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Olen kolmisen vuotta laajentanut Wordpress-sivustoani, johon olen laittanut tunneilla käyttämäni 
materiaalit, pedagogisia katsauksiani sekä englannin kieleen liittyviä materiaaleja. Sivuston artikkeleja 
on klikattu noin 400 000 kertaa, joten voimme olettaa, että sivustolla on jo maanlaajuista merkitystä.  

Sain tietää Wordpress-ohjelmasta, kun koulullamme kävi Oulun kaupungin edustaja esittelemässä sitä 
yhden iltapäivän puitteissa. Ohjelman käytön olen opetellut itse ja se johtikin siihen, että lähestymiseni 
sivuston rakentamiseen on ollut lähinnä osastoa 'pyrstö edellä puuhun'.  

Wordpress on ensisijaisesti tarkoitettu bloggausalustaksi, mutta koska sivustolle voi  laittaa myös 
tiedostoja, upottaa videoita ja kirjoittaa artikkeleita, sitä voi käyttää monipuolisesti koulumaailmassa.  

Sivustolle olen laittanut tunneilla käyttämäni materiaalit ja PowerPoint-esitykset niin että opiskelija voi 
käydä tutustumassa niihin etukäteen tai kerrata asioita jälkikäteen. Koko opetusfilosofiani löytyy 
sivustolta myös purettuna eri artikkeleihin. Useimmat kouluissa pyörivät tiedostomuodot voi myös 
ladata WordPressiin lukuun ottamatta äänitedostoja (mp3, .WAV). Tietenkin sivulle voi laittaa minkä 
tahansa hyperlinkin, joten äänitiedoston voi linkittää näin muun tarjonnan osaksi.  

 



1. Sivujen luomiseen ja muokkaamiseen liittyvää asiaa 

Aluksi luodaan itselle käyttäjänimi ja sivustolle nimi. fi.wordpress.com lienee osoite. Sivustolle voi hakea 
teeman (Asetukset -> Ulkoasu), joita on sekä ilmaisia, että maksullisia. Ks. Kuva alla. 

 

  

  

 

 

Sivuston hierarkiasta voin antaa vain oman rajoittuneen versioni: Kun luot uuden sivun Ohjauspaneelissa 
(Ohjauspaneeli-> Sivut-> Uusi), se on päätason sivu, ellet määritä sille ylemmän tason sivua. Kehottaisin 
miettimään etukäteen päätason keskeisimmät alueet ja luomaan niiden nimiset sivut. Ks kuva alla.  

 

 

 



https://wordpress.com/ näyttää sisältävän tavan hankkiutua alkuun Wordpress-sivuston luomisessa. 26 
eurolla /vuosi wordpress-sanasta voi hankkiutua eroon ja saada oman .com-osoitteen, kuten 
markkuperala.com Ks. Kuva alla. 

 

 

 

http://wpopas.fi/ Uusien Wordpress-asiakkaiden kannattaa varmaan lähestyä ohjelmaa tällaisen 
modernin esittelysivun kautta.  

 

 

https://wordpress.com/
http://wpopas.fi/


Kun pääotsakesivut on luotu, kaikki muut sivut voi sijoittaa jonkin pääsivun alaisuuteen ja jos lisää 
hierarkiaa tarvitaan, luotu alasivukin voi toimia taas jonkun muun sivun pääsivuna. Tämä hierakia 
määritellään sivun luomisen yhteydessä kohdassa Yläsivu.  

Kuvasta näemme myös, että sivulle voi suoraan kirjoittaa avautuvasta editorista tai sitten control C /  
control V-pohjaisesti liittää tekstiä. Työkalurivistöstä voi lisätä vaikka linkin tai Lisää media-kohdassa 
lisätä vaikka kuvan artikkeliin. Sivua voi esikatsella (Esikatsele) ja sitten julkaista, kun sivu on valmis 
(Julkaise). Videoiden upotuskoodi kannattaa liittää sivuun haluttuun paikkaan ja tallentaa sivu 
toistaiseksi Luonnoksena. Upotukset eivät näytä onnistuvan, jos sivu on julkaistu, joten jätetään Julkaise-
komento viimeiseksi toimenpiteeksi. Toisinaan videon normaali URLkin näyttää toimivan. 
Henkimaailman hommia siis.  Ks. Kuva alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaikenlainen sivujen muokkaaminen tapahtuu Ohjauspaneelin kautta. Kulloistakin sivua voi muokata 
suoraan Muokkaa-komennolla. Ks. Kuva alla.  

