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3myClub asetukset (Wordpress-sivulla)

Asetukset

 1.  Rajapinta-asetukset
myClub API-avain: Tämä saadaan myclubista API-käyttäjän profiilista, sivun 
alareunasta.
myClub API-osoite: Tämä on seuran myclub-osoite. Osoite syötetään muo-
dossa https://tunnus.myclub.fi/api/

 2.  Joukkueiden synkroinointi
Yläsivu: Pudotusvalikosta valitaan sivu, jonka alaisuuteen yksittäiset ryhmä-
sivut tuodaan. Tämä määrittää mm. sivustolla käytettävän osoiterakenteen 
linkeissä.
Sivupohja: Joukkuesivuilla käytettävä sivupohja - käytettävissä on ”pelaaja-
kortti” tai ”pelaajalistaus” näkymät

 3.   Tiedotteiden synkronointi
- Tiedotteiden synkronointi voidaan kytkeä päälle tai pois
- Tiedotekategoria: Tähän valitaan oletuskategoria, johon tiedotteet halutaan 
lisätä
- Järjestön tiedotteiden kategoria: Tähän voidaan valita kategoria, mikäli ha-
lutaan näyttää seura-tasoiset tiedotteet pelkästään esimerkiksi etusivulla.

 4.   Järjestön asetukset
- Toimihenkilötasot: Valittujen toimihenkilötasojen kohdalla näytetään pelaa-
jakortti näkymässä nimen lisäksi myös puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
Useimmiten nämä tiedot halutaan näyttää valmentajilla sekä toimihenkilöillä.

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

(kuvan näkymä ohjausnäkymässä)
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4myClub toiminnot (Wordpress-sivulla)

Toiminnot 

(kuvan näkymä ohjausnäkymässä)

 1.   Yhteyden tila

Tässä on kerrottu, mihin seuraan lisäosa on tällä hetkellä yhdistettynä.  
Rajapintayhteyden tila voi olla toiminnassa tai ei toiminnassa.

 2.   Synkronointi

 Painike: Synkronoi joukkuesivut
Painike hakee automaattisesti myClubin-puolelta ryhmät ja luo niistä sivu-
pohjan WordPressin sivut osioon. Sivut menevät oletuksena ”Tarkastettava-
na” tilaan, josta ne voi käydä muuttamassa ”Julkaistu” tilaan.
Mikäli joukkueiden / ryhmien nimeä muutetaan myClubin puolella, saadaan 
nimi (sivu) päivitettyä tällä painikkeella automaattisesti myös sivuston puo-
lelle.
 Painike: Synkronoi tiedotteet
  Painikkeella voidaan pakottaa tiedotteiden synkronointi, jolloin haetaan 
uusimmat tiedot heti myClubista. Tiedotteet synkronoidaan myös automaat-
tisesti kahden tunnin välein.

 3.    Välimuisti

 Painike: Tyhjennä välimuisti
Painikkeella voidaan tyhjentää joukkueiden jäseniä / tiedotteita koskeva 
välimuisti. Oletuksena tiedot säilyvät sivuston välimuistissa vuorokauden. 
  Tämä on käytännöllinen, jos myclubin puolella tehdään muutoksia ja halu-
taan ne heti näkyviin myös sivustolle.

  4.   myClub-sivut

Tässä näytetään listaus sivuista, jotka on muodostettu myclubista haettujen 
ryhmien perusteella. Sivut näytetään samassa hierarkiassa kuin ryhmät ovat 
luotuna myclubissa.

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 
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5Asetukset myClubissa ryhmäkohtaisille sivuille (esim. Joukkueet)

Tiedotteiden lisääminen sivulle

  2.   Ryhmä/ joukkuekohtaiselle sivulle voidaan tuoda myös automaattisesti 
listaus myclubiin lisätyistä tiedotteista - näin kyseisen ryhmän omalla sivulla 
näytetään vain ko. joukkueeseen liittyviä tiedotteita. Tämä edellyttää, että 
tiedotteiden tilaksi on valittu ”Julkinen”, jotta ne voidaan tuoda näkyviin ryh-
män sivulle. 

