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WIKISPACES-WIKIN LUOMINEN 
 

Kirjoita selaimeesi osoite http://www.wikispaces.com 

 

 
 

1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi  

 

Paina Join-painiketta 

 

 

 

 

 

 

 
Wikin etusivu 
 

 

 

 

 

 

Saat sähköpostiisi seuraavanlaisen viestin: 

Welcome to Wikispaces.  Your account has 

been created: 

Username            käyttäjätunnus 

Email              sähköpostiosoite 

Please visit the link below to confirm your 

email address: 

linkki 

If the above line does not appear as a link, 

please jos linkki ei toimi niin kopioi osoite 

selaimeen. 

As a member, you can now create new 

spaces by clicking 'Make a New Space' on 

the front page.  If you've already created a 

space, it will be listed on the left side of the 

home page under 'My Spaces'. 

Thanks, 

The Wikispaces Team 

help@wikispaces.com 

 

Klikkaa linkkiä sähköpostissasi 

vahvistaaksesi wiki-palveluun ilmoitetun 

sähköpostiosoitteen. 

Onneksi olkoon, olet luonut itsellesi wikin. 
Getting Started sisältää seikkaperäisiä ohjeita wikin käyttöön. 

Näihin voi myös myöhemmin palata Help-linkkiä klikkaamalla. 

Huomioi, että myöhemmin voit kirjautua wikiisi 
suoraan www.wikispaces.com sivun oikeassa 
yläreunassa olevasta Sign in-painikkeesta 
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Wikispaces-palvelun etusivun näkymä kirjautumisen jälkeen  
 

 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
Tehtävä. Klikkaa oman wikisi linkkiä 

 

Wikisi on oletuksena ns. puoliavoin wiki eli kaikki voivat nähdä wikisi, mutta kirjoittaminen vaatii käyttäjätunnuksen ja 

sen liittämisen wikiisi. Voit asettaa wikisi täysin avoimeksi (wiki näkyy kaikille ja sitä voi editoida kuka tahansa) tai 

suljetuksi (wiki näkyy ainoastaan niille käyttäjille, jotka sinä lisäät käyttäjälistaan. Tämä on maksullinen palvelu.).    

Voit tehdä tarvittavat muutokset linkistä Manage space >> Members and Permissions 
 

Profiilin muokkaaminen 
Linkki omaan wikiisi 

Uloskirjautuminen 

Tietoa Wikispaces-wikeistä yleisesti Wikiohjeet 
Uuden wikin luominen 

samalle käyttäjätunnukselle 

”Käyttäjätilin” 

muokkaaminen 
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Wikin etusivu 

 

 

 

Huomioi, että jokainen Wiki sisältää Page , Discussion (keskustelu), History (historia) ja Notify Me –välilehdet. 

 
 

Page:  
 
Page –välilehdeltä voit printata sivun, katsoa mitä linkkejä sivulla 

on, voit myös nimetä sivun uudelleen tai poistaa sen. Täältä voit 

myös lähettää sivun toiselle sivustolle. Voit halutessasi myös 

lukita sivun. 

 

 

Discussion: Voit luoda keskustelualueita. Halutessasi voit antaa kuvauksen keskustelualueelle kohdasta Add 

description.  

 

History: Wikisi ”historiatiedot”. Mikäli olet tehnyt wikiisi jotakin muutoksia ja tallentanut ne ja myöhemmin haluatkin 

palata aikaisempiin versioihin, se onnistuu täältä. Voit myös verrata mitä muutoksia olet milloinkin tehnyt.  
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Viimeisimpiä muutoksia voit myös tarkastella vasemmalla yläkulmasta olevasta Recent Changes- kohdasta. Recent 

Changes ei ole yhtä kattava kuin History.  

 

 
Notify me: Voit tilata RSS-syötteet sähköpostiisi tai lisätä ne selaimeesi. 

 

Manage Space: Wikin sisällön ylläpito (käyttäjähallinta, sivulistaus, varmuuskopiointi, tilastot) ja muut asetukset 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wikin sisältö 

Sivut listana 

Tagit (avainsanat) listana 

Tiedostot listana sekä tiedostojen lataaminen 

Käyttötilasto 

Blogin tuominen (vain Typepad tällä hetkellä) 

Sivupohjien hallinta 

Web-kansioiden hallinta (lisätietoa http://www.wikispaces.com/help+webdav)  

Varmuuskopioiden tallentaminen 

Wikin siirtäminen HTML:nä  

 

 
Wikin asetukset 
Wikin nimi, kuvaus ja lisenssi-tiedot 

Wikin verkkoalueen nimi 

Ulkoasuun liittyvät asetukset 

Jäsenet ja käyttäjätasot (organizer, member), uusien jäsenten kutsuminen 

Wikin jäsenmaksutiedot 

Wikin poistaminen 

 

