
Tietoa tapahtumakalenterista 

Tervetuloa tapahtumakalenteriin! 

Tapahtumakalenterissa voit hakea tapahtumia ajankohdan tai paikan taikka tapahtumaluokan perusteella. Voit myös 

rekisteröityä ja sen jälkeen kertoa omista tapahtumistasi. Tapahtumakalenterin käyttö on ilmaista. 

Syötä oma tapahtumasi! 

Aloita rekisteröitymällä kalenterin käyttäjäksi. Rekisteröitymiseen tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen. Valitse sen 

jälkeen, minkä tapahtumanjärjestäjän nimissä haluat julkaista tapahtumia. Kalenterin julkisessa versiossa näkyy 

tapahtumajärjestäjän yhteystiedot, ei käyttäjän. 

Jos organisaatiosi on jo aikaisemmin rekisteröity kalenteriin tapahtumanjärjestäjäksi, löydät sen kalenterin 

listauksesta. Tällöin voit rekisteröityä suoraan käyttäjäksi ko. tapahtumajärjestäjän alaisuuteen. Ellei, lisää 

organisaatiosi tiedot rekisteröitymislomakkeeseen. Voit tallentaa järjestelmään myös organisaation logon. 

Käyttäjä pystyy julkaisemaan ja muuttaman omia tapahtumiaan kalenterin hallintajärjestelmässä. Järjestelmän käyttö 

ja tapahtumien julkaiseminen on ilmaista. 

Tapahtumajärjestäjän rekisteröitymisen ja ensimmäisen tapahtuman julkaisemisen hyväksyy tapahtumankalenterin 

ylläpitäjä. Huomaathan, että kalenterin käyttäjätuki toimii toimistoaikana. Jos rekisteröidyt viikonloppuna, 

hyväksyminen tehdään maanantaina. Tämän jälkeen tapahtumia voi julkaista ilman ennakkotarkastusta. 

Julkaistavat tapahtumat tulee olla kaikille avoimia.  

Tapahtumakalenteri on tarkoitettu alueen kaikkien tapahtumanjärjestäjien käyttöön. 

Tapahtumanjärjestäjä vastaa kaikkien tapahtumatietojen oikeellisuudesta, myös mahdollisista muutoksista. 

 

Tapahtumakalenteriin syötetyt tapahtumat näkyvät automaattisesti 
seuraavilla sivustoilla: 

 Vaasanseudun tapahtumakalenteri, www.vaasa.fi  

 Pohjanmaan tapahtumakalenteri, http://events.pohjanmaa.fi 

 Pietarsaaren seutuportaali, www.pietarsaarenseutu.fi 

 Pohjanmaan museoportaali, www.museiportalosterbotten.fi/museot-pohjanmaalla 

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta, vyy.fi 

Kunnittaiset tapahtumat näkyvät myös seuraavilla kotisivuilla: 

 Vaasan kaupunki, www.vaasa.fi/tapahtumat 

 Kristiinankaupunki, www.kristiinankaupunki.fi 

 Närpiö, www.narpes.fi/fi 

 Vöyri, www.vora.fi/fi/ 

 Pietarsaari, www.pietarsaari.fi 

 Kruunupyy, www.kronoby.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ 

  

https://www.vaasa.fi/
http://events.pohjanmaa.fi/
https://www.pietarsaarenseutu.fi/
http://www.museiportalosterbotten.fi/museot-pohjanmaalla
https://vyy.fi/
https://www.vaasa.fi/tapahtumat
https://www.kristiinankaupunki.fi/
https://www.narpes.fi/fi
https://www.vora.fi/fi/
https://www.pietarsaari.fi/
https://www.kronoby.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/


Sivustot, jotka toimivat yhteistyössä: 

 www.kotiinpohjanmaalle.fi 

 NetTicket 

 Studioticket.fi 

 Ritz/kulturskafferiet 

 www.schaumanhall.fi 

 HSS Media 

  

Tapahtumakalenterisyöte omille verkkosivuille! 

Tapahtumakalenteria voi myös hyödyntää tapahtumanjärjestäjän omilla verkkosivuilla. Tapahtumien hakukoneen voi 

upottaa omille kotisivuille tai tapahtumat voi imuroida verkkosivuille syötteenä. On myös mahdollista saada käyttöön 

kunta- tai kategoriakohtainen kalenteri, jolloin se näyttää vain tietyn kunnan tai tapahtumatyypin tapahtumat. Ota 

yhteyttä tapahtumakalenterin ylläpitäjiin, niin kerromme lisää! 

  

Kysymyksiä? 

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tapahtumakalenterin ylläpitäjiin. Käyttäjätukea annetaan toimistoaikana. 

Pohjanmaan liitto: 

Marie Sjölind 

puh. 06 320 6524 

portal(at)obotnia.fi 

 

VASEK: 

Eivor Koskela 

puh. 06 317 7600 

info(at)vasek.fi 

 

Visit Vaasa: 

Laila Schauman 

puh. 050 394 6575 

events(at)vaasa.fi 

 

KulturÖsterbotten / SÖFUK: 

Carola Harmaakivi 

puh. 050 347 0522 

carola.harmaakivi(at)kulturosterbotten.fi 

Tapahtumakalenteria ylläpitävät Pohjanmaan liitto, KulturÖsterbotten / SÖFUK, Vaasan kaupunki, Vaasanseudun 

Kehitys Oy VASEK sekä Vaasan Seudun Matkailu Oy Visit Vaasa. 

 

https://www.kotiinpohjanmaalle.fi/
https://www.netticket.fi/
https://www.studioticket.fi/
http://www.kulturskafferiet.com/
https://www.schaumanhall.fi/

