
Kuvittele maailma, 
jossa planeetan 
jokaisella asukkaalla 
on vapaa ja ilmainen 
pääsy kaikkeen 
inhimilliseen tietoon.

– Jimmy Wales

Tervetuloa Wikipediaan
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Wikipedia on maailman laajin tietosanakirja. Sitä 
tekee ja ylläpitää yli 100 000 muokkaajaa kautta 
maailman ja kuukausittain Wikipediassa käy yli 
388 miljoonaa eri lukijaa. Wikipediassa on yli 
16 miljoonaa artikkelia yli 260 kielellä. Sitä saa 
käyttää ja muokata vapaasti ja maksutta, eikä siinä 
ole mainoksia. 

(Tiedot kesäkuulta 2010.)

Luettuasi tämän lehtisen:
» ymmärrät miten Wikipedia toimii
» osaat luoda oman käyttäjätunnuksen Wikipediaan
» löydät Wikipedian käyttöliittymän perustoiminnot
» tiedät useita tapoja osallistua Wikipedian parantamiseen
» tiedät kuinka keskustella muiden käyttäjien kanssa keskustelu-

sivullasi
» ymmärrät miten Wikipedia-artikkeli kehittyy
» tiedät mikä tekee artikkelista korkealaatuisen
» osaat luoda uuden artikkelin.
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Kuinka Wikipedia toimii?
Sinunlaisesi ihmiset ovat kirjoittaneet kaiken Wikipedian sisällön. 
Itse asiassa Wikipedia ei olisi maailman suurin Internet-tietosana-
kirja elleivät ihmiset jatkuvasti lisäisi tietoa ja kuvia. Wikipediaan 
kirjoitetaan melkein 1200 artikkelilla päivässä ja yli 4 miljoonaa 
muokkausta kuukaudessa.
(Tiedot heinäkuulta 2010.)

Monia Wikipedian muokkaajia (wikipedistit) yhdistää halu jakaa 
vapaata tietoa kaikille. Siksi ihmiset kautta maailman käyttävät 
vapaaehtoisesti aikaansa ylläpitääkseen ja parantaakseen 
Wikipedian artikkelien laatua. Sallimalla kaikkien päästä käsiksi, 
ladata ja käyttää uudelleen sisältöään Wikipedia tarjoaa monia eri 
tapoja jakaa tietoa.

Wikipedistit luovat niin monta uutta artikkelia ja muokkaavat ole-
massaolevia artikkeleita niin usein, että olisi melkein mahdotonta 
koota tarpeeksi iso ryhmä tarkastamaan ja arvioimaan joka ikinen 
Wikipediaan tehty muokkaus. Sen sijaan Wikipedia luottaa maa-
ilman eri kolkista tulevien muokkaajien panokseen luodakseen 
maailman suurimman säilytyspaikan sanakirjasisällölle.

Suurin osa Wikipedian muokkaajista kokevat työn sekä hauskaksi 
että palkitsevaksi. Vaikka yhteistyön sosiaalinenkin osuus on 
hauskaa, suurinta osaa aktiivimuokkaajista motivoi intohimo jakaa 
vapaata tietoa maailmalle.
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Luo käyttäjätunnus
Käyttäjätunnuksen luominen Wikipediaan on hyvä alku Wikipedi-
an muokkaamiselle. Käyttäjätunnuksella voit luoda uusia sivuja, 
ladata kuvia ja nimetä sivuja uudelleen. Pääset myös käyttämään 
erityistoimintoja kuten tarkkailulistaa. Tarkkailulistan avulla voit 
seurata muokkaamiasi sivuja sekä muita kiinnostavia sivuja. 
Lisätäksesi artikkelin tarkkailulistallesi paina vain sivun ylälaidas-
sa olevaa tähteä.

Vielä tärkeämpää: koska kaikki muokkauksesi osoitetaan 
tunnuksellesi, on sinulla sen ansiosta identiteetti Wikipediassa. 
Tämä auttaa sinua kommunikoimaan muiden samoja artikkeleja 
muokkaavien käyttäjien kanssa ja kehittymään yhteisön luotetuksi 
jäseneksi. Kun totut Wikipediaan, huomaat, että sinulla on enem-
män sanottavaa keskusteluissa ja voit ehkä auttaa jotakuta muuta 
ratkaisemaan jonkun ongelman.

