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Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 
1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: 

http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja 

Kukin seuran jäsen voi laittaa sinne kuvansa itse ja kirjoittaa mielellään pienen sepustuksen kuvasta, 

vaikkapa missä, milloin, miten, miksi jne… Valotusajat ovat myös montaa kerholaista kiinnostava tieto, 

varsinkin, jos ne ovat jotain hieman pidempiä. Tämäkin on yksi keino opastaa muita kuvien ottamisessa. 

Mikäli kuvien laittaminen tänne ei itseltä onnistu, ei se ole ongelma. Ylläpito auttaa kaikin mahdollisin 

tavoin. 

Sivustolle on rekisteröidyttävä. Ylläpito myös hyväksyy rekisteröinnit kerhon aktiivista jäsenrekisteriä 

vastaan. Jos käyttäjätietoja ei löydy jäsenrekisteristä tai jäsenmaksu on maksamatta, niin rekisteröintiä ei 

hyväksytä. 

Rekisteröinnin voi aloittaa esimerkiksi menemällä selaimella tuohon yllämainittuun osoitteeseen. Tätä 

rekisteröitymistä tullaan käyttämään myös muissa kerhon sivustoissa. 

Rekisteröinti 
Mene siis ensin sivulle: Rekisteröinti käyttäjäksi 

Valitse käyttäjätunnus. Vapaavalintainen.  

Anna se sähköpostiosoite, joka sinulla on kerhon rekisterissä, sekä etu- ja sukunimesi. Ne ovat tietoja, joita 

verrataan jäsenrekisteriin ja jonka perusteella annettaan käyttöoikeus sivuille. 

Sama rekisteröinti tulee toimimaan läpi koko sivuston. Uutuutena rekisteröinnin voi liittää Facebook-

tunnukseen kirjautumisen helpottamiseksi. Sitä ei kuitenkaan kannata tehdä kuin omassa koneessaan, ei 

kirjaston, studion tai muussa yhteiskäytössä olevassa koneessa. 

 

Jäsenrekisterin tiedot pystyt itse tarkistamaan/päivittämään osoitteesta: 

https://www.flomembers.com/kamera73 

Jos kirjautuminen ei onnistu ota yhteyttä. 

Paina lopuksi seuraava. Nyt rekisteröinti-ilmoitus lähtee ylläpidolle, joka suorittaa vertailun jäsenrekisteriin 

ja joko hyväksyy tai hylkää rekisteröinnin. 

Saat sähköpostin, jossa on jo salasana, mutta tämä salasana vielä kerran resetoituu kun ylläpito hyväksyy 

rekisteröinnin. 

Hyväksynnän jälkeen saa uuden sähköpostin, jossa on salasana sisäänkirjautumiseen. Kirjaudu sivuille. 

Valitse tällä kertaa vasemmassa reunasta vaihtoehto kirjautuminen. 

http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja
http://www.kamera73.fi/wp-signup.php
https://www.flomembers.com/kamera73
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Anna käyttäjätunnukseksi valitsemasi tunnus ja salasanaksi sähköpostissa saamasi salasana. Voit jatkaa 

tämän salasanan käyttämistä, tai muuttaa sen haluamaksesi. Kirjautumisen jälkeen sivuston yläosassa on 

linkki, jolla pääsee suoraan profiilitietoihin. Vaikket salasanaa vaihtaisikaan, niin käy kuitenkin päivittämässä 

profiilin kentät. Etunimi, sukunimi jne… voit myös tehdä Gravatar-hahmon, joka näkyy siitä eteenpäin 

kaikissa Gravataria käyttävissä palveluissa automaattisesti.  

Muista kuitata muutokset sivun alareunasta löytyvällä ”Päivitä käyttäjätiedot” painikkeella. 

Jos liität tunnuksesi Facebook-tietoihisi niin Gravatar muuttuu Facebook profiilikuvasi mukana. 
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Julkaiseminen 
Sivun yläreunassa on nappula ”+uusi”, julkaise kuvat artikkelimuodossa. Tämä on oletus, jos vain klikkaat 

”+uusi” nappulaa. Voit myös pitää hiirtä ”+uusi” nappulan päällä ja valita esiin tulevasta valikosta 

”Artikkeli”. 