 

 

Sivujen kirjoittaminen ja editointi tapahtuu myös Ohjauspaneelin takaa. Sivun voi tallentaa luonnoksena 
ja julkaista se sitten kun kaikki on valmista. Ks. kuva alla. 

 

 

 

 



Olen ostanut itselleni markkuperala.com-osoitteen ja näin päässyt eroon Wordpress-sanasta sivuston 
osoitteessa. Kerran Wordpress sulki sivustoni väittäen, että siellä on asiaankuulumatonta aineistoa. 
Arvelen tämän johtuneen jostain roskapostihyökkäyksestä ja yhteydenotto Firmaan palautti sivut 
ennalleen. Nyt kun olen oikein maksava asiakas, ei näitä keskeytyksiä ole ollut. Ks: Kuva alla.  

 

 

Ohjauspaneelin Asetukset > Ulkoasu > Vimpaimet -osastossa voi mukauttaa sivustoaan. Olen asentanut 
ETSI-funktionaalisuuden, Suosituimmat artikkelit (tämä ruutu näyttää ohjaavat monien käyttäytymistä 
sivustollani: sivu on suosittu, klikkaan siis sitä) ja tietenkin elintärkeän KLIKKImittarin. Ohjauspaneelin  
'Sivun tilastot' kertoo myös  tarkasti, millä sivuilla on käyty ja kuinka paljon. Ks. Kuva alla.  

 

 



Ohjauspaneeli > Asetukset> Ulkoasu > Teemat tarjoaa todellakin monia vaihtoehtoja sivuston ulkonäön 
suhteen. Monet teemat ovat ilmaisia, mutta rahallakin saa. Kokeilin monia teemoja, josta useat eivät 
toimineet materiaalillani kunnolla, sillä olen rakentanut sivustoni SIVUjen hierarkiaksi koskaan 
ymmärtämättä KATEGORIA-käsitettä. Jos aloittaisin nyt Wordpressin käytön, varmistuisin etukäteen 
siitä, että hierarkia olisi enemmän Wordpress-filosofian mukainen. Ks Kuva alla. 

 

 

Voiko Wordpressillä rikastua, jos sivustolla alkaa olla 400 000 klikkiä? Päätelkää itse: Wordpress sallii 
WordAds-mainokset sivustolla ja kun mainostuloja on kertynyt $100, Wordpress maksaa sen summan 
asiakkaalle. Laskin, että tällä vauhdilla ensimmäiseen satasen tilitykseen menee minun kohdallani noin 
kahdeksan vuotta. Toivo elää, että joskus saisin sata dollaria 'helppoa rahaa', tosin koen itse mainokset 
häiritseviksi sivuseikoiksi, jotka saattavat viedä henkilön huomion pois olennaisesta.  

 



Sivun muokkausasetuksissa voi määrittää sivulle vaikka salasanan, jos haluaa sivulle vain rajatun 
näkyvyyden. 

 

 

Videoitakin voi sivulle laittaa joko upotuskoodin avulla muokkaustilassa tai linkin kautta.  

 

 

 

 

 

 



Sivulle tulevat tiedostot ja kuvat ladataan Lisää media-osastoon ja sijoitetaan sieltä sivulle. 

 

 

 

2. Sivuston sisältöön liittyvää asiaa 

Sivustoni Kurssimateriaaliosastoon laitan kurssisuunnitelmat (kuvassa auki En1 , kirjana ProFiles 1), 
nettivideolinkkejä kirjan teksteihin, tunnilla käytävät kielioppiPowerPointit sekä muut tunnilla käytävät 
sanastomateriaalit (Alleviivaukset kommentoituna). Ks. Kuva alla. 

 

 

  



Englannin materiaaleja-osastossa  tarjoan opiskelijalle ponnahduslautoja moneen kielen osa-alueeseen. 
Nettietiketti estää kaikenlaisen materiaalin suoran kopioimisen sivulle, joten käytän linkkejä. Tuntuu 
ainakin pienemmältä synniltä. Tässä osastossa on myös  koottuna tunneilla käyttämäni PowerPoint-
kielioppi. Opiskelija voi katsoa tunnin esityksen siis etukäteen ja kerrata sen jälkikäteen. Tämä auttaa 
erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita. Ks. kuvat alla. 

 

 

 

 

 

 



Sinä opiskelijana-osasto sisältää opiskeluohjeita ja humorististakin katsausta opiskelijan psyykeen. Tässä 
osastossa esittelen myös maailmalle lukiomme opiskelijoiden saavutuksia englannin kielen saralla. 
Haluan, että kurssituotokset ovat laadukkaita ja jos ne kerran ovat sitä, ne voi esitellä suurelle yleisölle. 
Sitä paitsi opiskelijasta on varmaan kiva palata lukioaikaisiin mielipiteisiinsä, kun on viettänyt muutaman 
vuoden Julmassa Maailmassa. Täällä esitellään maailmalle myös Penkkarit ja Vanhojen päivä lukiomme 
markkinointimielessä. Ks. kuva alla. 