Voit muokata Wikipediaa myös ilman tunnusta. Ilman tunnusta 
muokkauksesi kuitenkin osoitetaan tietokoneesi IP-tunnukselle. 
Wikipedia-yhteisöllä on tapana epäillä IP-osoitteista tulevia muok-
kauksia, etenkin jos IP-osoitteen omistaa koulu tai yhtiöverkko, 
jossa useampi nimetön käyttäjä voi tehdä omiin puolueellisiin 
näkemyksiinsä perustuvia muokkauksia. Sellaisten artikkelien 
muokkaus, jossa voi olla hankala pysyä puolueettomana, koetaan 
Wikipediassa eturistiriidaksi. Esimerkiksi jos yrityksen työntekijä 
muokkaa yrityksestään kertovaa artikkelia, voi hänellä olla puolu-
eellinen näkemys yrityksensä valtakunnallisesta merkityksestä.
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Kokeile!
Kuka voi muokata Wikipedian olemassaolevia artikkeleja?
Valitse oikea vaihtoehto.

 Vain kokeneet muokkaajat

 Wikipedian toimituspäällikkö

 Kaikki, joilla on pääsy internetiin

Tämän ja muiden kysymysten vastaukset löytyvät  
tämän lehtisen takaa.

Käyttäjätunnuksen rekisteröinti on helppoa eikä sinun tarvitse 
kertoa mitään henkilötietoja:

1. Napsauta sivun yläoikeasta laidasta kohtaa Kirjaudu sisään/
rekisteröidy.

2. Valitse Käyttäjätunnuksesi.
3. Valitse Salasanasi.
4. Paina Luo käyttäjätunnus -nappia.
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Wikipedian 
käyttöliittymä
Wikipedian etusivu.

Keskustelu näkyy jokaisen ar-
tikkelin yläosassa. Keskustelu 
on paikka, jossa sinä ja muut 
muokkaajat voitte suunnitella 
artikkelin ulkonäköä, keskus-
tella ja muodostaa konsensus 
artikkelin sisällöstä sekä 
pyytää neuvoa toisiltanne.

Ohje auttaa sinua ymmärtämään, 
kuinka Wikipedia toimii.

Tuoreet muutokset näyttää sinulle 
kaikki Wikipediaan tehdyt muokkaukset 
aikajärjestyksessä. Tämä auttaa sinua 
tarkkailemaan artikkeleja virheiden ja 
vandalismin varalta.

Wikipediasta on yli 250 kieliversiota.
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Historiasivulla voit tarkkailla 
ja vertailla sivun aiempia 
versioita.

Etsi -toiminto vie sinut 
etsimällesi sivulle. 
Mikäli sivua ei ole, 
toiminto näyttää 
sinulle kaikki artikkelit, 
joissa etsimäsi sanat 
esiintyvät.

Luo tunnus sivun oikeassa ylänurkassa, 
auttaa sinua pääsemään käsiksi kaikkiin 
Wikipedian toimintoihin ja luomaan 
Wikipedia -profiilin.

Kokeile!
Napsauta Tuoreet muutokset -linkkiä. Valitse sieltä jokin artikkeli 
ja tutki sitä. Kiinnitä huomiota siihen, miten eri muutokset on 
aikamerkitty ja osoitettu tietylle tunnukselle tai IP-osoitteelle. 
Huomioi myös se, miten jotkut käyttäjät kirjoittavat muokkaus-
yhteenvedon. Yhteenvedon kirjoittaminen on hyvä tapa, koska 
se auttaa muita käyttäjiä ymmärtämään, miksi teit kyseisen 
muokkauksen.

Saran ystävä Joni alkoi juuri muokata Wikipediaa ja tarvitsee 
tietoa Wikipedian käytännöistä, yhteisön säänöistä sekä yleen-
säkin apua muokkaamiseen. Mistä hän löytää apua?

Valitse oikea vaihtoehto:
 Tuoreet muutokset
 Ohje
 Etsi
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Miten voin auttaa?
Tiesitkö, että Wikipedian muokkaajia on montaa lajia? 
Artikkelien kirjoittaminen on vain yksi tapa auttaa. 
Tässä on muutamia muita:

Kielenhuoltaja: parantaa 
artikkeleiden kieliasua.

Tarkkailija: pitää silmällä 
artikkeleiden muutoksia ja 
korjaa esimerkiksi puolueellisia 
väitteitä neutraaleiksi.

