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KIRJAUTUMINEN NETTISIVUILLE

Kirjautuminen nettisivuille tapahtuu osoitteesta https://fbcturku.net/wp-  admin  
Käyttäjätunnukset saat toiminnanjohtaja Ville Lintuselta, joka pyytää ne Sivustamosta.

UUTISEN KIRJOITUS

1) Päävalikosta valitse vasemmalta ’Artikkelit’ ja täältä ’Lisää uusi’
2) Kirjoita juttu teksti editorikenttään ja voit lisätä siihen kuvia, linkkejä ja etc.

Muista seuraavat asiat:
Jos siirrät tekstin tekstinkäsittelyohjelmasta: Copy/Kopioi -toiminnon jälkeen  
liitä  teksti  käytäen  Paste  as  /  Liitä  pelkkänä  tekstinä  /  Liitä  määräten  -
toimintoa  jolloin  teksti  siirtyy  nettisivujen  editoriin  muotoilemattomassa  
muodossa ilman esim. fonttimäärityksiä.

Lisää aina uutiseen ’Artikkelikuva’ oikealta olevasta valikosta. Artikkelikuva  
tulee näkyviin nettisivujen valikoihin sekä toimii myös jutun aloituskuvana kuin 
myös  kuvana,  jonka  some  kanavat  ottavat,  jos  linkkiä  jaetaan.  Muokkaa  
artikkelikuvan  kokoa  tarvittaessa  jo  koneellasi  ennen  sen  lataamista.

Muista myös aina valita uutisella ’Kategoria’ eli joukkuesivu jolla juttu näkyy. 
Lähtökohtaisesti  laittakaa  tekemänne uutiset  näkymään vain  joukkueenne  
sivuilla ja jos kyse on todella merkittävästä uutisesta esim. aluemestaruus tai 
SM-sarjaan  pääsy  voitte  uutisen  laittaa  myös  ’Yleiseksi’,  jolloin  se  näkyy  
joukkuesivunne  lisäksi  etusivulla.  Varmistakaa  mieluiten  ensin  esim.  
toiminnanjohtajalta onko uutisenne tarpeeksi merkittävä ’Yleiset” kategoriaan.

JOUKKUESIVUJEN MUOKKAUS YLEISESTI

Joukkuesivuja pääset muokkaamaan:
1) Sisään kirjautumisen jälkeen valitset päävalikon vasemmasta yläkulmasta ’FBC Turku’
tai sen alta aukeava ’Vieraile sivustolla’.
2)  Tämän  jälkeen  mene  sivustolla  joukkueenne  sivuille.  Sivun  auettua  valitse  ruudun
ylälaidasta  ’Muokkaa  Elementorilla’.  Klikkaa  tätä,  älä  välitä  alla  olevista  valinta
mahdollisuuksista.
3) Pääset muokkaamaan kohdetta vetämällä osoittimen sen päälle ja klikkaamalla kohteen
oikeaan yläkulmaan aukeavaa sinitaustaista kynän kuvaa hiiren vasemmalla näppäimellä.

JOUKKUESIVUJEN MUOKKAUS - KUVAN LISÄYS

1) Lataa kuva laitteellesi.
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2) Klikkaa vasemmalla hiiren nappulalla haluamasi kohteen muokkausta sinisestä kynä -
kuvakkeesta.
3) Vasemmalle aukeavassa kuvan editorissa klikkaa kuvaa.
4) Valitse aukeavasta tiedostoselaimesta ’Siirrä tiedostoja’.
5) Toimi ohjeiden mukaan ja lataa kuva laitteeltasi nettisivuille ja valitse kuva lisättäväksi
sivuille.
6) Muista painaa sivun alalaidasta vihreää ’Päivitä’ -painiketta, kun kuva paikallaan.

Muista seuraavat asiat:
Älä  turhaan pienennä kuvaa ennalta  tai  valitse  pienennettyä  kuvaa,  vaan  
käytä täyttä kuvan kokoa. Sivusto osaa asettaa isonkin kuvan oikein. 

JOUKKUESIVUJEN MUOKKAUS - PELAAJALISTAN MUOKKAUS
1) Klikkaa vasemmalla hiiren nappulalla haluamasi kohteen muokkausta sinisestä kynä-
kuvakkesta.
2) Päivitä aukeavaan taulukkoon oikeat tiedot.
3) Muista painaa sivun alalaidasta vihreää ’Päivitä’ -painiketta, kun kuva paikallaan.

