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Tutorial 2  (5.3.12) 

 

Tiedostonimi index.html: 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="fi"> 

  <head> 

    <title>Tuulispäät - Etelä-Hervannan pursiseura</title> 

    <meta charset="utf-8"/> 

    <link href="style1.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> 

  </head> 

  <body> 

    <div id="header"> 

      <div id="sitebranding"> 

        <h1>Tuulispäät.fi</h1> 

      </div> 

      <div id="tagline"> 

        <p>Etelä-Hervannan pursiseura - kaikki paitsi kryssi on turhaa</p> 

      </div> 

    </div> <!-- end of header div --> 

    <div id="navigation"> 

      <ul> 

        <li><a href="index.html">Etusivu</a></li> 

        <li><a href="about.html">Tietoa meistä</a></li> 

        <li><a href="contact.html">Ota yhteyttä</a></li> 

      </ul> 

    </div> <!-- end of navigation div --> 

    <div id="bodycontent"> 

      <h2>Tervetuloa pursiseuran sivuille</h2> 

      <p><img src="purjevene.jpg" width="240" height="160" 

          alt="Purjevene vastavalossa"/> 

      </p> 

      <p>Pursiseuramme on vuonna 2012 perustettu virkeä vastatuuliosuuksiin erikoistunut  

   seura. Seurassa on tällä hetkellä jäseniä 510 ja veneitä rekisterissä 130. 

          Rannalta löytyy myös venetelakka, jossa on paljon toimintaa. 

          Seuralla on käytettävissä myös oma saari, sauna ja baari.</p> 

    </div> <!-- end of bodycontent div --> 

  </body> 

</html> 

 

about.html: 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="fi"> 

  <head> 

    <title>Tietoa Tuulispäät pursiseurasta</title> 

    <meta charset="utf-8"/> 

    <link href="style1.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> 



  </head> 

  <body> 

    <div id="header"> 

      <div id="sitebranding"> 

        <h1>Tuulispäät.fi</h1> 

      </div> 

      <div id="tagline"> 

        <p>Etelä-Hervannan pursiseura - kaikki paitsi kryssi on turhaa</p> 

      </div> 

    </div> <!-- end of header div --> 

    <div id="navigation"> 

      <ul> 

        <li><a href="index.html">Etusivu</a></li> 

        <li><a href="about.html">Tietoa meistä</a></li> 

        <li><a href="contact.html">Ota yhteyttä</a></li> 

      </ul> 

    </div> <!-- end of navigation div --> 

    <div id="bodycontent"> 

      <h2>Tietoa meistä</h2> 

      <p><span class="fun">Tuulispäät</span> on ryhmä purjehduksen harrastajia, jotka täyttävät 

rannat ja venereitit kesäkuukausina kun sää suosii ja tuulee mukavasti. 

Järjestämme viikonloppuisin retkiä ja kursseja. 

</p> 

      <p>Vaikka sijaitimme on jo valmiiksi eksoottinen, emme toki pysyttele vain omilla kulmilla. 

 Retkiä tehdään esimerkiksi Tallinnaan ja jopa Gotlantiin. 

</p> 

      <p>Kun emme ole vesillä, usein tapaamme paikallisessa pubissa keskustelemassa meidän 

edellisten päivien seikkailuista.</p>      

      <p>Tai kuten meidän mies Harri Hallikainen ilmaisee asian:</p> 

      <blockquote class="fun"> 

        <p>"Onnea on saada kunnon pärskyt broachissa ja 

 pari kuumaa yrttiteetä Vanhassa Luotsipubissa. Ja voitte vapaasti siteerata sitä"</p> 

      </blockquote> 

    </div> <!-- end of bodycontent div --> 

  </body> 

</html> 

 

 

contact.html: 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="fi"> 

  <head> 

    <title>Ota yhteyttä at Tuulispäät</title> 

    <meta charset="utf-8"/> 

    <link href="style1.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> 

  </head> 

  <body> 

   <div id="header"> 

      <div id="sitebranding"> 

        <h1>Tuulispäät.fi</h1> 

      </div> 



      <div id="tagline"> 

        <p>Etelä-Hervannan pursiseura - kaikki paitsi kryssi on turhaa</p> 

      </div> 

    </div> <!-- end of header div --> 

    <div id="navigation"> 

      <ul> 

        <li><a href="index.html">Etusivu</a></li> 

        <li><a href="about.html">Tietoa meistä</a></li> 

        <li><a href="contact.html">Ota yhteyttä</a></li> 

      </ul> 

    </div> <!-- end of navigation div --> 

    <div id="bodycontent"> 

      <h2>Ota yhteyttä</h2> 

      <p>Jos haluat tietää enempi laita soittaen seuran kommodorille Harri Hallikaiselle numeroon 

049-123456689 <a href="mailto:harri@tuulispäät.fi">email harri@tuulispäät.fi</a>.</p> 

    </div><!-- end of bodycontent div --> 

  </body> 

</html> 

 

 

tiedosto style1.css: 

 

/* 

CSS   

*/ 

body { 

  font-family: Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; 

  background-color: #CADAE7; 

  line-height: 125%; 

  padding: 15px; 

} 

 

p { 

  font-size: small; 

  color: navy; 

} 

 

#tagline p { 

  font-style: italic; 

  font-family: Georgia, Times, serif; 

} 

 

h1 { 

  font-family: "Trebuchet MS", Helvetica, Arial, sans-serif; 

  font-size: x-large; 

} 

 

li { 

  font-size: small; 

} 

 

h1 { 



  font-size: x-large; 

} 

 

h2 { 

  color: blue; 

  font-size: medium; 

  font-weight: normal; 

} 

 

em { 

  text-transform: uppercase; 

} 

 

h1, h2, h3 { 

  font-family: "Trebuchet MS", Helvetica, Arial, sans-serif; 

  background-color: navy; 

  color: white; 

} 

 

a {    

  font-weight: bold;  

} 

 

a:link { 

  color: black; 

} 

 

a:visited { 

  color: gray; 

} 

 

a:hover { 

  text-decoration: none; 

  color: white; 

  background-color: navy; 

} 

 

a:active { 

  color: aqua; 

  background-color: navy; 

} 

 

.fun { 

  color: #339999; 

  font-family: Georgia, Times, serif; 

  letter-spacing: 0.05em; 

} 

 

blockquote.fun { 

  font-style: italic; 

} 

 