Kuvittaja:  tallentaa 
ja liittää artikkeleihin 
kuvia, karttoja ja muita 
aiheen ymmärtämistä 
helpottavia visuaalisia 
elementtejä.

Laajentaja: lisää olemassaole-
viin artikkeleihin tietoa kirjojen, 
lehtien, verkkosivujen ja 
muiden tietolähteiden pohjalta.

Formatoija: muotoilee 
artikkelin rakennetta 
wikisyntaksin koodilla, 
niin että artikkelista tulee 
siistimmän näköinen ja 
helpompi lukea.

Sovittelija: tarkkailee 
kiistanalaisia aiheita 
koskevia keskusteluita, 
auttaa selvittämään eri-
mielisyyksiä ja edistää 
yhteisymmärrystä.

Wikitonttu: tekee pieniä 
muutoksia kuten korjaa 
kirjoitusvirheitä ja ehdottaa 
parannuksia artikkeleihin 
niiden keskustelusivulla.
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Käyttäjäsivu ja 
Keskustelusivuni
Wikipediaa muokkaa tuhansittain käyttäjiä joka päivä. Jotkin 
muokkaukset eivät ole tarkistettavissa tai on tehty puolueet-
tomasti. Siksi jotkut Wikipedian käyttäjät tarkkailevat melkein 
kaikkia muokkauksia Tuoreet muutokset -toimintoa (joka löytyy 
sivun vasemmasta laidasta Osallistuminen -kohdasta). Kyseinen 
toiminto näyttää katsauksen kaikista tiettyyn kieliversioon 
tehdyistä muokkauksista. Koska jotkut käyttäjät saattavat valvoa 
isoja määriä muokkauksia, saattavat he poistaa muokkauksen, 
joka on kyllä tarkka mutta huonosti kirjoitettu. Välttääksesi tätä 
tapahtumasta sinulle on tärkeää, että kirjoitat paikkansa pitävää 
tietoa ja lähteistät sen luotettavilla lähteillä.

Lisää tietoa itsestäsi ja mielenkiinnon kohteistasi Käyttäjäsivullesi. 
Käyttäjäsivun ylläpito on hyvä tapa rakentaaa luottamusta ja 
luoda aitoutta muokkauksillesi. Jokaisella käyttäjätunnuksella on 
käyttäjäsivu ja Keskustelusivu. Linkit niihin löydät ruudun oikeasta 
yläkulmasta. Käyttäjäsivullesi pääset napsauttamalla käyttäjä-
tunnustasi, joka on henkilöikonin vieressä. Napsauta Muokkaa 
-painiketta kertoaksesi itsestäsi. Kun olet valmis, paina sivun 
alhaalla olevaa Tallenna sivu -painiketta.

Kokeile!
Sarah pitää kuvien ottamisesta paikoissa, joissa hän vierailee. 
Jos hän lisää ne Wikipediaan hän on:
 kuvittaja
 laajentaja
 sovittelija
 formatoija
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Käyttäjäsivullasi voit kirjoittaa itsestäsi, erityisaloistasi ja artikke-
leista, jotka kiinnostavat sinua. Täällä voit myös kertoa sinuun 
liittyvistä asioista tai jos sinulla on jokin eturistiriita. Voi esimerkiksi 
olla hankalaa kirjoittaa neutraalisti yhdistyksestä, jossa työskente-
let. Voit kuitenkin käyttää tietoasi yhdistyksestä kertoaksesi mah-
dollisia hyödyllisiä tietolähteitä. Sillä lailla, lukiessasi Wikipediasta 
asiaan liittyvää vanhentunutta tai virheellistä tietoa, voit jättää 
artikkelin keskustelusivulle huomautuksen asiasta ja linkin omalle 
käyttäjäsivullesi. Näin muut käyttäjät voivat arvioida laittamasi 
linkit ja käyttää niitä muokatessaan artikkelia.

Sekä oma keskustelusivusi että artikkelien keskustelusivut ovat 
alueita, johon muut käyttäjät voivat jättää sinulle viestejä ja sinä 
voit vastata niihin. Monet käyttäjät jättävät tervetuloviestejä uusille 
käyttäjille. Toiset käyttäjät taas voivat käyttää näitä alueita aloit-
taakseen kanssasi keskustelun. Heidän tarkoituksenaan voi olla 
sinuun tutustuminen tai tekemiesi muokkausten ymmärtäminen.