 1. 
 2. 

 3. 

Kuvan lisääminen sivulle

  1.   myClubin puolelta voidaan tuota joukkueelle asetettu kuva. Tässä 
voidaan käyttää esimerkiksi ns. joukkueen yhteiskuvaa, jos sellainen on 
olemassa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös jotain muutakuvaa 
(asettaminen onnistuu myclubista ryhmän / joukkueen tietojen alta). 

Ryhmäkohtainen kalenteri sivulle

 3.   Näiden lisäksi suosittelen tuotavaksi ryhmä/joukkuekohtaisen julkaisun 
(kalenteri tai listanäkymä), jossa on kyseisen ryhmän harjoitusvuorot. 

 4.   WordPressin puolella voidaan ryhmäkohtaisille sivuille myös lisätä muu 
kuvausteksti. (ei kuvaa)

(Kuva:  ryhmäkuvan asettaminen)
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6Ryhmä/joukkue-sivun julkaisu Sivut-valikossa 

Uuden ryhmä- tai joukkuesivun perustaminen sivustolle:

 1.   Perusta ryhmä myClubissa, ja tuo sinne sisältöä

 2.   Määritä wordpressin puolella myCub-asetukset (ohje sivu 1)

 3.   Synkronoi myClub-ryhmä wordpressiin (ohje sivu 2)

 4.   Julkaise sivu Sivut-valikon pikamuokkaustilassa (kuva 4)

 4.   

3. Määritä myös oikea Sivupohja: 
myClub Team Player Card - No Container...
HUOM! käytettävä sivupohja riippuu halutusta 
sivumallista. Tarkista palvelun toimittajalta oikea  
sivumallipohja. Tässä käytetyy sivupohjaa, mikä 
sopii joukkueille ja ryhmille. 

1. Klikkaa sivun nimen alla kohtaa 
Pikamuokkaustila

2. Valitse alasvetovalikosta sivun tila julkaistuksi.
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7Ryhmä/joukkue-sivun lisääminen navigaatioon

 1.   Navigaatioikkuna avataan sivupaneelin kohdasta Ulkoasu / Valikot

 2.   Uusi sivu näkyy kohdassa Sivu, välilehdellä Viimeisin tai Näytä kaikki. 
Valitse sivu ja klikkaa Lisää valikkoon -nappia.

 3.   Sivu ilmestyy oikealla puolella olevaan navigaation preview-valikkoon.

 4.   Voit raahata hiirellä sivun palkin oikeaan kohtaan navigaatiossa. 

Huom! Alasivut siirretään hieman oikealle pääsivusta (kuvan kohta 4).

Muista tallentaa asetukset!

 1.  

 2.  

 4.  

 3.  

Submenu (alamenu)-asetukset sivulle

Jotta alasivut näkyvät oikealla tavalla sivun navigaatiossa, on muistettava 
tehdä muutama valinta Übermenun Submenu-kohtaan.

 5.  Klikkaa kohtaa Über, jolloin avautuu menuasetusten ikkuna.

 6.  Valitse ikkunan vasemmalta kohta Submenu.

 7.  Valitse valikon kohta Flyout Submenu.

 8.  Valitse Mega Submenu position / Left Edge of Parent Item 

 9.  Valitse Flyout Submenu position  /Fly Right.

 5. 

 6. 

 7. 

 8.  9. 

Tallenna asetukset!
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8Footerin tekstien muokkaus

Footer on sivun alaosa, joka toistuu samalaisena koko sivustolla. Siellä on mm. yhteystiedot,  
myClub-linkki ja  alanavigaatio.

