Wordpress.com -työpajan sisältö
Wordpress.com on yksi TVT pop up –työpajoista, joita järjestetään Salpauksen henkilöstölle tarpeen ja toiveiden
mukaan. Lisätietoa Salpauksen henkilöstön intrasta Korista. TVT pop up –blogissa tvtpopup.blogspot.fi/ joitain
työpajoissa tehtyä ja kokeiltua.
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NEED TO KNOW

1 Käyttäjätilin luonti
Luodaksesi oman WP-blogin tai liittyäksesi toisen blogiin kirjoittajaksi tarvitset käyttäjätilin, luo tili.
Vahvista tilin luonti sähköpostissasi. Halutessasi vaihda tilisi asetuksista kieleksi fi-suomi.
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2 Blogin luonti
Avaa wordpress.com ja kirjaudu sisään palveluun. Avaa Sivustoni-näkymä ja Luo sivusto. Kirjoita
blogille kuvaava mutta lyhyt verkko-osoite, kaikkiyhteen, ja valitse jokin teema. (Hyppää yli
maksulliset palvelu-ehdotukset.) Lopuksi siirry joko muokkaus- tai postaus-tilaan.

3 Blogiin kirjoittaminen
Oletuksena blogin etusivu koostuu artikkeleista, uusin aina ylimpänä. Anna postauksille kuvaava
otsikko ja jaa tekstiä väliotsikoiden kappalesiiin. Käytä myös *)kuvia. Sijoita artikkelisi lukijalle
aiheittain kategorioihin ja anna yksi tai useampia sisältöä kuvaavia avainsanoja. Kategoriat ja
Avainsanat saat näkyviin sivupalkkiin navigointia helpottamaan, ks. *)Vimpaimet-ohje.

Vinkki
Artikkelin voi kirjoittaa myös sähköpostitse, hae osoite Omat blogit -sivulla. Artikkelin voi julkaista heti
tai tallentaa ensin luonnoksena. Julkaistun artikkelin voi suojata salasanalla.
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4 Kuvien ja tiedostojen tallennus ja julkaisu
Kuva ja muut tiedostot tallennetaan ensin *)Mediakirjastoon, josta ne liitetään artikkeleihin ja sivuille.

5 Videoiden julkaisu
Video upotetaan sivulle linkillä videojakopalvelusta, jonne video on viety - videota ei (ilmaisversiossa)
voi tallentaa blogipalvelimelle.

6 Ulkoasun muokkaus
Teema määrittää osin blogin ulkoasua, esimerkiksi sisältöelementtien paikan ja valikoiden määrän.
Blogia voi muokata monin tavoin, teemakohtaisesti, Ulkoasu/Mukauta-sivulta. Blogin teema,
taustaväri, taustakuva ja otsakekuva ovat vaihdettavissa.



Sisältöä lisätään Vimpaimilla, itsenäisillä sisältöelementeillä. Vimpaimet sijoitetaan ko. teeman
tarjoamille vimpainalueille (sivupalkkeihin).
Valikolla lisätään välilehdet, joista avautuu halutut sivut, tietty kategoria, ykisttäinen artikkeli
tai ulkoinen linkki. Teema määrittää valikoiden määrän.

7 Sivut
Blogissa etusivu on useimmiten blogiartikkelit, uusin ylimpänä. WP:ssä on valmiina Tietoja-sivu, josta
voi aloittaa sivujen luonnin. Sivu täytyy julkiasta em. Valikon avulla.

8 Käyttäjät
Voit kutsua blogiisi muita kirjoittajia ja antaa heille haluamasi roolin.
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8 Mobiilikäyttö
Blogiin voi helposti kirjoittaa ja julkaista kuvia suoraan mobiililaitteesta. Varsinkin kuvien lähetys
suoraan laitteelta on kätevää. Laitteelle kannattaa hakea oma Wordpress-sovellus.
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