Lukkari – 12.2. Verkkokoulutuksen Kotitehtävä
Kotitehtävän tarkoituksena on suunnitella ja luoda oman seurakunnan Lukkari-sivustolle Perhejuhlat-sivulle
alasivu Kodin siunaus
Tehtävää varten tarvitset seurakuntasi Lukkari-sivustolle päätoimittajan tason oikeudet, eli kakkostason
oikeudet. Jos et ole varma onko sinulla sellaiset tai tiedät että sinulla ei ole niitä, niin ota yhteyttä
seurakuntasi Lukkarista vastaavaan henkilöön tai pistä sähköpostia aku.sonninen@evl.fi sähköpostiin.
Kotitehtävää varten voit luoda vain harjoittelusivun, jonka voit halutessasi poistaa harjoituksen jälkeen.
Kotitehtävän tekemiseen on hyvä varata 30-60 minuuttia aikaa.

Koulutuksessa käytettävä verkkoselain
Käytä harjoituksessa Google Chrome tai Firefox –selainta. Jos sinulla on käytössä vain Internet explorer –
selain, käytä sitä.

Suunnittele Perhejuhlat-sivulle Kodin siunaus –alasivu ja syötä sille sisältöä
Perhejuhlat-sivulla kerrotaan suurista kirkkojuhlista kuten ristiäisistä ja häistä. Lukkarissa näistä puhutaan
selkokielisiä ilmaisuja käyttäen, jotta jokainen kirkon jäsen ymmärtää mistä puhutaan.
Tehtävän tarkoitus on opetella miten luodaan uusi alasivu Perhejuhlille ja miten alasivulle syötetään
sisältöä.
Harjoituksessa käydään alasivun sisältökentät ja niiden käyttö.
Jokaiseen tehtävän kohtaan löytyy lyhyt video-ohje osoitteesta:
https://dreambroker.com/channel/ggsl1th7/

Tehtävä
Kirjaudu sisään
1. Kirjaudu seurakuntasi Lukkari-sivustolle käyttämällä z-tunnustasi ja salasanaa.
a. Kirjautumisosoite on mallia seurakuntaXX.evlutkirkko.fi/kirjaudu
Siirry Perhejuhlat-sivulle
2. Siirry Perhejuhlat-sivulle seuraavien ohjeiden mukaan tai lisää lukkarisivun www-osoitteen perään
/perhejuhlat eli seurakuntaXX.evlutkirkko.fi/perhejuhlat
a. Siirry päävalikon Perhejuhlat-sivulle
Harjoituksessa luodaan Perhejuhlat-sivulle alasivu Kodin siunaus. Voit tehdä harjoituksessa jonkun muun
sivun esim. ryhmät sivulle alasivun, jos sellaisen tekeminen on sinun vastuulla. Tärkeintä on että
opettelet käyttämään koulutuksessa käsiteltäviä Lukkarin toimintoja

Lisää Perhejuhlat sivun Linkkilistaus-portlettiin Kodin siunaus. Jos useampi samasta seurakunnasta tekee
Kodin siunaus-sivua, niin voitte joko tehdä tämän vaiheen yhdessä tai tehdä useamman linkin jotka
johtavat samalla sivulle eri nimillä. Esim. Kodin siunaus /aku
1. Lisää Lukkarin kuvahakemistoon kuva kodin siunausta varten. Voit käyttää harjoittelussa
jotain sopivaa pientä kuvaa. Kuvista muodostetaan hakemistoon eri kokoisia versiota.
Käytä kuvatiedostoa, joka loppuu S kirjaimeen, joka viittaa kokoon Small.
2. Siirry takaisin Perhejuhlat sivulle.
3. Varmista, että olet painanut Muokkaa sivua painiketta sivun yläreunasta.
4. Paina Linkkilistauksen alla olevaa Muokkaa-rataspainiketta.
5. Jos linkkilistauksen esitystyyliä ei ole valittu, valitse esitystyyliksi: Alietusivujen nosteet 2.
6. Luo uusi linkki painamalla Uusi linkki painiketta.
7. Lisää Linkkitekstiksi –Kodin siunaus (lisää nimesi jos useampi tekee linkkejä)
8. Lisää Linkiksi /kodin-siunaus
9. Valitse linkille kuva S kokoisena kuvana.
Siirry Kodin siunaus sivulle käyttämällä juuri luomaasi linkkiä. Normaalisti sinun täytyisi luoda myös sivu,
mutta kaikille sivustoille on luotu Kodin siunaus sivu jo etukäteen.
1. Voit lisätä sivustosi osoitteen perään /kodin-siunaus tai käyttää juuri luomaasi linkkiä.