Jokaisella artikkelilla on oma keskustelusivunsa. Käyttäjät käyttä-
vät näitä keskustellakseen kyseisen artikkelin muokkaamisesta tai 
ratkaistakseen muokkausristiriitoja. Mikäli joku ihmettelee muok-
kaustasi tai haluaa suositella sinulle jotakin muuta artikkelia, hän 
jättää sinulle viestin keskustelusivulle. Artikkelien keskustelusivut 
ovat myös hyvä paikka avun pyytämiseen artikkelin kanssa.

Kokeile!
Napsauta ensin käyttäjätunnustasi ja sitten Muokkaa -nappia 
muokataksesi käyttäjäsivuasi.

Tarkastele työkaluriviltä löytyviä erilaisia vaihtoehtoja:
        Lihavointi           Kursivointi      Linkki

Napsauta Laajennettu -näppäintä nähdäksesi muut muotoilu-
työkalut.
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Artikkelin elinkaari
Vaikka Wikipedian artikkelien tulisi olla hyvin kirjoitettuja ja yksi-
tyiskohtaisia, ei kukaan oleta kenenkään kirjoittavan täydellistä 
artikkelia yhdeltä istumalta. Artikkelit yleensä aloittavat lyhyinä ja 
kehittyvät yhteistyöllä usein seuraten tällaista järjestystä:

Useimmat Wikipedian artikkelit alkavat lyhyellä katsauksella 
aiheeseen ja mainitsevat, miksi aihe on merkittävä (X "...on 
maailman suurin", "...on Y:n pääkaupunki", "...on ensimmäinen..."). 
Lisäksi ne sisältävät Wikipedian ulkopuolisen lähteen, josta käy 
ilmi aiheen olemassaolo ja merkittävyys. Päteviä lähteitä ovat 
muun muassa luotettava julkaisu tai Internet-sivusto. Tällaista 
artikkelia kutsutaan tyngäksi. Jos jokin näistä kolmesta asiasta 
puuttuu, pitää yhteisö sitä melko helposti ei-merkittävänä ja 
poistaa sen.

Muiden käyttäjien lisätessä tietoja ja kuvia artikkeliin se kehit-
tyy aiheen yleiskatsauksesta yksityiskohtaisemmaksi artikkeliksi, 
johon sisältyy useita erilaisia näkökulmia, esimerkiksi historiallisia 
("vuonna 1923 uudet seikat...") tai maailmanlaajuisia ("Euroo-
passa tämä nähtiin..."). Aktiivisemmat muokkaajat voivat laittaa 
artikkelin Wikipedian vertaisarviointiin. Siihen sisältyy aiheen 
tarkka laadunvalvonta laajalta Wikipedian käyttäjäkunnalta. Pro-
sessia käytetään artikkeleihin, jotka ovat läpikäyneet laajan työn. 
Prosessin aikana artikkelia parannetaan saatujen kommenttien, 
kysymysten ja ehdotusten perusteella. Palautteen perusteella 
artikkelin kirjoittajat voivat kehittää parannusstrategian käyttämäl-
lä artikkelin keskustelusivua.
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Lopulta artikkeli saavuttaa tason, jossa se on niin hyvin 
kirjoitettu, lähteistetty ja kattava, että vain asiantuntija voivat lisätä 
paljoa siihen. Näitä artikkeleita saatetaan valita hyviksi artikkeleik-
si. Jotkut artikkelit yhteisö voi huomioida laadukltaan parhaiksi. 
Tällaiset artikkelit voidaan valita suositelluiksi sivuiksi. Suositeltuja 
sivuja esitellään Wikipedian etusivulla. Vaatii paljon aikaa ja työtä, 
että artikkeli saavuttaa tämän tason. Yhteistoiminta Suositeltu sivu 
-prosessissa on palkitsevaa ja auttaa parantamaan statustasi 
Wikiyhteisössä. Kuten muitakin artikkeleita, suositeltuja sivuja 
kehitetään ja muokkailaan jatkuvasti.

Kokeile!
Mitä Wikipedian vertaisarviointiprosessi pitää sisällään? Valitse 
oikea vaihtoehto.

 Wikipedian käyttäjien suorittaman artikkelin laadunvalvonnan.
 Asiantuntijoiden suorittaman artikkelin laadunvalvonnan.
 Wikimedia Foundationin suorittaman artikkelin laadunvalvonnan.