 

Jotta ”tyyli” pysyy yhtenäisenä ja selvänä laitetaan otsikoksi aina mallia ”Tammikuu 2015 – Mika Hasu”.  

Tuon kuukauden ja vuoden perään voi toki kirjoittaa vaikkapa kuvien aiheen tms… ”Tammikuu 2015 – Pitkät 

valotukset/Mika Hasu” tms… Olisi kuitenkin kiva, jos otsikossa on kuukausi ja vuosi, seuraaminen on 

helpompaa. 

Itse artikkeliin sitten johonkin oma nimi, kuvat ja tarinat ihan vapaasti  

Kuvat lisätään seuraavasti: 

Valitse otsikon alta ”lisää media” ja lataa kuvasi artikkeliin: 

1: 

 

2: 

 

Kuvat voi siis selata omalta koneelta ”Valitse tiedostot” toiminnolla tai raahaamalla suoraan kansiosta 

selaimen ikkunan päälle. 
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Kuvien lataus alkaa. 

 

 

Huomaa, että aikaisemmat kuvat näkyvät myös tässä näkymässä. Älä käytä tai poista niitä (oikeudet ei tosin 

taida edes riittää, mutta…). 

Varmista, että omissa kuvissasi on tuo väkänen, eli kuva on valittu. Väkänen pitäisi olla siellä kaikissa 

kuvissa, jos latasit ne kerrallaan, voit toki lähettää ne myös yksitellen. 

Kuittaa lopuksi oikeasta alareunasta löytyvällä ”Lisää tekstiin” – näppäimellä. 

Kuvat ovat nyt tekstissä, niiden järjestystä voi muuttaa vetämällä, kokoa voi muuttaa reunasta ja väleihin 

voi vapaasti kirjoittaa. 

 

Laita tarpeeksi isoja kuvia, ei kooltaan vaan pikselimäärältään, esim. 1024 pistettä pitempi sivu, tms. 

Kuvia voi myös levittää isommiksi. Ihan pienistä kuvista ei saa mitään selvää. Tee kuitenkin oman 

suunnitelmasi mukaan ;) 

*** Älä käytä valintaa kuvaesitys – Se on varattu toisille sivuille tarkoitettuihin toimintoihin. Sitä ei vaan saa 

erikseen tästä sivustosta poistettua. 

Jos haluat, voit toki laittaa vaikkapa artikkelin loppuun linkin omillle etunimisukunimi.kamera73.fi 

sivuillesi! 

 

Artikkelin tallentaminen (julkaiseminen) 
Ennen julkaisemista tai sen jälkeen päivittämällä, laita vielä julkaisuun kategoriointi. Kategoriat ovat 

valmiina ja niitä voi lisätä vain ylläpito (toiveita saa esittää vapaasti), oikeassa reunassa: 
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*** Älä valitse kohtia ”Vuodet” tai ”Kuukaudet”, ne ovat vain selventämässä listaa, eivät varsinaisesti 

kategoriointeihin tarkoitettuja valintoja. 

Voit päivittää valintoja vapaasti omiin artikkeleihisi myös jälkikäteen. 

 

Laita vielä mielellään avainsanoja kuvista (ei välttämätöntä) vapaasti. Esim. Revontuli, Sompanen jne…. Se 

nopeuttaa hakutoimintoja. 

Aseta artikkelille vielä Artikkelikuva, oikean reunan alaosasta, siellä on kohta: 

 

Artikkelikuvaksi voi laittaa esimerkiksi yhden kuukaudenkuvistaan tai vaikkapa oman naaman ;) 

Ja lopuksi julkaiseminen yksinkertaisesti painamalla ”Julkaise” painiketta. oikeassa reunassa. Kun artikkeli 

on kerran julkaistu tuo nappi muuttuu muotoon ”Päivitä”. 

  

Jos laitat kuvia jossain muussa kuussa kuin varsinaisen näyttelykuukauden aikana, niin muuta julkaisupäivä 

näyttelykuukauden sisälle. 

 

Näin kuukaudenkuvaaja-artikkelit pysyvät oikeassa järjestyksessä. 

 

Lisätietoja kysymällä, ohjetta päivitetään tarvittaessa ja kokemusten perusteella. 


