
Information om evenemangskalendern 

Välkommen till evenemangskalendern! Här kan du söka efter evenemang i en viss genre, vid en viss tidpunkt eller på 

en viss plats. I kalendern kan du också registrera dig och sedan berätta om ditt eget evenemang. Det är gratis att 

använda kalendern. 

Skriv in ditt eget evenemang i kalendern 

Börja med att registrera sig som användare i evenemangskalendern. För att kunna göra det behöver du en fungerande 

e-postadress. Välj sedan den evenemangsarrangör du vill publicera evenemang för. 

Om din organisation redan är registrerad som evenemangsarrangör, hittar du den i kalenderns 

organisationsförteckning. Du kan då registrera dig direkt som användare under organisationen i fråga. I annat fall ska 

du registrera din organisation som evenemangsarrangör genom att fylla i organisationens uppgifter i 

registreringsblanketten. Du kan också spara organisationens logo i systemet. 

I den offentliga versionen av kalendern syns evenemangsarrangörens kontaktuppgifter, inte användarens. 

En användare kan skapa och publicera evenemang i kalendern och vid behov ändra i evenemangsuppgifterna. Det 

kostar inget att använda kalendersystemet eller att publicera evenemang. 

När du har registrerat sig och publicerar ditt första evenemang kommer evenemangskalenderns upprätthållare att 

godkänna uppgifterna. Var medveten om att evenemangskalenderns användarstöd fungerar under kontorstid. Om du 

registrerar dig under veckoslutet sker godkännandet på måndagen. Efter det kan du publicera evenemang utan 

förhandskontroll. 

Evenemang som publiceras i kalendern ska vara öppna för allmänheten. 

Evenemangskalendern är avsedd för alla evenemangsarrangörer i regionen. 

Evenemangsarrangören ansvarar för att evenemangsuppgifterna till alla delar är korrekta och för att eventuella 

ändringar förs in i kalendern. 

  

Evenemang som skrivits in i kalendern syns automatiskt på följande 
webbsidor: 

Vasaregionens evenemangskalender, www.vasa.fi  

Det händer i Österbotten, Österbottens evenemangskalender, http://events.osterbotten.fi 

Jakobstadsregionens regionportal, www.jakobstadsregionen.fi 

Österbottens museiportal, www.museiportalosterbotten.fi 

Studentkåren vid Vasa universitet, vyy.fi 

Evenemangen syns kommunvis också på följande webbsidor: 

·         Vasa stad, www.vaasa.fi/sv/evenemang/ 

·         Kristinestad, www.kristinestad.fi 

·         Närpes, www.narpes.fi 

http://events.osterbotten.f/
https://www.jakobstadsregionen.fi/
https://www.museiportalosterbotten.fi/
https://vyy.fi/
https://www.vaasa.fi/sv/evenemang/
https://www.kristinestad.fi/
https://www.narpes.fi/


·         Vörå, www.vora.fi 

·         Jakobstad, www.jakobstad.fi 

·         Kronoby, www.kronoby.fi/kultur-fritid-och-turism/ 

  

Webbsidor som evenemangskalendern samarbetar med: 

·         www.hemtillosterbotten.fi 

·         NetTicket 

·         Studioticket.fi 

·         Ritz/Kulturskafferiet 

·         www.schaumanhall.fi 

·         HSS Media 

Ta in evenemangskalendern på din egen webbsida! 

Evenemangsarrangörerna kan använda evenemangskalendern också på sina egna webbsidor. Sökfunktionen för 

evenemang kan bäddas in på webbsidan eller evenemangen kan tas in som ett flöde. Man kan även välja en avgränsad 

kalenderversion med evenemang bara från en viss kommun eller från en viss kategori. Kontakta 

evenemangskalenderns upprätthållare, så berättar vi mera! 

Frågor? 

Har du frågor? Vänd dig till evenemangskalenderns upprätthållare! Användarstöd ges under kontorstid. 

Österbottens förbund: 

Marie Sjölind 

tfn 06 320 6524 

e-post: portal(at)obotnia.fi 

VASEK: 

Eivor Koskela 

tfn 06 317 7600 

info(at)vasek.fi 

Visit Vaasa: 

Laila Schauman 

tfn 050 394 6575 

events(at)vaasa.fi 

KulturÖsterbotten / SÖFUK: 

Carola Harmaakivi 

tfn 050 347 0522 

carola.harmaakivi(at)kulturosterbotten.fi 

 

Evenemangskalendern upprätthålls av Österbottens förbund, KulturÖsterbotten / SÖFUK, Vasa stad, Vasaregionens 

Utveckling Ab VASEK samt Vasaregionens Turism Ab Visit Vasa. 

 

https://www.vora.fi/
https://www.jakobstad.fi/
https://www.kronoby.fi/kultur-fritid-och-turism/
https://www.hemtillosterbotten.fi/
https://www.netticket.fi/
https://www.studioticket.fi/
http://www.kulturskafferiet.com/
https://www.schaumanhall.fi/

