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1 Johdanto 

Tämän ohjeen painopiste on Wordpress-ohjelman käyttössä nettisivuston rakentamisessa. 

Lähtökohtaisesti Wordpress on blogialusta, mutta se soveltuu hyvin myös nettisivujen 

tekemiseen. Ohje perustuu Twenty Thirteen teemaan ja oletuksena on, että käyttäjä on luonut 

ensin blogin Savonian blogialustalle ja valinnut teemaksi Twenty Thirteen teeman. Saman 

sarjan teemoja ovat myös Twenty Ten, Twenty Eleven ja Twenty  Twelve. Näiden teemojen 

laadinnassa  on otettu huomioon Wordpress- ohjelmalla rakennettavalle blogille tai sivustolle 

tyypillisimmät piirteet.  

2 Aloitusnäkymä 

Kun blogi (jatkossa sivusto) on perustettu, teemaksi valittu Twenty Thirteen  ja siirrytty 

sivuston katselutilaan, aloitusnäkymä on suunnilleen seuraavanlainen: 

 

Sivuston otsikoksi on määritelty asetuksissa OivallaDemo ja sitä voi luonnollisesti muuttaa. 

Tässä teemassa otsikko on näkyvissä sivuston yläosan Header-osiossa. Lähtökohtana 

aloitussivulla näkyy blogi ja siinä on valmiina  blogiteksti Hello world! Sivulla on muitakin 

blogille tyypillisä toimintoja, mm. kommentointimahdollisuus. 

Sivustolla on valmiina myös yksi sivu ja siihen pääsee valikon Sample page kautta: 
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Tässä teemassa blogisivulle ei ole omaa valikkoa, mutta sinne pääsee otsikkoa klikkaamalla. 

Joissakin teemoissa on valmiina Home valikko, joka viittaa blogisivulle.  Sivun alaosassa on 

mahdollisuus kommentoida sivua, mutta suhteellisen pysyviksi tarkoitettuja nettisivuja ei ole 

tarkoitus kommentoida, vaan kommentointi liittyy paremminkin blogien artikkeleihin. Siksi 

kommentointimahdollisuus on syytä poistaa. Sivun alareunassa on alatunnisteosio, jossa niin 

ikään on blogille tyypillisiä toimintoja, kuten blogiartikkelien arkistointi. Nämä toiminnot ovat 

ns. ”vimpaimia” (widget), joita on Wordpressissä runsaasti ja ne voidaan sijoittaa teemasta 

riippuen sivun alaosaan ja/tai sivuille ja ne näkyvät sitten lähtökohtaisesti sivuston jokaisella 

sivulla. 

3 Ohjausnäkymä 

Katselutilasta ohjausnäkymään pääsee vasemman yläkulman Minun sivustoni painikkeesta: 
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Painikkeen alla näkyvät kaikki tällä käyttäjätunnuksella luodut sivustot. 

Ohjausnäkymän avulla voidaan luoda tai muokata sivuja valitsemalla vasemmasta reunasta 

sivut/kaikki sivut: 

 

Seuraavassa kuvassa on muokattu sivua Sample page. Sivulta on poistettu 

kommentointimahdollisuus, otsikko on muutettu ja sivulle on lisätty tekstiä: 

 

Päivityksen jälkeen sivun näkymä selaimessa: 
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Tässä teemassa sivun nimi tulee automaattisesti sivun otsikoksi ja nimi näkyy myös 

navogointivalikossa. Sivun alaosassa ovat vielä blogiin liittyvät Viimeisimmät artikkelit, 

Viimeisimmät kommentit, arkistot, kategoriat ja meta- vimpaimet. Poistamme ne 

toistaiseksi. Sivustoon on mahdollista lisätä myöhemmin blogi ja sitten on voidaan harkita 

siihen liittyvien vimpaimien lisäämistä sivustolle. 