Yhteystietojen muokkaus

 1.  Yhteystiedot on asetettu vimpain (widget)-toiminnolla sivustoon. Mene ohjauspaneelissa  
vasemmalla puolella olevassa valikossa kohtaan Ulkoasu / Vimpaimet. Vimpain-ikkuna avautuu. 

Footer on jaettu sivustolla kolmeen lohkoon:  
Footer 1, Footer 2 ja Footer 3.

1 2 3

 2.  Footer 1:ssä on seuran logo ja 
osoitetiedot. Muokkaa testiä avaamalla 
Footer 1 ikkuna klikkaamalla nuo-
li-symbolia.

 3.  Muokkaa testiä ikkunassa. Logon tai 
muun kuvan voi tuoda klikkaa- 
malla editointi-ikkunassa olevaa  
Lisää media-nappia.

Muista tallentaa!

 4.  Footer 2:ssä ja Footer 3:ssa  
voi muokata tekstiä ja kuvaa 
samaan tapaan.  
Kuvan tuonnin yhteydessä  
sille voi samalla kirjoittaa  
linkin. 

 2. 
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9Etusivun kuva-sliderin muokkaus

 1.  Slider asetukset löytyy kohdasta LayerSlider WP / Slider  
(ohjauspaneelin vasen sivupalkki). Klikkaa kuvaa kohdasta 
Etusivu.

 2.  Näet rivissä kaikki slideriin luodut slide-kuvat (diat). Valitse slide, jota haluat 
muokata. Voit vaihtaa kuvan kuvarivin alapuolella olevan yksittäiskuvan koh-
dalta. Klikkaa kuvaa, jolloin pääset tuomaan siihen uuden kuvan.  
Tallenna muutokset sivun alalaidassa kohdassa Save changes!

 5.  Selaa ikkunaa alaspäin, jolloin löydät Layers-kohdan. Voit 
luoda layerin, ja tuoda slider-kuvan päälle esim. logon tai tekstiä. 
Preview-näkymässä voit muunnella logon kokoa ja paikkaa.

 7.  Logoon tai kuvaan voi asettaa linkin haluamalleen sivulle tai 
ulkoiseen verkkosivuun. Valitse välilehti Link & Attributes, ja 
kirjoita sivun URL sille tarkoitettuun kohtaan.  
Tallenna muutokset!

 1.  

 2.  

 5.  

Tallenna!
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10

https: // www...

Etusivun logo-rollup  

Logon lisääminen etusivulle

 1.  Ohjauspaneelissa valitse vasemmasta valikosta kohta Logot. 
(kuva)

 2.  Avaa Logot-sivu.

 3.  Lisää logo kohdasta Add new logo. Valitse logo joko Media-
kirjastosta, jos olet tuonut sinne jo logon, tai omalta koneeltasi. 
(kuva) 

 4.  Lisää logo otsikon ’Logo image’ alla olevasta napista ’Lisää 
artikkelikuva’. Voit vaita logon joko Mediakirjastosta tai tuoda 
sen koneeltasi. Lisää logon nimi otsikoksi. Tallenna, kun olet 
lisännyt logon. 

Lisättyäsi uuden logon, muokkaa asetuksia seuraavasti: 

 5.  Kohtaan ’URL & Description’ voit lisätä logoon liittyvän verk-
kosivu-osoitteen, johon haluat logon linkittää. (kuva)

 6.  Kohtaan ’Custom Spacing’, muuta logon kokoa sopivaksi suh-
teessa muihin (isot logot!) esim. ’Max width percentage: 70%’. 
Tallenna. (kuva).

 7.  Välilehdessä ’Shortcode Generator’, voidaan muokata logo-
rollupin asetuksia. Valitse ainakin logojen  
välinen etäisyys (Image margin: esim. 20) (kuva).

 8.  Muista tallentaa kohdassa ’Remember these settings’!
Logo ilmestyy rollupiin etusivulle, kun päivität sivun  
(F5 nappula tai ctrl+R).

