamalla Föreningsgluggen pääset etusivulle, sen alla painamalla ohjausnäkymä saat 

vasemman palkin käyttöön  

Jos haluat muokata tai poistaa artikkelin, valitse Artikkeli, Kaikki artikkelit vasemmassa reunassa. 

Osoita haluamaasi artikkelia ja toiminnot tulee näkyviin.  

Muokkaa | Pikamuokkaus | Siirrä roskakoriin | Näytä 

Kun olet muokannut, valitse päivitä niin sivua päivitetään.  

 

 

TAPAHTUMA 

Toimii melkein samalla tavalla kuin artikkeli. Erona on muutama lisäkohta: 

Sivun alapuolella: Tapahtumat Lisää Tapahtuma 
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Kirjoita otsikko ja sitten tekstiä tapahtumasta.  

Täytä AIKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ. 

Jos tiedät paikan ja osoitteen, täytä kohtaan tiedot jonka jälkeen paikka näkyy Google-maps kartalla. 

Valitse JÄRJESTÄJÄT, oma yhdistyksesi 

Tapahtuman www-sivu, voit liittää internetosoitteen jos tapahtumalla on sellainen.  

Avainsana ja artikkelikuva toimivat samalla tavalla kuin artikkelissa.  

Sivun alapuolella voit esikatsella ja sitten julkaista, kun tapahtuma on valmis. 

Jos haluat muokata tai poistaa artikkelia. Valitse Tapahtuma, Kaikki tapahtumat vasemmassa 

reunassa. Osoita haluamaasi artikkelia ja toiminnot tulee näkyviin.  

Muokkaa | Pikamuokkaus | Siirrä roskakoriin | Näytä 

Jos muokkaat tapahtuman, valitse päivitä niin sivu päivitetään.  
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