Syötä sivulle tekstiä ja otsikko
1. Lisää sivun yläreunan Content-portlettiin, eli sisältökenttään Otsikko ja tekstiä (Löydät
video-ohjeesta tarkemmat ohjeet jos et ole tehnyt tätä aiemmin.)
Syötä tekstiin liitetiedosto (tarvitset pdf tiedoston tätä tehtävää varten)
1. Liite tiedosto lisätään tekstieditorissa. Avaa aiemmin syöttämäsi tekstikenttä.
2. Valitse hiirellä sana tai lause, johon haluat lisätä pdf-tiedoston linkin.
3. Avaa linkkityökalu
4. Paina Selaa palvelinta –painiketta
5. Valitse alareunasa “Upload a new file in this folder” ja etsi tietokoneeltasi haluamasi pdftiedosto, valitse se ja paina Avaa-painiketta.
6. Paina oikeasta reunasta Upload-painiketta
7. Valitse ikkunasta juuri lataamasi pdf tiedosto
8. Valitse Linkkityökalun Kohde-välilehti.
9. Valitse Kohteeksi Uusi ikkuna (_blank) Tämä valinnan avulla liitetiedosto avautuu
uudessa ikkunassa.
10. Paina OK.
Syötä sivustolle kuva (tarvitset kuvan tätä tehtävää varten)

1. Syötä tehtävässä käyttämäsi kuva Lukkarin kuvahakemistoon
2. Syötä sivulle kuva oikean reunan Media Highlight –portlettiin eli kuvakenttään. Käytä
kuvasta S-kuvakokoa.

Tee sivulle kuvallinen linkkivalikko sivun Linkkilistaus-portlettiin
1. Lisää ensin 2 kuvaa kuvahakemistoon. Ei ole väliä mitä kuvia käytät harjoituksessa.
(löydät kuvan lisäämisen ohjeen video-ohjeista)
2. Siirry takaisin /kodin-siunaus sivulle
3. Avaa sivun keskeltä toinen Linkkilistaus-portleteista painamalla Muokkaarataspainiketta.
4. Valitse ensin sopiva Linkkilistaustyyli. Esimerkissä käytetään tyyliä: Alietusivujen nosteet
1, mutta voit kokeilla muitakin tyylejä. Kaikki tyylit eivät sovi kaikkiin käyttötarkoituksiin.
5. Lisää 2 linkkiä ja valitse linkkien kuviksi aiemmin lisäämäsi kuvat. Valitse kuvakooksi
Thumb loppuinen kuva, jos valitsit linkkilistaustyylin jossa kuva on neliö. Valitse
kuvakooksi S, jos valitsit linkkilistaustyylin, jossa kuva on suorakulmio.
a. Linkkiä varten sinun pitää lisätä Linkkiteksti, Linkki www-osoite johon linkki
osoittaa, esim. http://evl.fi/. Jos linkki osoittaa omaan Lukkari-sivustoon poimi
osoitteesta vain www-osoitteen loppuosa. Esim.
seurakunta16.evlutkirkko.fi/tapahtumat -> lisää vain /tapahtumat)
6. Lisää kolmanneksi linkiksi yksi Kirkon yhteinen linkki.
a. Paina Valitse kirkon yhteinen linkki
b. Paina valitse haluamasi linkin kohdalta esim. 10 käskyä
c. Tallenna linkki painamalla Tallenna-painiketta

Kun olet valmis näiden kohtien kanssa, niin lähetä minulle luomasi sivun www-osoite sähköpostiin
aku.sonninen@evl.fi .

