
Näin pääset alkuun 
osakuntatila.wikidot.com sivuston kanssa 

Alustasta eli WikiDot.Com:sta 
Alustana on ilmainen WikiDot.com –verkkopalvelu. Wikipedia tietää sanoa wikistä: ”Wiki on verkkosivusto, 
jonka sisältöä käyttäjät voivat itse muokata, usein ilman sivustolle kirjautumista. Vuorovaikutteisuus ja 
muutosten tekemisen yksinkertaisuus tekevät wikistä tehokkaan yhteisöllisen kirjoittamisen työkalun.” 
 
Keskeisiä etuja ajatellen yhteisöllistä kirjoittamista ovat ennen kaikkea: 

 Yksi versio tekstistä, yhdessä paikassa 

 Version hallinta salli tehtyjen muutosten jäljittämisen. 

 Estää sivun yhtäaikaisen muokkauksen, mutta sallii sen että moni ihminen voi muokata sivustoa 
samaan aikaan 

 
WikiDot.com alusta tuo ”perus-wikitoiminnallisuuden” lisäksi mukanaan mm. helpon tavan tehdä 
sivunostoja (esim. tiedotenostot, viimeksi päivittyneet keskustelut -nosto, viimeisimmät päivitykset -nosto) 
sekä tietty keskustelualue toiminnallisuuden. Tällaisia piirteitä ei peruswikeistä löydy. Lisäksi sivustaon 
ylläpitonäkymä on ilmaiset Wikit kategoriassa omaa luokkaansa ja kategorissa ”maksulliset wikialustat” 
erittäin hyvä. Nörttäämisen päälle ymmärtävälle WikiDot tarjoaa paljon päheää pikkusälää (kuten 
helpohkon integraation lukuisiin palveluihin, kuten Google Calendariin, Google Mapsiin ja Flickr-
kuvapalveluun.)  

Uuden sivun luominen 
Uuden sivun saa luotua olennaisesti kahdella tavalla: 

1) Käyttämällä sivu palkin lisää uusi sivu toimintoa. (Ks. vieressä) 

 

2) Luomalla sivulle sisäinen linkki sivulle jonka halaa luoda (palaan tähän 

myöhemmin tarkemmin), sekä klikkaamalla sitä sivulla. Wikien kantava ajatus 

on tehdä sivujen sisäistä navigaatiosta helppoa. Linkkejä siis saa luoda ennen kuin sivu on olemassa; 

olemassa olemattomat linkit näkyvät sivulla vaaleampina. Esim. vieressä olevista linkeistä vain 

”Etusivu” on luotu. Muiden luonti tapahtuu klikkaamalla linkkiä ja vastaamalla ”kyllä, haluaisin 

luoda nyt tämän sivun”.  

Molemmissa tapauksissa, jos sivulle halutaan antaa kategoria, se pitää laittaa ennen nimeä ja erottaa 

nimestä kaksoispisteellä. Esim. Kategoria1:sivun nimi.  

Kategorioita on järkevää käyttää, koska niiden avulla saa luokiteltua sivuja ja tehtyä automaattisia 

sivunostoja ilman että linkkejä tarvitsee päivittää käsin. Esim. 



 

(Selvittelen vielä, miten myös luontipäivän saa näkymään 

automaattisesti järkevimmällä mahdollisella tavalla.) 

Sivun muokkaus 
Jokaisen sivun alareunasta löytyy kokoelma nappeja, joista 

peruskäyttäjä tarvitsee seuraavaa kolmea: 

1) Edit: Tällä pääsee sivun muokkaustilaan. 

2) History: Tästä pääsee selaamaan sivun muokkaus historiaa 

3) Files: Täältä pääsee lisämään sivulla näytettäviä kuvia ja 

tiedostoja. 

Sivun kategorian ja (systeemi)nimen näkee osoite rivillä. Vieressä 

olevan esimerkin kategoria on fi ja sivun nimi on etusivu. 

Sivun muokkaus tapahtuu etsiytymällä sivulle jota haluaa muokata, 

klikkaamalla työkalupalkin ”edit” nappia ja tallentamalla muutokset lopulta ”save”-nappia painamalla. 

