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Vapepa.fi -ohjeet ylläpitäjälle 
Vapepa.fi -verkkosivuja ylläpidetään WordPress -ohjelmalla.  

1. Yleiset ohjeet 

 

Kirjautuminen sivustolle 
Kirjaudu sivustolle sisään osoitteessa https://vapepa.fi/wp/wp-login.php  

Käyttäjätunnus ja salasana on lähetetty sinulle sähköpostilla. Jos olet unohtanut tunnuksesi, ota yhteyttä 

Vapepan tiedottajaan (ks. vapepa.fi/yhteystiedot).  

Tunnuksilla pääset lisäämään uutisia ja tapahtumia sekä muokkaamaan ja poistamaan näitä.  

Etusivu ja sen päivittyminen 
Vapepa.fi -etusivulle nousevat automaattisesti uusimmat uutiset, joihin on julkaistaessa ruksattu ”Maakunnat” 

-valikosta Valtakunnallinen -valinta. Vastaavasti maakunnallisille sivuille nousevat ko. maakuntaan liitetyt 

uutiset. 

Etusivun tapahtumat ja koulutukset -listalla näkyy viisi tapahtumaa alkaen kuluvasta päivästä.  

Jos valitset ”Valitse lähialueesi” -valikosta oman maakuntasi, näet oman maakuntasi tapahtumat, paikalliset 

uutiset sekä maakunnassa toimivan valmiuspäällikön nimen ja yhteystiedot.  

Valmiuspäällikön tiedot tulevat suoraan OHTOn tietokannasta, eikä niitä voi päivittää vapepa.fi-sivuston kautta. 

 

 

https://vapepa.fi/wp/wp-login.php
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2. Tapahtumien julkaisu 
 

Sisäänkirjautumisen jälkeen valitse tapahtumat 

 

 

Klikkaa jompaakumpaa lisää uusi –linkkiä 

 

Täytä tapahtuman tiedot annettuihin kenttiin 

Huomioi erityisesti:  

- Otsikko= tapahtuman nimi, esim. Etsintäkurssi, Pimeäetsintäharjoitus 

- Paikkakunta, alkamis- ja päättymispäivämäärät tulevat automaattisesti näkyviin tapahtuman otsikkoon. 

- Muista syöttää tapahtuman alkamispäivämäärä. Ilman sitä tapahtuma ei tule näkyviin kalenteriin.  
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Alla punaisella korostetut tietokentät tulevat näkyviin vain, jos käytät valmiita tekstipohjia:  

 

Järjestelmässä on valmiit tekstipohjat seuraaville peruskursseille 

- Etsinnän peruskurssi 

- Ensihuollon peruskurssi 

- Viestin peruskurssi 

- Vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskurssi.  

Jos käytät valmiita pohjia, huomioi:  

- Täytä kaikki tapahtuman perustieto –kentät, ml. alkamisaika (klo).  

- Et voi muokata valmiiden pohjien tekstejä. 

- Voit tarvittaessa hyödyntää valmiiden pohjien tekstejä kopioimalla ne esikatselutilassa ja liittämällä omaan 

pohjaan.  

Liitetiedostojen lisääminen 

Tapahtumaan voi lisätä liitetiedostoja esimerkiksi word- tai pdf- muotoisina. Liitetiedostot lisätään Tapahtuman 

liitetiedostot -toiminnon avulla.  

Ensimmäinen liite lisätään Tapahtuman liitetiedosto -toiminnolla. Jos haluat lisätä useamman liitteen, voit 

lisätä niitä oikean laidan Lisätiedostot -Lisää rivi -toimintojen avulla. Liitetiedostojen määrää ei ole rajoitettu.  

 

Valitse oikeasta laidasta maakunta, tapahtumakategoria ja tapahtumataso.  Kun olet täyttänyt tarvittavat 

tiedot, klikkaa Julkaise –painiketta oikeassa laidassa. 
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Jo julkaistun tapahtuman muokkaus: 

Valitse Tapahtumat-valikko vasemmasta laidasta. Klikkaa muokattavan tapahtuman otsikkoa. 

 

 

Tee haluamasi muutokset ja klikkaa Päivitä -painiketta oikeassa laidassa.  
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Tallennetun tapahtuman poistaminen  

Vie kursori poistettavan tapahtuman otsikon päälle. Otsikon alle ilmestyy valintanauha, josta voit klikata 

toimintoa Roskakoriin.  

 

 

HUOM: tapahtuma poistuu ilman, että ohjelma kysyy vahvistusta. 

 

Jos tulet epähuomiossa poistaneeksi väärän tapahtuman, voit vielä palauttaa poistamasi tapahtuman: 

o Valitse roskakori  

o Vie kursori tapahtuman otsikon päälle 

o Valitse Palauta 

 

 

HUOM: jo pidettyjä tapahtumia ei tarvitse poistaa. Tapahtumat lakkaavat näkymästä sivulla, kun 

tapahtuma-ajankohta on ohitettu.  

 

 

 

 