Kokeile!
Artikkelin runko-osassa ei käytetä väliotsikoita.
 Totta
 Tarua

Mitä seuraavista tulisi laadukkaassa artikkelissa olla? Valitse oikeat 
vaihtoehdot.
 Luotettavat lähteet
 Neutraali näkökulma
 Ohjeita
 Tiivistelmä, runko ja alaviitteet
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Millainen on hyvä
Wikipedia-artikkeli?
Laadukas Wikipedia-artikkeli koostuu hyvin selvästä 
rakenteesta, tietosanakirjamaisesta sisällöstä ja 
aktiivisesta yhteisöstä:

Rakenne
Selkeän rakenteen tarjoaminen auttaa lukijoita löytämään tietoa 
ja muokkaajia pitämään kaikki tietyn aiheen näkökulmat hyvin 
järjestettyinä. Eräs tapa oppia rakenteesta on tutkia Suositeltuja 
sivuja, Wikipedian laadukkaimpia artikkeleita. Kaikkiin Suositeltui-
hin sivuihin pääset käsiksi Wikipedian etusivulta. Suositeltu sivu 
-osion lopussa paina kohtaa Lisää suositeltuja artikkeleita, paina 
sisällysluettelosta sinua kiinnostavaa osiota ja valitse mieleisesi 
artikkeli.

Useimmilla laatuartikkeleilla on seuraavanlainen rakenne:
Johdanto, joka tiivistää aiheen pääpointit. Huomaa, ettei 

johdannossa käytetä otsikkoa.
Runko seuraa johdantoa ja sisältää useita otsikoita ja alaotsi-

koita. Esimerkiksi maantieteellistä aluetta käsittelevä artikkeli voisi 
sisältää seuraavat otsikot: historia, maantiede, ilmasto, talous, 
hallinto, väestö ja kulttuuri.

Kirjallisuusluettelot, viitteet ja Katso myös -osiot sijoitetaan 
artikkelin loppuun. Ne sisältävät käytetyt lähteet, aiheeseen 
liittyvää kirjallisuutta sekä esimerkiksi linkkejä aiheeseen liittyviin 
Internet-sivuihin tai Wikipedian artikkeleihin.
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Sisältö
Monet Wikipedistit pitävät sisältöä tärkeimpänä kriteerinä arvioi-
dessa artikkelin laatua. Tasaisen laadun takaamiseksi Wikipedian 
yhteisö kehitti seuraavat neljä ohjesääntöä:

Merkitse lähteet: Kirjoittajia neuvotaan merkitsemään lähteet 
lisätietoja varten. Jokainen fakta tulisi voida varmentaa luotetta-
vasta lähteestä.

Neutraali näkökulma: Artikkelit tulee kirjoittaa tasapuolisesti 
ja niiden tulee tuoda esille aiemmin julkaistuja merkittäviä näke-
myksiä.

Ei mainoksia: mainokset, ohjeet, ansioluettelot ja myyntikata-
logit eivät kuulu Wikipediaan.

Ei uutta tutkimusta: Ei ole soveliasta lisätä Wikipediaan omia 
ajatuksiasi (Wikipediassa tätä sanotaan uudeksi tutkimukseksi), 
tai henkilökohtaisia näkemyksiäsi aiheesta.

Yhteisö 
Kaikki Wikipediaan tehdyt muokkaukset lisensoidaan yleisön 
vapaaseen käyttöön. Tämä merkitsee sitä, ettei kukaan muok-
kaaja omista mitään artikkelia. Kaikkia muokkauksia voidaan 
muokata ja tullaan muokkaamaan useamman käyttäjän toimesta. 
Toisin sanoen kuka tahansa voi ottaa osaa päätöksentekoproses-
siin. Yhteisö myös käyttää keskustelua päättäessään artikkelin 
sisällöstä. Niitä aikoja varten, kun konsenuksen saavuttaminen 
on hankala saavuttaa, katso Ohje -sivu. Joillakin käyttäjillä on 
vuosien kokemus Wikipediasta ja heidän kokemuksensa voi olla 
hyväksi konfliktien ratkaisemisessa.
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Luo uusi artikkeli
On monia aiheita, joista ei ole artikkelia Wikipediassa. Jos arvelet 
jonkun aiheen puuttuvan Wikipediasta, etsi sitä erilaisilla haku-
sanoilla. Kokeile esimerkiksi erilaisia kirjoitusasuja. Tarkista myös, 
kerrrotaanko aiheesta jo olemassaolevassa, aihetta sivuavass, 
artikkelissa. Esimerkiksi jostain saaresta saatetaan kertoa artik-
kelissa, joka kertoo emämaasta. Jos aihetta ei ollenkaan mainita 
Wikipediassa, se voi olla niin erikoinen, ettei siitä voi kirjoittaa, 
esimerkiksi levytyssopimukseton bändi tai tuntematon henkilö, 
jolla on blogi. Jos kuitenkin aiheesta tulisi mielestäsi todella olla 
artikkeli Wikipediassa, harkitse sellaisen kirjoittamista itse.

