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JULKAISUN TEKEMINEN PUNOMO-TEEITSE-SIVUSTOON WORDPRESSIN OMIN EDITOINTIVÄLINEIN  
 

VALMISTELUT: NÄITÄ TARVITSET 
- tee työkansio omalle koneellesi julkaisussa tarvittavien tiedostojen tallennusta varten 
- tallenna kaikki julkaisun ainekset eli kuvat, tekstit tiedostoiksi työkansioon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTA WORDPRESS KÄYTTÖÖN  
 
Kirjaudu tunnuksillasi WP-ohjelmaan http://punomo.npn.fi/wp-login.php  

 
 
 
JULKAISUN TEKOVAIHEET TULEVAT OLEMAAN NÄMÄ 
 

• Editointi = teksti ja kuvat paikoilleen  
• Kategorisointi eli luokittelu, jotta julkaisusi löytyy  

Teeitse-sivuston kategorioista aiheensa mukaisesti 
• Artikkelikuvan lisääminen 
• Taitotason ym. valinnat 

Tallenna / päivitä aina kun teet muutoksia. Lopuksi:  
Tarkista ja testaa julkaistu sivu verkossa. 

 

 

PUUTTUUKO SINULTA 
PUNOMO-TUNNUS? 

Tunnuksia jakavat 
Punomo.fi:n ylläpitäjät. 
Katso: 
punomo.npn.fi/yhteystiedot 

Julkaisuun tulevat ainekset on tallennettu omalle koneelle työkansioon. 

http://punomo.npn.fi/wp-login.php


• EDITOINTI = TEKSTI JA KUVAT PAIKOILLEEN  

1. Valitse Julkaisut »  
 

2. Lisää uusi  
 

3. Lisää otsikko kohtaan Lisää otsikko tähän 
- Voit liittää kaikki tekstit työkansiosi tekstistä kopioimalla. 
 

4. Liitä teksti paikoilleen tai kirjoita se tässä vaiheessa. 
Ennen kuin liität tekstiä, klikkaa Liitä muotoilemattomana -painike pohjaa. Näin 
varmistat että julkaisusi fonttiasetukset ovat samanlaiset kuin sivustossa 
kauttaaltaan.   
Huom. Rivinvaihto ilman tyhjää riviä = CTRL + Enter ja kappaleenvaihto = Enter. 
 

5. Lisää kuvat  
Kuvat tuodaan omalta koneelta Mediakirjastoon, josta ne liitetään julkaisuun: 
Valitse Lisää media » pääset Mediakirjastoon » Valitse Siirrä tiedostoja »  
Avaa koneeltasi kansio, jossa julkaisuun tulevat kuvat ovat » Valitset yksi tai useampi kuva » 
Klikkaa Avaa ja tiedostot siirtyvät Mediakirjastoon eli palvelimelle. 
Valitse liitettävä kuva ja klikkaa näkymän oikeasta alakulmasta Lisää sivulle. 
 

6. Tallenna luonnos  
 

7. Esikatsele 
 

8. Jatka muokkaamista  
 

9. Julkaise 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tutustu editoriin, jos sen 
käyttö on sinulle uutta.  
Ks. erillinen ohje 
http://punomo.npn.fi/teeitse/
ohje-tutustu-wordpressin-
omaan-www-editoriin-ja-
valmiisiin-sivupohjiin. 
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10. Kategorisoi julkaisu  
Vasta kun olet valinnut julkaisullesi sopivat kategoriat, se alkaa 
näkyä Teeitse-sivustossa.  
Valitse pitkästä kategorialistasta kaikki ne kategoriat, joihin 
julkaisusi sopii. Ajattele kategorioita valitessasi, millä perusteella 
itse saattaisit etsiä tekemääsi julkaisua. 
 

11. Määrittele myös Taitotaso, kohderyhmä, Aineistotyyppi, Kielet 
Kaikkia kohtia ei on pakko määritellä. Harkitse tilanteen mukaan. 
 

12. Artikkelikuva 
Jokaiseen julkaisuun liitetään tunnuskuva eli artikkelikuva. Se näkyy 
Teeitse-sivuilla pikkukuvana (200 x 150 pix) eri sivunäkymissä, 
kategorioissa ym. 
Voit liittää suuremmankin kuvan, järjestelmä kutistaa sen sopivaksi, 
mutta varmista aina lopputulos itse testaamalla. 
 

13. Lisenssivaatimus 
Merkitse rastilla, jos julkaisu on vain lisenssinhaltijoiden 
käytettävissä. 
 

14. Tee tarpeeliset linkitykset 
Linkkejä voi tehdä omalta sivuilta toiselle omalle sivulle, toiselle jonkun muun tekemälle Teeitse-sivulle (= sisäinen linkki) 
tai mille tahansa internet-sivulle (= ulkoinen linkki). 
Linkki voi lähteä tekstistä tai kuvasta. 
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Linkin tekeminen: 
 

• Aktivoi eli valitse linkkiteksti tai kuva 
• Klikkaa Lisää tai muokkaa linkkiä – painiketta. 
• Anna linkin kohteen www- eli URL-osoite. 
• Jos haluat, voit rastittaa kohdan Avaa linkki 

uuteen välilehteen 
 
 
 
 

15. Päivitä julkaisu (= tallenna) ja katso selaimessa  
(=Näytä sivu) 
 

16. Palaa tarvittaessa takaisin muokkaukseen tekemään 
korjauksia. 

 
 
 
 
 
 

julkaisun-tekeminen-lyhyt-ohje.pdf  PS 10/2016 Punomo.fi   

http://www.punomo.fi/