Wikin mainostaminen 
Kutsu käyttäjiä 

Wiki-linkkien koodit 
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WIKI-EDITORI 

Etusivua voi muokata oikealla ylhäällä olevasta Edit This Page –painikkeella. . Voit kirjoittaa sivulle 

esimerkiksi lyhyen kuvauksen siitä, mikä wikisi oikein on ja mitä se sisältää. Tekstiä voi muokata, sivulle voi tuoda 

kuvia, tehdä linkkejä jne. Visuaalinen editori on toiminnoiltaan hyvin samantapainen kuin esimerkiksi MSWord.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tehtävä: Kirjoita wikisi etusivulle sisältöä. Kokeile tekstiin muokkauksia (esim. lihavointi) ja tuo halutessasi myös kuva 

etusivulle. Voit myös asettaa linkin etusivulle. Muista lopuksi tallentaa tekemäsi  

muokkaukset Save-painikkeesta. 

 

 
 

 

Upotettu materiaali 
 

 
 

Tekstin värin  

ja tyylin muokkaaminen 

 
ja muut 
tiedostot 

Wikiin voi upottaa erilaisia lisäosia (widgets)  

Lisätietoa http://www.wikispaces.com/Widgets 

 

Esimerkkinä RSS-feedin lisääminen (uutisvirta) 

Klikkaa RSS Feed kuvaketta 

Kopioi Ylen-sivuilta pääuutisvirran xml-muotoinen osoite ja liitä se Feed 

URL-kohtaan 

 

Määrittele kuinka monta uutista tulee näkyviin sivulle. 

Voit määritellä halutessasi myös muita tietoja uutisvirrasta (esim. linkki, 

kuvaus, päivämäärä ja tekijä) 

 

Testiwiki2008-wikissä feed on ylen pääuutisista, 2 kpl, kuvaus (pituus 10 

merkkiä), kaikki muut valinnat  



Paulina Melakari-Mustonen ja Sari Veijola 2008  
http://edtech.oulu.fi 

 
UUDEN WIKISIVUN LUOMINEN:  
 

Uuden sivun luominen wikiisi tapahtuu vasemmassa yläkulmassa olevasta New Page –kohdasta.  

 

 
 

 

Tehtävä: Tee wikiisi uusi sivu. Käy kirjoittamassa sivulle tekstiä, voit halutessasi tehdä esimerkiksi linkin jollekin www-

sivulle. Käy myös lisäämässä etusivullesi jotain tekstiä tms. Tee linkki wikin etusivun ja jonkin uuden wiki-sivun välille. 

 

 

KESKUSTELUALUEEN LUOMINEN 
 
Voit luoda jokaiselle wiki-sivullesi oman keskustelualueen. Keskustelualueen luominen tapahtuu ylhäällä olevasta 

Discussion-kohdasta.  

 

 

 
 

 

Halutessasi voit antaa kuvauksen (esim. ohjeistuksen) keskustelualueelle kohdasta Add description. Kokeile viestin 

lähettämistä. Kirjoita viestin aihe Subject-kohtaan ja viesti Message-kohtaan. Viesti lähetetään Post-painikkeesta.  

 

 
 
 
 
 

Vihjeitä sivun luomiseen:  
 
• Anna lyhyt ja kuvaava nimi 
• Älä käytä skandeja tai muita 

erikoismerkkejä 
• Käytä alaviivaa sanojen välissä 

(testi_sivu) 
• Linkittämättömät sivut löytyvät 

Manage Space linkin kautta List 
Pages 

• Klikkaa Sivun nimeä, jos haluat 
muokata sivua 
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Muita huomioita: 

Wikispaces-järjestelmä ei anna ilmoitusta sivun yhtäaikaisesta kirjoittamisesta/muokkaamisesta eli jos aiot kirjoittaa 

pitkiä tekstejä, kirjoita mielellään ne vaikka muistiossa, kopioi teksti ja liitä se wiki-sivulle ctrl+v näppäin-yhdistelmällä. 

Tällöin tekstisi on palautettavissa, jos muokkaukset jostain syystä eivät tallentuisi. 

 

Wikispaces-wikissä on kaksi käyttäjätasoa: Organizer ja Member. Organizer voi poistaa ja lukita sivuja, kutsua/poistaa 

käyttäjiä, muokata wikin ”julkisuusastetta”, poistaa dokumentteja ja muokata teemaa sekä wikin nimeä. Member-

käyttäjätasolla voi lisätä sivuja ja muokata lukitsemattomia sivuja.   

 

 

LISÄÄ OHJEITA:  
 

Wikispaces:n omat ohjeet: http://www.wikispaces.com/help-finnish  

  

 


