
OHJEET KEKSINNÖT.FI  
SIVUSTON KÄYTTÄJILLE

1 REKISTERÖITYMINEN

Mene Keksinnöt.fi -sivuston etusivulle.

Etusivulla löytyy ’uusi 
käyttäjä’ -laatikko, josta 
voit liittyä jäseneksi.

Linkki ohjaa sinut rekiste-
röinti sivulle, jossa täytät 
tarvittavat tiedot tunnuk-
sen luomista varten. (Käyt-
täjätunnus, sähköposti-
osoite sekä salasana. 

 
Täytettyäsi kentät, paina 
rekisteröidy painiketta.

Täytettyäsi lomakkeen saat sähköpostin antamaasi osoitteeseen. Yllä luodun salasanan voi 
myös vaihtaa sähköpostin linkistä. Voit nyt kirjautua sivustolle luomillasi tunnuksilla. 

Huom! Saat oikeudet lisätä keksintöjä tai muuta sisältöä sivustolla vasta kun sivuston ylläpitäjä 
hyväksyy rekisteröinnin. 



2 KIRJAUTUMINEN

Mene Keksinnöt.fi -sivuston etusivulle.

Valitse sivunavigaatio 
valikosta ’Kirjaudu sisään’ 
painike.

Linkki ohjaa sinut  
kirjaudu-sivulle.  
Täytä lomakkeen tiedot 
ja paina ’Kirjaudu sisään’ 
-painiketta. 
 
Lomakkeen alhaalta löy-
dät myös linkit rekisteröi-
tymiseen sekä salasanan 
uusimiseen. 



3 LISÄÄ UUSI KEKSINTÖ

Mene Keksinnöt.fi -sivuston 
etusivulle.

Kirjaudu sivustolle sisään 
henkilökohtaisilla tunnuk-
sillasi.

Kirjauduttuasi sisälle ohjaudut 
rekisteröidyn käyttäjän paneeliin. 
Sivunavigaatiosta löydät ’Keksin-
nöt’ -osion, jota painamalla saat 
näkyviin ’Lisää uusi’ painikkeen.

Tähän kirjoitat keksinnön kuvauksen.  
Suositeltava pituus max. 500 sanaa.

Keksinnön nimi tähän

Keksinnön kotisivut (tai vaihtoehtoisesti 
linkki verkkokauppaan)

Valitse keksinnölle 
kategoria galleri-
assa. Suositeltava 
määrä max. 3 kate-
goriaa.

Tästä voit julkaista 
valmiin keksin-
nön,tallentaa luon-
noksen tai esikat-
sella julkaisua.



Täytä keksijän tiedot 
lomakkeen kenttiin. 

Muista liittää esittelykuva 
sekä galleria kuvat näistä.

TIETOA KUVISTA 
 
Kuvia saa olla maksimissaan 5 kpl. Neliönmalliset kuvat toimivat parhaiten myös puheli-
mella. Korkealaatuiset kuvat toimivat ja herättävät kiinostusta lukijoissa. Suosittelemme 
välttämään puhelimella otettuja kuvia.

Tässä voit lisätä linkin keksinnön esittelyvideoon.  
Huom! Video tulee olla julkaistu YouTube -videopalvelussa.

Kun painat ’aseta artik-
kelikuva’ -painiketta tai  
’add images’ -painiket-
ta, sivulle avautuu tie-
doston lataus ikkuna.

’Valitse tiedostot’ -pai-
nikkeesta pääset valit-
semaan kuvatiedoston 
tietokoneeltasi.

Valittuasi kuvan, voit 
lopettaa artikkelikuvan 
asetuksen painamalla 
’aseta artikkelikuva’.

Aseta keksintöön ”artikkelikuva”. 
Artikkelikuva on keksinnön pää-
kuva, joka näkyy ensimmäisenä 
keksinnön nimen yhteydessä.  
 
Keksintö-gallerian kuvat ovat 
lisäinformaatiota antavia kuvia 
keksinnöstä, joita voi maksimis-
saan olla 5kpl. 