Muista seuraavat asiat:
Jos tarvitset uuden tehtäväotsikon esim. ’manageri’ kopioi otsikkosarake esim.
’joukkuejohtaja’  sarakkeesta klikkaamalla  oikean puoleista  hiiren nappulaa  
sinitaustaisen kynän kuvan kohdalla, joka aukaisee valikon, josta löytyy kohta 
’Kopioi’.  Vedän uusi  sarake tämän jälkeen haluamaasi  kohtaa listausta ja  
kirjoita halumasi nimike. Toista tämä myös henkilön nimi sarakkeen kohdalla.

Jos  haluat  luoda  lisää  rivejä  tai  poistaa  rivin  täytyy  se  tehdä  editorin  ”ei  
graafisella” puolella, kun olet valinnut muokattavan kohteen ja tekstieditori 
on auennut valitse ’Teksti’ -välilehti, joka aukaisee html -editorin. Selaa html  
koodia kohtaan johon haluat lisätä tai poistaa rivin.
* Jos aiot poistaa rivin leikkaa pois html-koodipätkä:
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
* Jos aiot lisätä rivin lisää html-koodipätkä: (voit korjata graafisessa editorissa 
oikeat tiedot)
<tr>
<td>19</td>
<td><strong>Lintunen Ville</strong></td>
<td>1979</td>
</tr>
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JOUKKUESIVUJEN MUOKKAUS - YHTEISTYÖKUMPPANIEN LOGOKARUSELLI

1) Klikkaa vasemmalla hiiren nappulalla haluamasi kohteen muokkausta sinisestä kynä-
kuvakkesta.
2)  Vasemmalle  aukeavassa  editorissa  klikkaa  yhteistyöskumppanien  logojen  kanssa
olevaa kynä-kuvaketta.
3)  Pääset  nyt  valitsemaan  haluamasi  logot  ja  painamalla  ’Lisää  galleriaan’  pääset
lataamaan laitteeltasi logoja nettisivujen tiedostoselaimeen.
4) Valitse lopuksi oikeasta alareunasta ’Lisää galleriaan’ ja logot tulevat karuselliin-
5) ’Kuvan koko’ -valinnasta kannatta kokeilla miten erikokoiset ja muotoiset logot parhaiten
istuvat yhteen ja nettisivuille: ’Medium 300x300’ on monesti toimivin.
6) Muista painaa sivun alalaidasta vihreää ’Päivitä’ -painiketta, kun kuvat paikallaan.

JOUKKUESIVUJEN MUOKKAUS - HARJOITUSPÄIVÄT JA AJAT

1)  Klikkaa  vasemmalla  hiiren  nappulalla  sinitaustaisen  valikon  haluamaasi  kohtaa  ja
vasemmalle avautuu valikon editori.
2)  Klikkaa editorissa  kohtaa  ’Harjoituspäivät  ja  ajat’  jolloin  avautuu  varsinainen  tekstin
editori.
3) Muokkaa tiedot oikeiksi.
4) Muista painaa sivun alalaidasta vihreää ’Päivitä’ -painiketta, kun tiedot kunnossa.

Muista seuraavat asiat:
Jos haluat laittaa harjoituspaikan perään karttalinkin tapahtuu se seuraavasti. 
Mene Google Mapsiin ja hae osoite esim. Niitunniskantie 18. Katukuvan alle 
tulee  ’Jaa’  -painike.  Klikkaa  sitä  ja  saat  kopioitu  linkin  Google  Mapsin  
kyseiseen karttapaikkaan esim. Niitunniskantie 18:
https://goo.gl/maps/TZpoYgC7qvZ3jLi37
Nettisivujen ’Harjoituspäivät ja ajat’ tekstin editorissa kirjoita harjoituspaikan  
osoite ja tämän jälkeen  esim:  ’-  kartalla’,  jonka  jälkeen  ”maalaa”  
hiireen vasenta nappulaa pohjassa pitäen  kohta  ’kartalla’.  Kun  teksti  on  
maalattu paina tekstieditorista painiketta, jossa kuvakkeessa ikäänkuin kaksi 
palloa yhdistyy  (ikäänkuin  =  §  ).  Paste/kopio  saamasi  Google  
Mapsin karttalinki auenneeseen linkkien lisäämisen kenttään ja hyväksy linkin 
yhdistäminen tekstiin.