 7. Shortcode generator

... vieritä ikkunaa alaspäin

 3.  

 2.  

 5.  

 8.  

 6. 
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11Sivulla olevan tekstin muokkaus 1

 1.  Sivujen sisältö muokataan pääasiassa verkkosivuilla  
Cornerstone-työkalun avulla, kuten esim. tekstit, tekstilaatikot, 
linkkinapit (buttonit) ja kuvat.

 2.   Cornerstone-sivunmuokkaustila otetaan käyttöön muokatta-
valla sivulla, klikkaamalla verkkosivun yläpuolella mustassa palkis-
sa oikealla reunimmaisena olevaa X-merkkiä. (kuva)

 3.  X-merkistä avautuu valikko, jossa ylimmäisenä ’Edit Sivu’. Va-
litse vasemmalla aukeavasta valikosta sivu (sivun nimi), jota haluat 
muokata. 

 4.   Cornerstone avaa sivusta näkymän, jossa vasemmalle ilmesty-
nyt valikko, itse muokattava sivu näkyy oikealla puolella. (kuva)

 5.  Kun liikuta hiirtä sivulla tekstin päällä, aktivoituu vihreät kehyk-
set. Napsauta vasemmalla paneelissa kohdassa ’Edit Text’-nappu-
laa, jolloin tekstieditori avautuu. (kuva)

 1.  

 1.  

 4.   
 5.  

 2. 

OHJEET JATKUVAT 

Tallenna!  
Vasemmalla alhaalla 
sivupaneelissa.
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 7.  Klikkaa hiirellä otsikon päälle. Vasemmalla olevassa valikossa, koh-
dassa SETUP, klikkaa nappia ’Edit Text’ . (kuva)

 8.   Avautuu tekstieditori. Näkymässä näet tekstin html-muodossa.

 9.  Vaihda tekstieditorin näkymä auki T-välilehdeltä. Saat ikkunan suu-
remmaksi klikkaamalla nuolisymbolia harmaassa palkissa tekstieditorin 
yläpuolella (kätevää, kun paljon tekstiä). 

 10.  Nyt voit kirjoittaa otsikon uudelleen, tai vaihtaa sen tyyliä pudotus-
valikosta (Otsikko 1, Otsikko 2, Otsikko 3, Kappale jne.). Perustekstin 
tyylin nimi on ’Kappale’.
Huom! Otsikko 1 on 1. tason otsikko, jonka pitäisi olla joka pääotsikko-
na (hakukonerobotit etsivät 1. tason otsikoita). Otsikko on määritetty 
vakiokokoon ja on aina saman värinen. Kaikki muut otsikkotasot ovat 
alaotsikoita, joiden koko pienenee samassa suhteessa, kun nimen nume-
rointi kasvaa (Otsikko 1 suurin, Otsikko 6 pienin).

 11.  Linkki lisätään tekstiin tekstieditorissa klikkaamalla linkki-symbolia, 
tekstikohta aktivoituna. Avautuu ikkuna, johon syötetään URL.
HUOM! Sähköpostiosoitteisiin lisätään alkuun aina ’mailto:’ (mailto: 
etunimi.sukunimi@myclub.fi)

 12.  Voit tuoda tekstiosioon myös kuvan valitsemalla editorin yläpuolen 
valintanauhasta ’Kuva’-symbolin. (kuva)

 13.  Muista aina tallentaa, kun olet tehnyt muutokset. Tallennus tapah-
tuu Save-kohdassa vasemman paneelin alareunassa. (kuva)

Sivulla olevan tekstin muokkaus 2

 9. 


 9.  8. 

 10.

 11.  
 12.  

 13. 
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Jos tarvitset lisää neuvoa, ota yhteyttä:

 Toni Rissanen
 +358 (0) 50 381 30 72
 yhteys@tonirissanen.fi

Päivi Talonpoika-Ukkonen 
040 778 0438

paivi@koroste.fi
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