Wiki syntaksin perusteet 
Sisällön tuuppaaminen Wikiin ei eroa paljon sähköpostin kirjoittamista. Kappalejako menee kuten 

muotoilemattomassa tekstissä. (Mainittakoon, että eri Wikeissä on murre-eroja!) 

Tekstin tuominen Wikiin luonnistuu helposti kopioi liimaa tekniikalla. Tämän jälkeen teksti pitää muotoilla 

näyttämään oikealta. WikiDot.Com ei tarjoa tähän näppärää WYSIWYG (what you see is what you get) -

editoria vaan käyttäjän pitää käytännössä opetelle simppeli merkkauskieli. Alkuun pääsee hyvin kun osaa 

painella editorin yläkulmasta löytyviä nappeja. Viemällä hiiren napin päällä niin kauan, että selain näyttää 

napin vinkkitekstin: 



 

Valitettavasti käytännössä noista napeista on vain helpottamaan muistia ja alentamaan aloituskynnystä. 

Syntaksia pitää osata vähintään lukea ja muokata sujuvasti. Wiki-syntaksin perusteet kyllä oppii parissa 

minuutissa (tai sanotaan viidessä). 

Otsikko tasojen lisääminen 
 

Notaatio Lopputulos 

+ Taso 1 otsikko 
++ Taso 2 otsikko 
+++ Taso 3 otsikko 
++++ Taso 4 otsikko 
+++++ Taso 5 otsikko 
++++++ Taso 6 otsikko 

 
 

Linkit 

Sivun sisällä 

Wikeissa sivuston sisäisten linkkien generoiminen on tehtyä mahdollisimman helpoksi. Perus käyttäjää ei 
yleensä jaksa vähempää kiinnostaa millä nimellä ja missä muodossa jonkin sivu on järjestelmässä. Wiki on 
vastaus yksi kysymykseen: ”Eikö se nyt voisi riittää, että kirjoitan sivun nimen tekstin kenttään ja painan 
nappia tai että sivun nimen linkkin sivuun, jollaisen haluan luoda (yleensä ihmiset eivät halua luoda linkkiä 
sivuun jota he eivät halua luoda?” 
Wikeissä uuden sivun luominen onnistuu todellakin niinkin yksinkertaisesti, kun luomalla linkin seuraavan 
laista syntaksia käyttäen. 

 



1) Kategoria on vapaaehtoinen, jos se on jollekin sivulle annettu sitä pitää käyttää. 

2) Linkki sivulle x on ainoa pakollinen osa linkkiä. [[[linkki sivulle x]]] generoisi linkin osoitteeseen 

”http://osakuntatila.wikidot.com/linkki-sivulle-x”. Käytännössä nimestä poistataan erikoismerkit ja 

välilyönnit korvataan tavuviivoilla. Joskus linkki generoituu ”väärin”, tällöin pitää käyttää 

systeemille näkyvää nimeä. Muuten voi viitata sivuun sen ihmisten kielisellä nimellä. (Joka on 

useimmiten hyvin lähellä sivun otsikkoa.) 

3) Kaikille linkille voi antaa mieleisensä tekstin laittamalla linkin otsikko teksti putkella erotettuna 

sivun nimen perään.  

Sivun nimi systeemin näkövinkkelistä 
Huom. Yleensä sitä, millaisen nimen wikiDot.com generoi sivulle, ei tarvitse miettiä, mutta joskus sillä on 

väliä, sillä wikiDot.com jättää ääkköset (ja muut erikoismerkit) huomiotta nimikonversiossa (ihmisten 

nimestä systeeminimeksi). Tällöin linkit [[[tönön]]] ja [[[tänään]]] osoittavat samalla sivulle, koska systeemi 

muuttaa molemmat muotoon ”tnn” (ja osoite on http://osakuntatila.wikidot.com/tnn).  Tällaisessa 

tapauksissa pitää kirjoittaa linkin nimi sellaisessa muodossa, jota systeemi ei muunna eli käyttäen kirjaimia 

a…z, numeroita ja tavuviivaa välilyönnin. Esim.”Yökyöpelin parhaat vitsit” on systeemin mielestä ”ykypelin-

parhaat-vitsit” jos tämä nimi ei kelpaa voi sivua luodessa antaa sen nimeksi vaikkapa ”yokyopelin-parhaat-

vitsit”. 