JOUKKUESIVUJEN MUOKKAUS – TULEVIA TAPAHTUMIA

Linkitys  MyClubiin  on  valmiiksi  luotu  joukkuesivuille.  Jos  haluat  poistaa  MyClubin
tapahtumien  näkymisen  nettisivuilla  onnistuu  se  helpoiten  avaanmalla  ’Tulevia
tapahtuamia’ ja valitsemalla muokaustavaksi ’Teksti’ ja poistamalla koko html-koodin, joka
tulee näkyviin.
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Voit myös poistaa koko ’Tulevia treenejä’ -välilehden painamalla X-painiketta, joka on se
vieressä muokkauseditorissa. Tätä ei suositella.

Jos  joutuisit  lisäämään  MyClubin  tapahtumien  linkityksen  nettisivuille  tapahtuisi  se
seuraavasti:
1) Kirjaudu MyClubiin (tarvitse tunnukset joilla on "Hallinta" -oikeus)
2) Mene MyClubissa ’Tapahtumat’ -> ’Julkaisut’
3) Klikkaa: ’+Uusi julkaisu’
4)  Täytä  tiedot  lomakkeeseen.  Oikeastaan  ainoa  kohta  joka  kannattaa  muuttaa
perusasetuksiin on:
’Näytä enintään’ -> Ei kannata liikaa tapahtumia pitää ja esim. 5-7 riittää varmasti
5) Julkaisujen syöte MyClubissa on nyt  luotu ja klikkaa avautuvassa valikossa kolmen
päällekkäisen pisteen kohtaa ja klikkaa siitä ’Liitä HTML-koodi omalle sivulle’
6) Copy/Kopioi esiin tuleva html-koodi pätkä:
7) Kirjaudu sisään nettisivuille ja mene joukkuesivujesi ’Tulevia tapahtumia’ tekstieditoriin.
8)  Teksieditorissa  valitse  kohta  ’Teksti",  jolloin  pääset  html-editoriin,  jossa Paste/  Liitä
Myclubista kopioimasi html-koodipätkä tänne.
10) Muista painaa sivun alalaidasta vihreää ’Päivitä’ -painiketta, kun tiedot kunnossa.

JOUKKUESIVUJEN MUOKKAUS – PELIT

Jotta nettisivuille pystyttään tuomaan oikean sarjan ja joukkueen tilastot tulee tiedossa olla
näiden  sarjojen  ja  joukkueiden  numerokoodit,  jotka  saadaan  Salibandyn
tilastopalvelusivulta. Ohjeet numerokoodien löytämiseksi on tämän kohdan päätteeksi.

1)  Klikkaa  vasemmalla  hiiren  nappulalla  sinitaustaisen  valikon  haluamaasi  kohtaa  ja
vasemmalle avautuu valikon editori.
2)  Klikkaa  editorissa  kohtaa  ’Pelit’  jolloin  avautuu  varsinainen  tekstin  editori.  Valitse
editorista ’Teksti’ -tila jolloin pääset muokkaamaan html-koodia.

Jos  joukkueenne  pelaa  yhtä  sarjaa  kopio  alla  oleva  koodi  pätkä  editorin  kenttään
poistettuasi siitä ensin aiemman html-koodin.

<strong>A-POJAT LÄNSIRANNIKKO 2.DIV</strong>
<iframe src="https://api.floorball.fi/embed/6071/standings" width="100%" 
height="500"></iframe>

<iframe src="https://api.floorball.fi/embed/6071/games/played/17601" width="100%" 
height="350"></iframe>

<iframe src="https://api.floorball.fi/embed/6071/games/upcoming/17601" width="100%" 
height="350"></iframe>
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Html-koodiin korjaa sarjanne nimi A-POJAT LÄNSIRANNIKKO 2.DIV tilalle. Sarjataulukon 
ja pelien latautumista varten tarvitset kaksi koodia, jotka tulee vaihtaa html:n sarjakoodin 
6071 ja joukkuekoodin 17601 koodien tilalle. 

