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STTY 

Kotisivujen päivitysohjeita: 

Hallituksen jäsen voi kirjauduttuaan lisätä tai muokata artikkeleita. Artikkelien lisäys tapahtuu Jäsenille-

välilehden kautta, jossa on Lisää artikkeli-painike 

Artikkeleita lisättäessä pitää viedä vain ”raakaa” tietoa esim. leikkaa/ liimaa -periaatteella Muistion kautta. 

Word-tiedostosta tai sähköpostista leikkaa/liimaa -periaate vie myös fonttimääritykset ja artikkeleista tulee 

”kirjavia”. 

Artikkelin ulkoasun muokkaukseen käytä mieluiten vain alla olevan kuvan mukaisten vihreiden painikkeiden 

ominaisuuksia. Vältä punaisia, koska fontin laji ja koko on määritelty oletuksena kaikille artikkeleille 

samaksi.  

 

Artikkelin Käyttöoikeus pitää määrittää (oletus : public eli kaikkien nähtävissä) 

 Public = kaikki näkevät 

 Registered = vain rekisteröidyt käyttäjät (siis jäsenet) 

 Special  = hallituksen jäsenet 

 Super User = administrator tai jolla on Super user-oikeudet 

 Guest  = ei tarvita  
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Kunkin artikkelin on kuuluttava johonkin kategoriaan. Artikkelit näkyvät blogi-tyylisesti ja tavallisesti uusin 

ensimmäisenä. Ellei kategoriaa valita, niin artikkeli on Luokittelematon eikä välttämättä näy millään sivulla. 

Julkaiseminen –välilehdellä voidaan määritellä mm. milloin julkaistaan ja milloin artikkelin julkaisu päättyy. 

Ellei anneta mitään päivämääriä artikkeli näkyy heti kotisivuilla, jos on valittu tilaksi ’Julkaistu’. 

Kustakin artikkelista tehdään automaattisesti oma versionsa. Siten voidaan tarvittaessa palata aiempaan 

versioon. Version hallinta löytyy välilehdeltä ”Versiot” 
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Kategoriat (ja käyttöoikeudet) 
 
Etusivu    Public  
STTY    Public 
Toiminta    Public 
Jäsenyys    Public 
Tutkimuspäivät   Public 
Kansainvälisyys   Public    
Tietosuojavastaavat   Public 

 Tapahtumia   Public 

 Koulutus   Public  

 Kirjoja, linkkejä   Public 

Vain jäsenille    Registered 

 Koulutukset   Registered 

 Hallituksen kokoukset  Special 

o Hallituksen kokoukset 2016  Special 

o Hallituksen kokoukset 2015  Special 

o .. 

 Hallituksen dokumentteja  Special 

 Vuosikokoukset   Special 

Hallituksen kokousmuistioille pitää muistaa antaa käyttöoikeus: Special  (suosituksena on, että ne 
tallennettaisiin ja vietäisiin sivuille vain pdf-tiedostona) 
 
Ulkoiset linkit (kuten pdf-tiedostot tai linkit ulkoisille www-sivuille) on määriteltävä niin, että AINA avautuu 

uusi ikkuna. Kun sulkee esim. pdf-tiedoston, niin samalla katoaa sivu, jota käyttäjä katsoi.   

Itse linkki voi olla pitkä, mutta sivulla oleva linkkiteksti mieluiten lyhyt (kuten esim.: ’Lue lisää tästä’, jossa 

tästä –sanan takana on itse linkki ko aiheeseen). 

Banneri on moduuli, jota voi päivittää Front end:ssä hallituksen jäsenen oikeuksin. 

Käyttäjien hallita: hallituksen jäsenten tulee kuulua Käyttäjäryhmiin: Registered ja Administrator. Tällöin 

heillä on Special -käyttöoikeudet 