Siis: Sivun nimi ≠ sivun systeeminimi, vaikka usein eroa ei käytännössä ole. 

Otsikko ≠ sivun nimi 

Sivulle annetaan aina oletuksena sama otsake kuin sivun nimi. Sitä voi ja tulee muuttaa! Sivun nimeä sitä 

vastoin ei voi muuttaa sen luomisen jälkeen peruskäyttäjän oikeuksilla. 

Ulkoiset linkit 
Ulkoiset linkit ovat vielä helpompi tehdä, jos pelkkä osoite (URL) riittää ja näyttää kivalta, niin siinä 

tapauksessa riittää kirjoittaa URL tekstinä. 

http://www.wikidot.com  

Jos haluaa, että linkillä on jonkin teksti niin siinä tapauksessa sivun osoite ja näytettävä linkin otsake 

laitetaan hakasulkuihin välilyönnillä erotettuna (Siis linkin URL:n jälkeen tuleva välilyönti kertoo, että tämän 

jälkeen ] merkkiin asti oleva teksti pätkä näytetään linkin otsikkona).  

[http://www.wikidot.com Otsikko teksti] 

Syntaktisesti Wiki-tulkki tunnistaa linkin ”http://” tiedoston nimen edessä ja päättelee että osoite loppuu 

välilyöntiin (tai muuhun vastaavaan kuten rivin vaihtoon tai tabulaariin. Siis jos jokin osoite sisältää 

välilyöntejä, välilyönnit ne pitää korvata ns. url-enkoodatulla muodolla. Käytännössä selain tekee tämän 

käyttäjän puolesta ja toimivaksi varmistettu linkki kannattaa kopioida selaimen osoiteriviltä. (Valitettavasti 

Internet explorer ei aina url-enkoodaa osoitteita - useimmiten kyllä, ongelma hoituu sillä, että käytätte 

FireFoxia, Operaa, Safaria tai muuta modernia (=standardeja noudattavaa) selainta.) 

Luettelojen luonti 
Luetteloja voi luoda yhtä helposti kuin sähköpostia rustatessa tai hituse helpommin. 

n


Palluralista syntyy laittamalla rivin alkuun asteriksi. Jos siihen haluaa sisäkkäisiä tasoja, niin 

seuraavalla riville tulevaa asteriksia tulee sisentää välilyönnillä seuraavaan tapaan:  

* Bullet 1 

* Bullet 2 

 * Bullet 2.1 

 

Tuottaa listan: 

 Bullet 1 
 Bullet 2  

o Bullet 2.1 

Numeroitu lista syntyy samaa tapaan käyttämällä asteriksin asemesta risuaitaa tähän tuuliin. 

 

# Item 1 

# Item 2 

 # Item 2.1 

 

Tuottaa listan: 

1. Item 1 
2. Item 2  

1. Item 2.1 

 

Muita perusmuoluja 

Kun kirjoita näin… …lopputulos on tämä 

//italic text// italic text 

**bold text** bold text 

//**italic and bold**// italic and bold 

__underline text__ underline text 

--strikethrough text-- strikethrough text 

{{teletype (monospaced) text}} teletype (monospaced) text 

normal^^superscript^^ normalsuperscript 

normal,,subscript,, normalsubscript 

[!-- invisible comment --] 
 



Tiedostojen ja kuvien lisääminen sivuille 
Tiedostojen ja kuvien lisäämisessä on kaksi vaihe:  

1) Lataa tiedosto palvelimelle 

2) Lisää kuva tai linkki tiedostoon sivun sisältö. 

Vaihe 1: Tiedoston lataaminen palvelimelle.  
1) Kilkkaa käyttäen alareunan työkalurivin ”Files” –nappia 

2) Klikkaa ”Upload new file” 

3) ”Selaa” (tai ”Browse” tms. teksti riippuu käyttöjärjestelmästä, selaimesta, käyttöjärjestelmän 

kielestä tai selaimen kielestä riippuen käytettävästä selaimesta ja käyttöjärjestelmästä.) 