Jos  joukkueenne  pelaa  kahta  sarjaa  kopio  alla  oleva  koodi  pätkä  editorin  kenttään
poistettuasi siitä ensin aiemman html-koodin.

<strong>LÄNSIRANNIKKO KILPASARJA D2-POJAT</strong>
<iframe src="https://api.floorball.fi/embed/6519/standings" width="100%" 
height="450"></iframe>

<strong>LÄNSIRANNIKKO HAASTASARJA YLEMPI D2-POJAT</strong>
<iframe src="https://api.floorball.fi/embed/6517/standings" width="100%" 
height="400"></iframe>

<strong>LÄNSIRANNIKKO KILPASARJA D2-POJAT</strong>
<iframe src="https://api.floorball.fi/embed/6519/games/played/19001" width="100%" 
height="500"></iframe>

<strong>LÄNSIRANNIKKO HAASTAJASARJA YLEMPI D2-POJAT</strong>
<iframe src="https://api.floorball.fi/embed/6517/games/played/19002" width="100%" 
height="500"></iframe>

<strong>LÄNSIRANNIKKO KILPASARJA D2-POJAT</strong>
<iframe src="https://api.floorball.fi/embed/6519/games/upcoming/19001" width="100%" 
height="350"></iframe>

<strong>LÄNSIRANNIKKO HAASTASARJA YLEMPI D2-POJAT</strong>
<iframe src="https://api.floorball.fi/embed/6517/games/upcoming/19002" width="100%" 
height="350"></iframe>

Html-koodiin korjaa sarjojenne nimet kaikkiin kohtiin LÄNSIRANNIKKO KILPASARJA D2-
POJAT ja LÄNSIRANNIKKO HAASTASARJA YLEMPI D2-POJAT tilalle. Sarjataulukon ja
pelien latautumista varten tarvitset kaksi koodia, jotka tulee vaihtaa html:n sarjakoodien
6519 ja 6517 sekä joukkuekoodien 19001 ja 19002 tilalle.

Muista seuraavat asiat:
Joskus kun kopioit suoraa tekstiä tai esim. html-koodia nettisivujen editoriin  
tulee, sinun muuttaa editorissa edes yhtä kirjainta, jotta teksti tai tieto päivittyy 
näkyvissä oleville nettisivuille.

Sarjakoodit  ja  joukkuekoodit  saat,  kun  menet  netissä  sarjanne  
tulospalvelusivulle https://salibandy.fi/tulokset/  ja  klikkaat  
sarjataulukossa joukkueenne nimeä ja katsot selaimen  osoitekentästä  
sarjan ja joukkueenne koodin:

________________________________________________________________________________________________
FBC Turku ry. Niitunniskantie 18 B3 Y-tunnus 1029764-5
www.fbcturku.net 20320 Turku                                             IBAN: FI14 5716 9020 0370 86
etunimi.sukunimi@fbcturku.net BIC: OKOYFIHH



NETTISIVUJEN OHJE

2020-2021

9/8/2020

JOUKKUESIVUJEN MUOKKAUS – KAUSIMAKSU

1)  Klikkaa  vasemmalla  hiiren  nappulalla  sinitaustaisen  valikon  haluamaasi  kohtaa  ja
vasemmalle avautuu valikon editori.
2) Klikkaa editorissa kohtaa ’Kausimaksu’ jolloin avautuu varsinainen tekstin editori.
3) Muokkaa tiedot oikeiksi.
4) Muista painaa sivun alalaidasta vihreää ’Päivitä’ -painiketta, kun tiedot kunnossa.

Muista seuraavat asiat:
Jos siirrät  tekstin  tekstinkäsittelyohjelmasta:  Copy/Kopioi  -toiminnon jälkeen
 liitä teksti  käytäen  Paste  as  /  Liitä  pelkkänä  tekstinä  /  Liitä  määräten  -
toimintoa jolloin teksti siirtyy nettisivujen editoriin muotoilemattomassa
muodossa ilman esim. fonttimäärityksiä.