Palataan ohjausnäkymään ja valitaan vimpaimet: 

 

Tässä teemassa alatunniste on ensisijainen vimpainalue ja oikeassa reunassa näkyvät siinä 

olevat vimpaimet. Ne voidaan poistaa vetämällä ne hiirellä vimpainluetteloon. Toissijainen 

vimpainalue on oikea reuna, joka meillä ei ole nyt käytössä. 

4 Sivujen lisäys 

Sivujen tekstin kirjoittamisessa voidaan käyttää Wordpressin pelkistettyä tekstieditoria 

(Kuva). Sivulle annetaan nimi, (poistetaan kommentointimahdollisuus) ja määritellään miten 

se näkyy  navigointivalikossa. Jos yläsivuksi määritellään päätason sivu, sivu tulee 

päävalikkoon. Jos se määritellään jonkin sivun alasivuksi, se tulee ko. sivun alasivuksi 

navigointivalikossa.  

Kaikissa teemoissa ei ole navigointivalikkoa. TwentyThirteen teemassa se tulee 

automaattisesti,  kun määritellään sivujen keskinäiset suhteet (pääsivut ja alasivut). Sivujen 

järjestys valikossa on myös mahdollista määritellä. 
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Tekstieditori 

Sivu selaimessa: 

 

Jos olet kirjautunut sivustolle omilla tunnuksillasi, näkyvissä on muokkauspainike. Muille se ei 

näy. 

Navigoinnin määritys 



  8 / 13 

Savonia-ammattikorkeakoulu | PL 6, 70201 Kuopio | www.savonia.fi 

 Lisätään tuotteille kaksi alasivua, kuntosali ja asusteet: 

 

Ja selainnäkymä: 

 

Tässä näkymässä sivustolle on saavuttu kirjoittamalla selaimeen sivuston osoite: 

blogi.savonia.fi/yritys. Aloitussivuna onkin blogi eikä sivuston varsinainen aloitussivu 

OivaTreeni. Tämä johtuu Wordpressin oletusarvosta, jonka mukaan sivuston (blogin) 

aloitussivu on blogi ja sen uusin artikkeli. Tässä tilanteessa aloitussivu pitää siis vaihtaa. 
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5 Etusivun määritys 

Valitaan ohjausnäkymästä lukuasetukset: 

 

Valitaan haluttu aloitussivu uusimman artikkelin tilalle, tallennetaan muutokset : 
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Ja näkymä selaimessa: 

 

Klikkaamalla sivuston otsikkoa päästään aloitussivulle eli blogi ”katosi”, koska sitä ei ole 

navigointivalikossakaan. Jos sivustolle halutaan myös blogi, sille pitää luoda uusi tyhjä sivu ja 

määritellä se sitten blogisivuksi lukuasetuksissa. 

Luodaan ensin tyhjä sivu ja annetaan sille nimi. Se näkyy navigointivalikossa ja nimi voi 

luonnollisesti olla blogi, mutta myös esimerkiksi uutiset tai ajankohtaista  voisivat olla 

sopivia nimiä, koska usein yritykset kertovat ajankohtaisista tapahtumista blogissaan. 
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Blogissa kommentointi on lähtökohtaisesti sallittua. Järjestysnumero on 10, joten uutiset on 

valikossa viimeisenä (pienempikin numero riittäisi..): 

 

Toistaiseksi sivu on tyhjä, koska yhtään artikkelia ei ole luotu eikä blogia ole määritelty 

näkyväksi lukuasetuksissa. 

Muokkaamme lukuasetuksia: 
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Luomme yhden artikkelin: 

 

Ja selainnäkymä: 

 

Uusin artikkeli on ensimmäisenä. Oletusartikkeli näkyy myös. 
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6 Teeman muokkaus 

Teeman ulkoasua ja toiminnallisuutta voi jossain määrin muokata ja mahdollisuudet 

vaihtelevat teemoittain. Perusteellisempi muokkaus edellyttäisi CSS tyylitiedostoihin ja 

muuhun ohjelmistokoodiin (php) pääsyä ja siihen ei ole mahdollisuutta Savonian blogin 

peruskäyttäjillä.  

 

 

 

 

 

 