Etsi artikkelin nimeä. Jos artikkelia ei ole, näet sen nimen 
punaisena hyperlinkkinä. Paina hyperlinkkiä aloittaaksesi uuden 
artikkelin muokkaamisen.

Uusi artikkelisi pääsee hyvään alkuun, jos sisällytät seuraavat 
kolme asiaa:
1. Artikkelin aihe lyhyesti
2. Miksi aihe on merkittävä
3. Viittaus luotettavaan lähteeseen

Aloittaessasi artikkelin kirjoittamisen tarvitset paikan, jossa kir-
joittaa. Luo itsellesi työtila eli "hiekkalaatikko", jossa voit muokata 
artikkelia kunnes siinä on kaikki kolme edellämainittua asiaa.

Luodaksesi hiekkalaatikkosi: mene käyttäjäsivullesi, paina 
"muokkaa" -painiketta, kirjoita [[Käyttäjä:<Käyttäjänimesi>/
Hiekkalaatikko]], tallenna ja paina lopulta luomaasi linkkiä. Olet 
nyt hiekkalaatikossasi!



16

Kokeile!
Mitkä kolme asiaa kuuluvat uuteen artikkeliin?

 Tiivistelmä, merkittävyys, lähde
 Tiivistelmä, kuva ja linkki toiseen artikkeliin
 Nimi, merkittävyys ja lähde

Ennen kuin lähdet matkalle ulko-
maille seuraavan kerran, kokeile 
Wikipedian Luo oma kirja -toimintoa. 
Kokoa artikkeleita, joita tarvitset, 
ja tulosta itsellesi oma matkaopas. 
Wikipediassa on enemmän ominai-
suuksia kuin luulitkaan.

Käytä hiekkalaatikkoa kirjoittaaksesi artikkelin. Älä unohda 
tallentaa lopuksi. Kun olet valmis, etsi joku Wikipedian käyttäjä, 
joka saattaisi olla kiinnostunut aiheesta. Yksi tapa löytää aiheesta 
kiinnostunut käyttäjä on tutkia samankaltaisen artikkelin muok-
kaushistoriaa ja katsoa, kuka on muokannut kyseistä artikkelia. 
Jätä viesti valitsemasi käyttäjän keskustelusivulle ja pyydä häntä 
lukemaan artikkelisi. Kun olet valmis, kopioi artikkelin sisältö 
hiekkalaatikostasi, mene valitsemaasi otsikkoon, paina muokkaa, 
kopioi artikkelin sisältö sivulle ja tallenna. Nyt kun olet luonut 
ensimmäisen artikkelisi, älä lopeta siihen. Linitä artikkelisi muihin 
artikkeleleihin, joissa aiheesi mainitaan.



Kokeile! Vastaukset
Kuinka Wikipedia toimii
Kuka voi muokata Wikipedian olemassaolevia artikkeleja?
Kaikki, joilla on pääsy Internettiin.

Wikipedian käyttöliittymä
Saran ystävä Joni alkoi juuri muokkaamaan Wikipediaa ja 
tarvitsee tietoa Wikipedian käytännöistä, yhteisön säänöistä sekä 
yleensäkin apua muokkaamiseen. Mistä hän löytää apua?
Ohje

Miten voin auttaa?
Sarah pitää kuvien ottamisesta paikoissa, joissa hän vierailee. 
Jos hän lisää ne Wikipediaan hän on:
Kuvittaja

Artikkelin elinkaari
Mitä Wikipedian vertaisarviointiprosessiin kuuluu?
Wikipedian käyttäjien suorittaman artikkelin laadunvalvonnan.

