TERVETULOA LAPPAJÄRVI-INFOON!
Lappajärvi-info on uudenlainen, interaktiivinen tiedonjakofoorumi netissä. Se löytyy
osoitteesta: lappajarvi-info.fi
Lappajärvi-infossa on neljä toiminnallisuutta:
•
•
•
•

Hakupalvelu
Tapahtumakalenteri
Materiaali
Ilmoitukset-palsta

Lappajärvi-infon etusivu näyttää tältä:

Kirjaudu sisään Lappajärvi-infoon klikkaamalla ”Kirjaudu”-painiketta ylävalikon oikeassa
reunassa.

Jos et ole vielä rekisteröitynyt Lappajärvi-infon käyttäjäksi, täytä vasemmalla olevat
kentät ja klikkaa ”Rekisteröidy”. Saat sähköpostissa käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Jos olet jo rekisteröitynyt aiemmin, klikkaa vasemmalta puolelta ”Kirjaudu sisään”.

Kun olet rekisteröitynyt, saat Lappajärvi-infoon oman tilin, jolla voit hallinnoida luomiasi
käyntikortteja ja tapahtumia. Yksi käyttäjä voi hallinnoida useita eri käyntikortteja ja
tapahtumia.

Luo käyntikortti yritykselle, yhdistykselle tai käyntikohteelle klikkaamalla ”Lisää uusi
käyntikortti”.

→ Kirjoita käyntikortin nimi ja valitse toimialavalikosta sopiva toimiala.
→ Kirjoita kuvaus kohteesta, esim. tarkempi kuvaus yrityksen palveluista, yhdistyksen
toiminnasta tai käyntikohteen luonteesta. Yrityksen käyntikortin kuvaukseen kannattaa
lisätä aukioloajat!
→ Täytettyäsi osoitetiedot, valitse ”Lisää kartalle” kohdasta ”kyllä” tai ”ei”. Jos klikkaat
kyllä, osoite tulee näkyviin Google Mapsissa.
→ Kohdasta ”Valitse kuva” voit ladata tietokoneeltasi käyntikorttiin kuvan. Klikkaa
”Valitse tiedostot” ja valitse haluamasi kuva käyntikorttiisi.
→ Jos haluat tarkastella käyntikorttia tässä vaiheessa, klikkaa ”Tallenna luonnos”.
→ Jos olet valmis julkaisemaan käyntikortin, klikkaa ”Tallenna ja julkaise”.

Luo uusi tapahtuma klikkaamalla oman tilin valikosta ”Lisää uusi tapahtuma”.

→ Kirjoita tapahtuman nimi ja lyhyehkö tapahtuman kuvaus. Valitse tapahtuman alku- ja
päättöajankohta valikosta. Jos haluat jättää tapahtuman päättöajankohdan auki (esim. jos
tapahtuma kestää yli puolen yön), klikkaa ”koko päivän tapahtuma”. Muista tällöin
kirjoittaa tapahtuman ajankohta tapahtuman kuvaukseen.
→ Lisää tapahtumapaikan osoite ja tapahtumanjärjestäjän tiedot.
→ Jos olet lisännyt Lappajärvi-infoon tapahtumia aikaisemmin, löydät aiemmin
syöttämäsi tiedot tapahtumapaikka- ja tapahtumanjärjestäjävalikoista jo valmiiksi.
→ Klikkaa ”Tallenna ja julkaise”.
Huom! Voit ehdottaa tapahtumia myös kirjautumatta sisään Lappajärvi-infoon. