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ohje -

1. 
2. Tapahtuman näkyminen eri paikoissa
3. Sisältö (nimi, kuvaus, asiasanat)
4. Tapahtumatyyppi - Säännöllinen toistuvuus
5. Tapahtumatyyppi - Epäsäännöllinen toistuvuus
6. Kohderyhmä
7. Harrasteen tiedot
8. Tapahtuman tiedot
9. Sijainti
10. Tapahtuman tarkemmat tiedot (hinta, ilmoittautuminen)
11. Kuva

Kysyttävää?
Kysy chatissä tai  
tapahtumat@turku.fi

PinKit neliöt Kertovat ohjeessa, 
millä välilehdillä olemme.sisältö

taPahtumaKalenteri  
ja harrastehaKemisto



2taPahtuman näKyminen eri PaiKoissa

taPahtuman sivu (tablet-näKymä)

haKulistaus

KuvaKaruselli ja suosittelemme-lista



3sisältö

• Huom! Korvaa automaattisen päivämäärän esityksen!
• Jätä yleensä tyhjäksi.
• Käytetään tapahtumasarjoissa, jotka kestävä pitkään. 

esim. ”Ti ja ke klo 18-21” tai ”Maanantaisin klo 15”.
• Ei käytetä koskaan muuhun kuin ajan ilmaisuun.

taPahtuman nimi on pelkkä tapahtuman nimi.
• Otsikko kirjoitetaan pienellä.
• Otsikkoon ei tule päivämääriä tai muuta tietoa.
• Ajankohta näkyy listauksissa otsikon alla.

aiKaotsaKe

taPahtuman nimi

• 1-2 lyhyttä lausetta
• Voit sisällyttää lauseeseen esim. tapahtumapaikan.

• Kirjoita mahdollisimman lyhyesti.
• Kirjoita kuvaukseen vain kaikki sellainen tieto,  

jota ei voi syöttää lomakkeen muihin kohtiin.

ingressi

Kuvaus

• Käytä sanoja, joita järjestelmä ehdottaa.
• Sanat erotellaan: pilkku ja väli.

asiasanat



4taPahtumatyyPPi - säännöllinen toistuvuus

1. Määritä tapahtumasarjan 
ensimmäisen tapahtumakerran 
alkamis- ja päättymisajankohta.

2. Kuinka usein toistuu?
Esim. joka viikko tiistaisin.

3. Milloin toistuvuus lopetetaan?
Kun on toistettu x kertaa tai 
tiettynä päivänä.

max. 20 tapahtumakertaa



5taPahtumatyyPPi - ePäsäännöllinen toistuvuus

Käytä tätä myös, kun
• lisäät edellä tehtyyn 

säännölliseen toistuvuuteen 
yksittäisiä tapahtumakertoja, 
joilla on eri kellonaika.

• Voit lisätä esim. 
samalle päivälle toisen 
tapahtumakerran  
eri kellonajalle.

Käytä vain tätä, kun
• kaikki tapahtumakerrat ovat 

epäsäännöllisiä: 
eri päivinä, eri aikoihin.

Voit käyttää tätä myös, kun luot 
säännöllisen tapahtumasarjan.
• Syötä kaikki päivät yksitellen.

• Lisää uusi tapahtumakerta 
painikkeella ”Lisää uusi”.

• Lisää jokaiselle päivälle 
myös päättymisajankohta.max. 20 tapahtumakertaa



6Kohderyhmä

• Jos tapahtuma on kaikille, jätä tyhjäksi.
• Valitse aikuiset, jos tapahtuma on  

erityisesti vain aikuisille.
• Valitse viranomaiset ja yhdistykset, jos 

tapahtuma on erityisesti näille kohderyhmille 
osallistujana, ei järjestäjänä.

Kohderyhmä
k-18



7harrasteen tiedot

• Valitse vain luokkia, jotka suoraan  
liittyvät harrasteeseen.

• Valittu kategoria voi näkyä hakemistossa  
eri pääkategorioiden alla. 
esim. tanssi näkyy sekä  
liikunnan että kulttuurin alla

harrasteluoKat

näKyminen haKemiston haussa

On nii pal luOkkia viel

tuOl reunan alla...



8taPahtuman tiedot

• Valitse max. 3 luokkaa
• Valitse vain luokkia, jotka 

suoraan liittyvät tapahtumaan.

taPahtumaluoKKa

luOkatOn juttu!



9sijainti

• osoitteen tarKennus, esim. Sigyn-sali, Crichtoninkadun ovi
• taPahtuman alue = kaupunginosa, näkyy kaupunginosasivuilla
• osoite - näkyy tapahtumasivulla ja sen mukaan haetaan karttapaikka
• Voit hakea karttapaikan myös valitsemalla kartalta

sijainti-välilehti

näKyminen 
taPahtumasivulla

klik”
turku <3



10taPahtuman tarKemmat tiedot

ilmoittautumisPäivä näKyy Kalenterin 
haKutuloKsissa ja taPahtuman sivulla

valinta Poimii haKuun eriKseen 
maKsuttomat taPahtumat

• Jos tapahtuma on maksuton, 
kirjoita vielä erikseen Hinta-
kenttään ”Maksuton”.

• Hinta-kenttään vain hintatiedot.

• Ilmoittautumislinkki on vain URL-osoite. 
• Jos ilmoittautuminen on emailin 

tai puhelimen kautta, kirjoita tieto 
tapahtuman kuvaukseen.

hinta

ilmoittautuminen



11Kuva

• Kuvakoko: 1320 x 505 px
• Kuva noin 1MB kokoinen
• Kuva voi olla isompi, mutta kuva 

leikkautuu automaattisesti.
• Älä käytä kuvaa, jossa on tekstiä.

Kuva

image license

• Events only = kuva ja tapahtuma liikkuu myös 
muualle kuin turku.fi:in ja tapahtumakalenteriin. 
Kuvaa ja tapahtumatietoja voidaan käyttää 
esimerkiksi tapahtumasovelluksissa, joissa 
tapahtuma saa enemmän näkyvyyttä.

• Publication ban = vain turku.fi 
Tapahtuma näytetään vain turku.fi:n ja 
tapahtumakalenterin sisällä.



12taPahtumajärjestäjä

• Täytä kaikki yhteystiedot.

nää näkyy julkisesti
 kaikille

nää On ylläpidOlle