KUVIEN LISÄÄMINEN:

Palaa vielä lopuksi takaisin 
sivun ylälaitaan. Paina ’Julkaise’ 
painiketta kun keksinnön tiedot 
ovat täytetty ja se on mielestäsi 
valmis julkaistavaksi.



3 LISÄÄ UUSI SYNTYTARINA  TAI BLOGIKIRJOITUS

Mene Keksinnöt.fi -sivuston 
etusivulle.

Kirjaudu sivustolle sisään 
henkilökohtaisilla tunnuk-
sillasi.

Kirjauduttuasi sisälle ohjaudut 
rekisteröidyn käyttäjän paneeliin. 
Sivunavigaatiosta löydät ’Artik-
kelit’ -osion, jota painamalla saat 
näkyviin ’Lisää uusi’ painikkeen.

Tähän kirjoitat keksinnön syntytarinan 
tai blogitekstin.

Tarinan otsikko

Tästä annat teks-
tillesi kategorian 
blogikirjoitus tai 
syntytarina.

Tästä voit julkaista 
valmiin tekstin,tal-
lentaa luonnok-
sen tai esikatsella 
julkaisua.

Tästä lisäät tekstiisi 
kansikuvituksen.

Muistathan tar-
kistaa valitsemasi 
kuvan käyttöoi-
keudet, jos kuva ei 
ole sinun ottamasi.

Jos et ole luonut henkilökohtaisia 
tunnuksia, käy rekisteröitymässä 
käyttäjäksi

Otsikko tähän

Tähän kirjoitat keksinnön syntytarinan 
tai blogikirjoituksen.

Tässä liität kirjoitukseen 
kuvan tietokoneeltasi.



Kun painat aseta 
artikkelikuva paini-
ketta, sivulle avau-
tuu tiedoston lataus 
ikkuna.

’Valitse tiedostot’ 
-painikkeesta pää-
set valitsemaan 
kuvatiedoston tieto-
koneeltasi.

Valittuasi kuvan, voit 
lopettaa artikkeli-
kuvan asetuksen 
painamalla ’aseta 
artikkelikuva’.

Palaa vielä lopuksi 
takaisin sivun ylälai-
taan. Paina ’Julkaise’ 
painiketta kun jul-
kaisu on mielestäsi 
valmis julkaistavaksi.



4 LISÄÄ UUSI YHTEISTYÖILMOITUS

Mene Keksinnöt.fi -sivuston 
etusivulle.

Kirjaudu sivustolle sisään henki-
lökohtaisilla tunnuksillasi.

Kirjauduttuasi sisälle ohjaudut 
rekisteröidyn käyttäjän paneeliin. 
Sivunavigaatiosta löydät ’Yhteis-
työ’ -osion, jota painamalla saat 
näkyviin ’Lisää uusi’ painikkeen.

Tähän kirjoitat keksinnön syntytarinan 
tai blogitekstin.

Tarinan otsikko

Jos et ole luonut henkilökohtaisia 
tunnuksia, käy rekisteröitymässä 
käyttäjäksi

Tästä voit julkaista 
valmiin tekstin,tal-
lentaa luonnok-
sen tai esikatsella 
julkaisua.

Tästä lisäät yhteis-
työ ilmoitukseesi-
kansikuvituksen.

Suosituksena on 
käyttää yhteisön, 
järjestön tai koulun 
logoa.

Tähän kirjoitat yhteistyön kuvauksen.

Tähän kirjoitat yhteistyön kuvauksen.

Ilmoituksessa on aina ilmoitettava 
yhteisön, järjestön tai koulun yhteys-
henkilö.



Kun painat ’aseta ar-
tikkelikuva’ -painiketta, 
sivulle avautuu tiedos-
ton lataus ikkuna.

’Valitse tiedostot’ -pai-
nikkeesta pääset valit-
semaan kuvatiedoston 
tietokoneeltasi.

Valittuasi kuvan, voit 
lopettaa artikkelikuvan 
asetuksen painamalla 
’aseta artikkelikuva’.

Palaa vielä lopuksi takaisin sivun 
ylälaitaan. Paina ’Julkaise’ painiketta 
kun yhteistyöilmoitus on mielestäsi 
valmis julkaistavaksi.