 

  

 

Sinä ja elämä-osastoon olen kerännyt näkökulmia lukionjälkeiseen elämään. Ks. kuva alla.  

 

 



Maxx opettajana-osastossa on tietoa minusta ja tavoitteistani opettajana sekä opiskelijoilta tullutta 
palautetta. Lisäksi siellä on artikkeleita opettajuudesta. Ks. kuva alla.  

 

 

 

Yo-kirjoituksiin valmistautuminen-osasto sisältää suosituimmat artikkelini: Englannin kirjalliseen 
ylioppilaskokeeseen valmistautuminen - Ei heikkohermoisille 36 000 latauskertaa ja Englannin yo-
kuunteluun valmistautuminen ja kuuntelun harjoitteleminen 32 000 latauskertaa. Täällä esittelen 
päättökokeen monesta näkökulmasta pitkän kokemuksen pätevöittämänä. Ks. kuva alla. 

 

 

 



Yo-kirjoituksiin valmistautuminen-osastossa esittelen myös kirjoitelmaohjeet toteutettuna kuvien 
kautta, sillä osa opiskelijoista ymmärtää asian paremmin visuaalisesti. Hyvä kirjoitelma on kuin Mona 
Lisa. Tästä lähtökohdasta sain hyvän uuden esitystavan vanhaan asiaan. Ks. kuvat alla 

 

 

 

 

 



The Vault!-osastossa on konkreettisia kertausmateriaaleja abiturienteille ja muille kiinnostuneille. Useat 
materiaalit olen työstänyt PowerPointeiksi nopeaa kertausta silmällä pitäen. Ks. kuva alla.  

 

Sivustoni rönsyilevä rakenne on johtanut siihen, että olen linkittänyt tärkeimmät artikkelit toisiinsa niin, 
että niihin löytää monista eri osista sivustoani. Ks. Kuva alla. 

 

 

 

 

 



Etsi-funktionaalisuus oli pakko laittaa kun sivusto on niin laaja. Toisaalta, mitä sivuston katselija osaa 
etsiä, kun hän ei tiedä mitä sivustolla on? :) Ks. kuva alla. 

 

 

 

 

Palautetta sivustosta on tullut mukavasti, pääosin kiittävää. Aluksi palautteessa moitittiin lähinnä 
sivustoni ulkonäköä ja kappalejaon puutteellisuutta pitkissä artikkeleissa. Molempiin asioihin olen 
sittemmin kiinnittänyt erityishuomiota. En kuitenkaan viilaa ulkonäköä sisällön laadun kustannuksella, 
sillä sisältö on tärkeintä. Ks. kuva alla. 

 



Ylioppilastutkintolautakunta on sattuneesta syystä valikoitunut nemesiksekseni. Ehkäpä Lautakunta 
tulee kokeenteossa vähän lähemmäksi reaalimaailmaa kun sähköiset ylioppilaskirjoitukset tulevat. Ks. 
Kuva alla. 

 

 

 

 

 

Tällaisen blogin pitäminen on erittäin terapeuttista toimintaa kirjoittajalleen, sillä kirjoitanhan yleisellä 
tasolla. Blogissa voi sanoa asioita, joita ei voi luokassa töräyttää suoraan. Ks. kuva alla. 

 



Sivun alalaidassa löytyy aina kommentointimahdollisuus. Olen täällä auttanut opiskelijoita ympäri 
maata. Ks. kuva alla 

 

Kommentointikenttä on kunkin sivun alalaidassa. Minulle osoitetut kommentit tulevat onneksi ensin 
sähköpostiini moderoitaviksi. Wordpress-sivuille saapuu myös paljon roskapostia, jonka ohjelma näyttää 
suodattavan hyvin pois näköpiiristäni. Toisinaan tyhjentelen ohjelman roskapostilaatikkoa. Ks. Kuvat 
alla. 

 

 



 

 

3. WordPressin, Office 365:n ja Moodlen vertailua  

Mihin ohjelmaan opettajan tulisi tai kannattaisi sitoutua opetuksessaan? Itse olen pähkäillyt asian niin, 
että panostan WordPressiin, sillä uskon tämän ohjelman pysyvän tarjolla jatkossakin. Näin ollen suurelle 
yleisölle suunnatut artikkelini ja muut materiaalit olen tallentanut WordPressiin. Opiskelijaa voi pyytää 
palauttamaan kurssityönsä myös WordPressin artikkelin loppuun kommenttikenttään, mutta tällöin 
puhumme vain tekstin laittamisesta ja sitä paitsi kommentit ovat kaikkien nähtävissä, mikä aina ei ole 
tarkoituksenmukaista. Toisin sanoen WordPress ei ole joustava tapa kerätä opiskelijoiden tuotoksia.  