Millainen on hyvä Wikipedia-artikkeli?
1. Wikipedian käyttäjien suorittaman artikkelin laadunvalvonnan.
Väärin

2. Mitä seuraavista tulisi laadukkaassa tietosanakirja-artikkelissa olla?
Luotettavat lähteet
Neutraali näkökulma
Tiivistelmä, runko ja alaviitteet

Luo uusi artikkeli
Mitkä kolme asiaa kuuluvat uuteen artikkeliin?
Tiivistelmä, merkittävyys ja lähde
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Nyt kun olet lukenut Tervetuloa Wikipediaan -oppaan:

» Ymmärrät kuinka Wikipedia toimii
» Osaat luoda Wikipedia-käyttäjätunnuksen
» Ymmärrät Wikipedian käyttäjäliittymää
» Tiedät eri tapoja auttaa Wikipediaa
» Keskustella muiden kanssa omalla keskustelusivullasi
» Tiedät, miten Wikipedia-artikkeli kehittyy
» Tiedät, millainen on laadukas artikkeli
» Osaat luoda uuden artikkelin

Tämän oppaan on kirjoittanut Wikimedian Bookshelf-projekti. 
Voit katsoa tai ladata virtuaaliversion tästä ja muista Bookshelf-
projektin materiaaleista osoitteessa 
http://bookshelf.wikimedia.org

Osoitteesta löytyy myös materiaalien lähdetiedostot, joita voi 
kääntää, kustomoida ja käyttää uudelleen.



Wikikoodin perusteet
Muokataksesi artikkelia klikkaa Muokkaa-linkkiä sivun yläreu-
nassa, tee muutoksia, ja lopuksi klikkaa Tallenna. Muokkauksesi 
näkyvät kaikille sivua katsoville. Jos muistat uutta lisättävää tai 
haluat korjata virheen, voit muokata sivua uudestaan samalla 
tavalla. Älä pelkää — et voi poistaa mitään lopullisesti. Kaikki 
artikkelin vanhat versiot löytyvät ylärivin Historia-linkin takaa, ja 
muokkaajat voivat palauttaa artikkelin aikaisempaan versioon 
helposti klikkaamalla kumoa.
Alla on yleisimmin käytettyjä wikikoodeja avuksi muokkaamisessa.

Kuvaus  Koodi             Sivulla näkyy

Kursivointi  kursivoitu teksti 

Lihavointi  lihavoitu teksti 

Alaotsikot  ==Otsikkoteksti 1==

  ===Otsikkoteksti 2===

  ====Otsikkoteksti 3====

Linkki Wikipedia-
artikkeliin  [[William Shakespeare]] 

Linkki eri tekstillä [[William Shakespeare|Shakespeare]] 

Linkki verkkosivulle [http://tpk.fi Tasavallan presidentin kotisivut] 

Lista luettelomerkein * Listan kohta 1

  ** Listan kohta 2

Numeroitu lista  # Listan kohta 1

  ## Listan kohta 2

Kuva ja kuvateksti [[Tiedosto:Esimerkki.png|thumb|Kuvateksti]] 

Allekirjoitus 
keskustelusivulle  ~~~~ 

Lähdeviite  <ref>[http://esimerkki.org Esimerkki.org], 

  viitattu 6. elokuuta 2011</ref>

Lähdeviitelista  {{viitteet}} 



Wikimedia Suomi ry edistää 
Internet-tietosanakirja Wikipedian 
sekä muiden Wikimedia  
Foundationin ylläpitämien 
palveluiden tuntemusta ja käyttöä 
sekä vapaan sisällön luontia ja 
levittämistä Suomessa.

Sähköposti: info@wikimedia.fi

Postiosoite / Postal address
Niklas Laxström
Pohjavedenkatu 4 A 16
FI-00980 Helsinki

Oletko yksi Wikipedian 12 miljoonasta käyttäjästä?

Joka päivä ihmiset ympäri maailmaa käyttävät 
Wikipediaa koulutehtävissään, työssään, omissa 
tutkimuksissaan ja matkasuunnitelmissaan. He 
käyttävät sitä tutkiakseen kaukaisia maita, muinaisia 
kulttuureita, taidetta, kansanedustajia ja viimeaikaisia 
tapahtumia. 

Tervetuloa Wikipediaan on opasvihkonen niille, jotka 
haluavat ottaa seuraavan askeleen ja auttaa kokoa-
maan ja jakamaan kaikkea ihmiskunnan tietoa.


