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Tapahtumajärjestäjille

Iisalmen kaupungin tapahtumakalenteri
- Lisää, muokkaa tai poista tapahtumia
Mikäli haluat lisätä jonkin ajankohtaisen tai tulevan tapahtuman Iisalmen
tapahtumakalenteriin. Sinun täytyy ensin rekisteröityä.
Rekisteröityminen ja tapahtumien hallinta tapahtuvat
klikkaamalla Tapahtumat -sivun yläosasta kuvaketta Lisää,
muokkaa tai poista tapahtumia tai suoraan osoitteella
www.iisalmi.fi/tapahtumahallinta
Mikäli olet jo aikaisemmin rekisteröitynyt, sinun tarvitsee
vain kirjautua palveluun omilla tunnuksillasi ja klikata
Kirjaudu sisään -painiketta. Näin pääset lisäämään,
muokkaamaan ja poistamaan omia tapahtumiasi.
Rekisteröityminen:
Mikäli et ole vielä rekisteröitynyt tapahtumanhallintaan,
valitse kohta Rekisteröidy tästä. Tämän jälkeen sinulle
avautuu rekisteröitymiskaavake. Täydennä tietosi
huolellisesti ja valitse itsellesi sopivat käyttäjätunnus ja
salasana. Paina Rekisteröidy painiketta. Tämän jälkeen
voit siirtyä Jatka linkistä lisäämään tapahtuman tiedot.
Huom! Pidä huoli omista tunnuksistasi, äläkä anna tai
kerro niitä muille. Mikäli tunnuksillasi on lisätty kalenteriin
asiattomuuksia, olet silloin niistä vastuussa.

Rekisteröitymisen jälkeen pystyt lisäämään, muokkaamaan tai poistamaan omia
tapahtumiasi. Voit myös muokata omia rekisteröitymistietojasi, vaihtaa salasanan
ja kirjautua ulos tapahtumahallinnasta.
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Tapahtuman tietojen täyttäminen
1. Valitse ensin tapahtumakategoria, johon haluat tapahtuman julkaista. Valitse
vähintään Tapahtumat –kategoria.

2. Seuraavaksi lisää tapahtuman päivämäärä. Päivämääriä voi samalla
tapahtumalla olla useita, tällöin saat uuden päivämäärän Lisää päivämäärä
-painikkeesta.

3. Huom! Julkaisupäivämäärä pitää laittaa samaksi, kuin tapahtuman
päivämäärä. Jos tapahtumalla on useita päivämääriä, laitetaan
julkaisupäivämäärä alkamaan ensimmäisestä tapahtumapäivämäärästä ja
loppumaan viimeisen tapahtumapäivämäärään.
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4. Täytä tämän jälkeen tapahtuman tiedot. Tapahtumapaikan tiedot voit valita
pudotusvalikosta. Jos haluamaasi paikkaa ei listalta löydy, voit täyttää
tapahtumapaikan tiedot itse. Myös tapahtuman järjestäjän tiedot on hyvä
täyttää.
5. Tapahtumaan voi myös lisätä myös kuvan. Tapahtumassa näkyy Kuva 1 (Kuva
2 ei ole käytössä). Kuva toimii parhaiten sen ollessa kokoa 420x224 px. Tämän
jälkeen tallennus ja tapahtuma listataan Tapahtumakalenteriin.
Tapahtumat voi syöttää samalla kertaa myös englanniksi klikkaamalla oikealla
olevaa lippusymbolia.
Tällöin tapahtuman tiedot syötetään ENG-kenttiin ja luonnollisesti englanniksi.
Sekä suomen että englanninkieliset tapahtumat voi syöttää samanaikaisesti.
Jokainen tapahtumaan lisääjä vastaa käännösten oikeellisuudesta.
Englanninkieliset tapahtumat listataan Iisalmen kansainväliselle sivustolle. Huom.
valitse kategoriaksi tällöin myös Events –sivu.
Lisätietoja:
Www-sivuihin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa, ota yhteyttä
Iisalmen kaupungin verkkotoimitukseen
verkkotoimitus@iisalmi.fi, puh. 040 489 4975.
Tapahtumiin liittyvissä yhteistyöasioissa, ota yhteyttä
Iisalmen kaupungin matkailuneuvontaan
tourism@iisalmi.fi, puh. 040 628 1345 tai 040 543 4903
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