Esim. kieltenopettajalle sopii kotiprojektin palautusympäristöksi paremmin Office 365, jossa on 
opiskelijalle on line-Word korjaustyökaluineen. Opiskelija jakaa työnsä opettajalle ja maikan tekemät 
korjaukset/arviot näkyvät opiskelijalle reaaliajassa. Saapuneet kurssityöt maikka voi tallettaa 
sähköpostissaan haluamaansa paikkaan ja palautusten kronologinen järjestys säilyy eli first come, first 
served. Jos opettaja saa tuotoksia monilta suurilta ryhmiltä, voi olla työlästä järjestellä jaettuja 
dokumentteja, joista useat on opiskelijan taholta nimetty ’document’ eli ei ole nimetty ollenkaan. 
Opiskelijat myös jakavat töitään mailiviestien liitteinä ja itse mailin osana, joten O365 ei välttämättä 
toimi juuri opettajan tarkoittamalla tavalla. Nuoriso ei käytännössä väli tä tehdä projektiaan juuri maikan 
ehdottamalla tavalla; heidän päämääränsä on saada tuotos jollakin tavalla eteenpäin opettajalle. 
Outlookiin tulevien palautusten lajittelua voisi ehkä helpottaa vaatimalla opiskelijalta palautukseensa 
sovitun tunnuksen, vaikkapa 'En2 Kirjoitelma' ja sitten tehdä Outlookin sähköpostissa säännön, joka 
siirtäisi yhden kurssin palautukset yhteen kansioon.  

Moodle näyttää olevan bittimaailman kansainvälinen Tyrannosaurus Rex eli kankea hirviö, jota kukaan ei 
uskalla vastustaa ja jota ei näemmä saada hengiltä paremmin ajan henkeen sopivien ohjelmien alta. 
Ohjelman muuteltavien parametrien määrä on tyrmäävä, mutta peruskäyttökin on kankeaa. Moodlessa 
opettaja voi kuitenkin tehdä opetusryhmälleen paikan, johon projektityöt voi palauttaa ja määrätä 
viimeisen palautusajan (ja jopa vihoviimeisen palautusajan, jos on armollinen). Tämä on etu, sillä vanha 
kunnon ’viime tinka’ yleensä saa mukulat toimimaan tehtäviensä kanssa. Moodlen kankeutta on taas 
esimerkiksi se, että ison opiskelijaryhmän palautusten tarkastelu on epäintuitiivista, koska mukulan nimi 
ja hänen palauttamansa tiedosto EIVÄT JOSTAIN SYYSTÄ MAHDU SAMAAN NÄYTTÖÖN eikä nimi - ja 
tuotoskolumnia voi esimerkiksi siirtää vierekkäin prosessin helpottamiseksi. 



Voin kuvitella, että jossain vaiheessa laitan Moodleen jotain audioharjoitusta opiskelijoille. WordPress ei 
siis audiota hyväksy ja O365:ssäkin se taitaa olla kankeaa. Sähköisen kokeen tekemiseen näistä 
alustoista sopii vain Moodle ja sekin monimutkaisen prosessin kautta. Opetusmaailma odottaakin vielä 
intuitiivista mekaanisten tehtävien tekemiseen suunniteltua ohjelmaa, joka tekisi puolestamme ns. 
sihteerin / siviilipalvelusmiehen työt ja antaisi opettajien keskittyä luovaan korjaustyöhön, johon koneilla 
ja ohjelmilla ei näytä olevan jakoa vielä pitkään aikaan. 

Pidän WordPressin mahdollisuudesta tehdä näyttävät sivut suht pienellä vaivalla. Omat sivustoni 
voisivat näyttää paljonkin houkuttelevammilta, jos jaksaisin panostaa ulkonäköön. Olen kuitenkin 
sisältömies ja spartalainen ulkoasu sivullani ei onneksi vie lukijan huomiota pois itse asiasta.  400 000 
klikattua artikkelia WordPress-sivustollani kertoo minulle, että tekemisilläni alkaa olla maanlaajuista 
merkitystä. Tällaiseenkin asemaan saattaa yksittäisen maikan sivusto päästä jopa ilman mainittavaa 
mainostusta. 