4) kilkkaa  ”Upload file” 

 

 

Tiedoston kuin tiedoston lisääminen tapahtuu aina samalla tavalla. Ei ole merkitystä onko kyseessä kuva vai 

word-dokkari vai pdf. Valitettavasti tiedostoa ei voi ladata palvelimelle yhtä aikaa kun muokkaa sivua. 

Helpointa on ladata se ennen kuin aloittaa sivun muokkauksen. Syy selviää myöhemmin. 

Vaihe 2a: Kuvan lisääminen sivulle 
Helpoin tapa lisätä kuva sivulle on käyttää kuva wizardia (työkalurivässä tämän näköinen nappi toisessa 

rivissä: ) 



 

Jos haluaa kirjoittaa niin voi naputella [[image tiedoston nimi]]. Suosittelen wizardia, joska silloin ei täydy 

tietää, mitä kuvan saa tasattua tekstin oikealle puolelle.  

Vaihe 2b: Tiedostolinkin lisääminen 
Tiedoston lisäämiseen ei valitettavasti ole wizardia. Se tapahtuu naputtelemalla: 

[[file tiedoston nimi | tiedoston otsikko]] 

Esim.   

[[file kukat_pieni_oa.gif |tiedoston otsikko]] 

Tiedoston otsikko ei ole pakko antaa, tällöin käytetään linkin otsikkona tiedoston nimeä. Esim. [[file 

kukat_pieni_oa.gif]] tuottaa linkin otsikolla kukat_pieni_oa.gif. 

Huom. Tiedostot ovat ovat sivukohtaisia. Muille sivuilla oleviin tiedostoihin viittaaminen on kimurantimpi 

operaatia käytännössä pitää käyttää samaa syntaksia kuin ulkoisissa linkeissä. Vältetään näitä, koska kaikki 

tällaiset linkit pitää käydä läpi sivuston julkaisu hetkellä yksitellen ja tarkastaa että ne toimivat.  Tiedostot 

tallentuvat osoitteeseen joka on muotoa https://osakuntatila.wikidot.com/local--

files/fi:etusivu/kukat_pieni_oa.gif. Siis tiedoston sivun nimi ja kategoria tieto löytyy tiedoston osoitteesta. 

Historiatieto 
Sivun työkaluriviltä löytyy nappi ”History”. Napin takaa paljastuu toiminnallisuus, joka tekee wikeistä 

sähköpostia monin verroin näppärämmän tavan muokata jotain yhteistä tekstiä. Alusta nimittäin tietää 

osaa kertoa kuka on muokannut ja mitä. Tämän lisäksi se tallentaa melkokattavan versiohistorian. (En ole 

100%-varma miten nämä tiedot saa piiloon peruskäyttäjältä helpoiten ja pienimmällä vaivalla. Lähtökohta 

on, että poistan näkyvistä sisällön jota ei haluta näyttää anonyymille käyttäjälle. Asetus sivulta löytyy asetus 

jonka olettaisi hanskaavan homman, mutta en ole testannut sitä.  

 

https://osakuntatila.wikidot.com/local--files/fi:etusivu/kukat_pieni_oa.gif
https://osakuntatila.wikidot.com/local--files/fi:etusivu/kukat_pieni_oa.gif


 

 

  



Lisäksi Wikistä saa näpärän pikkulistauksen, jossa on viimeisimmän muutokset koko sivuston alueella: 

 

Lopuksi 
Wiki-syntaksi on huomattavan laaja. Älä hätäänny siitä; syntaksia ei ole edes tarpeen ymmärtää täysin.  

Tärkeää sitä vastoin on tiedostaa, että jos jonkin teksti pätkä on erotettu muusta tekstistä kahdella 

hakasululla ”[[tekstiä]]”: se tekee todennäköisesti jotain jännittävää – älä koske siihen, ellei tiedä mitä teet. 

Tarkempia ohjeita syntaksiin liittyen voi katsoa täältä: 

http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax 

 

http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax

