
Kuvitus: joko artikkelikuva, 
neliökuvagalleria tai vaakakuva-
karuselli

Piiri-intro ja siihen liittyvä 
nappula.

> Asetukset > Tapahtumakalenteri

> Ulkoasu > Vimpaimet > Vaakarivit
Alpine Phototile for Instagram

Bannerit: 0-8 banneria

> Ulkoasu > Vimpaimet > Alapalkki
RSS

> Ulkoasu > Vimpaimet > 
Uutispalkki -Ajankohtaista, Ultimate 
Posts (ensimmäinen)

> Ulkoasu > Vimpaimet > Uutispalkki - RSS
RSS

> Ulkoasu > Vimpaimet > Uutis-
palkki -Ajankohtaista
Ultimate Posts (toinen)

> Ulkoasu > Vimpaimet > Vaakarivit
Twitter Widget Pro

> Ulkoasu > Valikot > Lisävalikko

> Lisäasetukset > Piirin tietoja, 
linkkejä yms.

> Ulkoasu > Valikot > Päävalikko

> Ulkoasu > Otsake

Sivupohja: 

Etusivu
Etusivu-pohjaa käyttävällä sivulla näytetään vain vähän sivun omaa sisältöä. Suurin osa sisällöistä noudetaan jostain muualta sivus-
ton asetuksista tai vimpaimilla. Asetusten ja vimpainten sisältöjen muokkauspaikat on merkitty ao. kuvaan näin: > Kohta sivuvalikos-
sa > kohta sivuvalikon alivalikossa jne. Ne sisältöalueet, joissa ei ole >-merkkejä, voidaan syöttää/muokata sivun omassa muokkaus-
näkymässä.



Sivupohja: 

Oletuspohja

Kuvitus: neliökuvagalleria tai 
vaakakaruselli. Ei näy, jos artik-
kelikuva valittuna.

Kuvitus: artikkelikuva. Ei näy, 
jos neliökuvagalleria tai vaaka-
kuvakaruselli valittuna.

Normaalin tekstieditorin sisältö

Otsikko

> Ulkoasu > Vimpaimet > Sivupalkki

Paikkavaraus
1-8 bannerille.

Paikkavaraus
liitteille.



Kuvitus: joko artikkelikuva, 
neliökuvagalleria tai vaakakuva-
karuselli

Sivun ”normaali” sisältö. Joko 
täysleveä palsta tai puolikas palsta 
riippuen siitä, oletko laittanut 
sisältöä ”Lisäsisältö” -kenttään.

Ehdokaslistat alueittain, Ehdokaslista

Ehdokkaat syötetään kohdassa
> Ehdokkaat > Lisää uusi

Optio: Bannerit. Paikka 0-8 bannerille 

Sivupohja: 

Koostesivu - Ehdokkaat
Ehdokkaat-koostesivulle on mahdollista koostaa ehdokkaat. Ehdokkaiden tiedot syötetään  vasemman  
valikon kohdassa > Ehdokkaat > Lisää uusi.

Normaali sisältö alue varaa itselleen täysleveä alueen, jos et ole kirjoittanut ”Lisäsisältö” -kenttään mitään. Jos lisäsisältö-kentässä on 
sisältöä, jaetaan täysleveä alue niiden kesken puoliksi. Lisäsisältöalue hyppää pienillä näytöillä normaalisisältöalueen alle.

Ehdokaslistat alueittain, Listan otsikko

Optio: Lisäsisältö. Tässä 
näkyy puolikas palsta, jos olet 
laittanut siihen sisältöä.



Sivun ”normaali” sisältö. Joko 
täysleveä palsta tai puolikas palsta 
riippuen siitä, oletko laittanut 
sisältöä ”Lisäsisältö” -kenttään.

Alisivu, ensimmäinen

Tässä esimerkissä on valittu sivu, 
jolla listataan Hämeenlinnan toimiston 
yhteystiedot, joka puolestaan käyttää 
sivupohjaa ”Koostesivu - Yhteystiedot”

Näytä erotin, Erottimen teksti

Sivupohja: 

Koostesivu - Kaksi alisivua
Tällä pohjalla pystyy tekemään lukemattomia erinäköisiä sivuja. Huomioitavaa on kuitenkin se, että alisivuilta haetaan vain ko. alisi-
vun ”normaali”-sisältö, mahdolliset yhteystiedot ja artikkelikuva. Et siis voi ketjuttaa tätä sivupohjaa käyttäviä sivuja.

Kuvitus: neliökuvagalleria tai 
vaakakaruselli. Ei näy, jos artik-
kelikuva valittuna.

Kuvitus: artikkelikuva. Ei näy, 
jos neliökuvagalleria tai vaaka-
kuvakaruselli valittuna.

Optio: Lisäsisältö. Tässä 
näkyy puolikas palsta, jos olet 
laittanut siihen sisältöä. Tässä 
esimerkissä lisäsisältökentäs-
sä on lomake.

Alisivu, toinen

Tässä esimerkissä on valittu sivu, jolla 
listataan Lahden toimiston yhteystiedot.

Tämä osio hyppää ensimmäisen alisivun 
alle kapeilla näytöillä.

Optio: Bannerit. Paikka 0-8 bannerille 



Sivun ”normaali” sisältö.

Valittujen yhteystietoryhmien 
yhteystiedot. Voit halutessasi näyttää 
yhteystietoryhmän otsikon, kuten 
tässä on tehty.

Sivupohja: 

Koostesivu - Yhteystiedot
Tämä sivupohja koostaa yhteystietoryhmiä yksinkertaisesti. Tällä sivulla ei ole yhtyestietokuvien lisäksi muuta kuvitusta.



Sivun ”normaali” sisältö.

Sivupohja: 

Koostesivu - Kapea
Tällä sivupohjalla saa aikaan kapean yksinkertaisen näkymän.

Kuvitus: artikkelikuva, neliöku-
vagalleria tai vaakakaruselli.