JOUKKUESIVUJEN MUOKKAUS – YHTEYSTIEDOT

1)  Klikkaa  vasemmalla  hiiren  nappulalla  sinitaustaisen  valikon  haluamaasi  kohtaa  ja
vasemmalle avautuu valikon editori.
2) Klikkaa editorissa kohtaa ’Yhteystiedot’ jolloin avautuu varsinainen tekstin editori.
3) Muokkaa tiedot oikeiksi.
4) Muista painaa sivun alalaidasta vihreää ’Päivitä’ -painiketta, kun tiedot kunnossa.
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Muista seuraavat asiat:
Jos siirrät tekstin tekstinkäsittelyohjelmasta: Copy/Kopioi -toiminnon jälkeen  
liitä teksti  käytäen  Paste  as  /  Liitä  pelkkänä  tekstinä  /  Liitä  määräten  -
toimintoa jolloin teksti siirtyy nettisivujen editoriin muotoilemattomassa
muodossa ilman esim. fonttimäärityksiä.

Mallisivuilla sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot olivat toteutettu linkkeinä.  
Tämä ei kuitenkaan ole aina tarpeellista ja ylipäätään, jos korjaat tiedot  
mallien tilalle tulee linkit ottaa  pois  käytöstä.  Jos  haluat  tehdä  linkin,  niin  
”maalaa” hiireen vasenta nappulaa pohjassa pitäen haluamasi kohta esim.
valmentajan sähköpostiosoite. Kun teksti on maalattu paina tekstieditorista  
painiketta,  jossa kuvakkeessa ikäänkuin  kaksi  palloayhdistyy  (ikäänkuin  =  
§ ). Yleensä nettisivut tunnistaa jo tällöin linkin ja sinun täytyy vain hyväksyä 
osoite. Joissakin  tapauksissa  joudut  kirjoittamaan sähköpostiosoitteen  
aukeavaan pieneen ikkunaan ja hyväksyä sen siinä tämän jälkeen.

  

JOUKKUESIVUJEN MUOKKAUS – YHTEISTYÖKUMPPANIT

1)  Klikkaa  vasemmalla  hiiren  nappulalla  sinitaustaisen  valikon  haluamaasi  kohtaa  ja
vasemmalle avautuu valikon editori.
2)  Klikkaa  editorissa  kohtaa  ’Yhteistyökumppanit’  jolloin  avautuu  varsinainen  tekstin
editori.
3) Muokkaa tiedot oikeiksi.
4) Muista painaa sivun alalaidasta vihreää ’Päivitä’ -painiketta, kun tiedot kunnossa.

Muista seuraavat asiat:
Jos  haluat  luoda  lisää  rivejä  tai  poistaa  rivin  täytyy  se  tehdä  editorin  ”ei  
graafisella” puolella, kun olet valinnut muokattavan kohteen ja tekstieditori 
on auennut valitse ’Teksti’ -välilehti, joka aukaisee html -editorin. Selaa html  
koodia kohtaan johon haluat lisätä tai poistaa rivin.
* Jos aiot poistaa rivin leikkaa pois html-koodipätkä:
<tr>
<td><strong>Kumppani</strong></td>
<td><strong>Kumppani</strong></td>
</tr>
* Jos aiot lisätä rivin lisää html-koodipätkä: (voit korjata graafisessa editorissa 
oikeat tiedot)
<tr>
<td><strong>Kumppani</strong></td>
<td><strong>Kumppani</strong></td>
</tr>
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JOUKKUESIVUJEN MUOKKAUS – PELINUMERO
JOUKKUESIVUJEN MUOKKAUS – VARUSTEET
JOUKKUESIVUJEN MUOKKAUS – PELAAJALISENSSI
JOUKKUESIVUJEN MUOKKAUS – LIITY TAI SIIRRY JOUKKUEESEEN
JOUKKUESIVUJEN MUOKKAUS – LOPETTAMINEN KESKEN KAUDEN

Et  pääse  muokkaamaan  viimeistä  viittä  valikkoa,  koska  niiden  päivittäminen  tapahtuu
keskitetysti  seuran  toimesta.  Älä  myöskään  poista  näitä  valikoita  joukkuesivultasi.  Jos
huomaat, että tiedoissa on virheitä ota yhteyttä toiminnanjohtajaan.

SOMEFEED OIKEALLA

Jos haluat lisätä joukkuesivujenne oikeaan laitaan somefeedin jollekin sosiaalisenmedian
kanavallenne niin ole yhteydessä toiminnanjohtajaan, joka pyytää lisäystä Sivustamosta.
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