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Kirjautuminen  
1. Mene osoitteeseen: www.senilex.fi/wp-admin 
2. Kirjaudu sisään WordPress käyttäjätunnuksillasi 

Mitä haluat muokata? 
1. Jos haluat muokata sivun sisältöä, kuten Etusivua tai Jäsenyys -sivua, valitse valikosta kohta 

”Sivut”. 
2. Ajankohtaista -artikkeleiden hallinta tapahtuu kohdasta ”Artikkelit”. 
3. Henkilöiden hallinta onnistuu kohdasta ”Henkilöt”. 
4. Sivuston alaosan tekstien ja muun oletussisällön muokkaus kohdasta ”Oletussisältö”. 
5. Tarvittaessa ylävalikon muokkaus hoituu kohdasta Ulkoasu -> Valikot. 
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1. Sivun sisällön muokkaus 

Valitse vasemmasta valikosta kohta ”Sivut” ja sen jälkeen valitse avautuvasta listasta sivu, jonka sisältöä 
haluat muokata. 
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1.1 Sisältöeditori ja lohkot 

Sivujen sisällön hallinta tapahtuu WordPressin editorissa ns. lohkoilla. Lohko voi olla esimerkiksi 
yksinkertainen otsikkoteksti, tai sivuja varten tehty isompi sisältökokonaisuus, kuten alla kuvassa näkyvä 
asiakaskommentti. 

Voit muokata olemassa olevaa lohkoa klikkaamalla sisältöä editorinäkymässä. Jos kyseessä on laajempi 
räätälöity lohko, niin muokkauskentät ilmestyvät oikealle ”Lohko” välilehden alle. 

Lohkojen lisääminen onnistuu vasemmasta yläkulmasta ”plus” kuvakkeesta. Valitse klikkauksen jälkeen 
haluamasi lohko, joka ilmestyy editorinäkymän perälle. Laajemmat räätälöidyt lohkot löytyvät 
lohkolistan perältä. 

Uuden lohko voi lisätä editorinäkymässä myös klikkaamalla lohkojen välistä tai editorin perältä. 

Lohkon järjestystä voi muuttaa klikkauksen jälkeen nuolikuvakkeista. 
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Muokkausten jälkeen tallenna muutokset klikkaamalla ylhäältä oikealta ”Päivitä”. 

1.2 Kirjautuneille käyttäjille näkyvä sisältö ja muu muokkaus 

Voit lisätä sivuille myös vain kirjautuneille käyttäjille näytettävää sisältöä. Tämä onnistuu vierittämällä 
muokkausnäkymää alaspäin kohtaan ”Sisältöosio kirjautuneille”. Tähän tekstieditoriin lisätty sisältö 
näkyy vain kirjautuneille käyttäjille. 

Tämän alapuolelta pääsee muokkaamaan myös sivun hakukoneoptimoinnin asetuksia kohdasta Yoast 
SEO. 
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2. Ajankohtaista artikkelit 

Valitse vasemmasta valikosta kohta ”Artikkelit” ja sen jälkeen valitse avautuvasta listasta kirjoitus, jonka 
sisältöä haluat muokata. Uuden artikkelin lisääminen hoituu ”Lisää uusi” napista. 
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2.1 Artikkelin sisällön muokkaus 

Kirjoita artikkelin otsikko editorin ylimpään kenttään. Kirjoita artikkelin sisältö editoriin. Valitse 
artikkelille kansikuva kohdasta ”Artikkelikuva”. 

Artikkelin sisällön hallinta tapahtuu editorissa ns. lohkoilla. Lohko voi olla esimerkiksi yksinkertainen 
otsikkoteksti, tai sivuja varten tehty isompi sisältökokonaisuus. Voit muuttaa tekstilohkon muotoa esim. 
otsikoksi klikkaamalla tekstiä ja valitsemalla vasemmanpuoleisesta kuvakkeesta ”Otsikko”. Klikkauksesta 
avautuvasta työkalurivistä voit myös hallinta tekstin muuta asettelua. 

Tarvittaessa katso tarkemmat ohjeet räätälöityjen lohkojen muokkaukseen ohjeiden kohdasta 1.1. 



7 
 

 

3. Henkilöt 

Henkilöitä hallinnoidaan keskitetysti, eli muokattaessa henkilön tietoja ne päivittyvät kaikkiin sivuston 
paikkoihin, joissa henkilö esitetään. Valitse vasemmasta valikosta kohta ”Henkilöt” ja sen jälkeen valitse 
avautuvasta listasta henkilö, jonka tietoja haluat muokata. Uuden henkilön lisääminen hoituu ”Lisää 
uusi” napista. 
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4. Alaosan sisällöt ja oletussisällöt 

Valitse vasemmasta valikosta kohta ”Muu sisältö” ja sen jälkeen valitse Header (yläosa), Footer (alaosa) 
tai Oletuskuvat. Tee muutokset avautuvassa muokkausnäkymässä ja lopuksi klikkaa oikealta ylhäältä 
”Update”. 
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5. Valikot 

Sivujen ylävalikkoa pääsee muokkaamaan valitsemalla vasemmalta ”Ulkoasu” -> ”Valikot”. Voit valita 
uudet valikkolinkit otsikon ”Lisää valikkokohteet” alta, jonka jälkeen voit hiirellä raahaamalla siirtää 
valikkolinkkejä haluamaasi järjestykseen. Lopuksi tallenna muutokset klikkaamalla ”Tallenna valikko”. 

 


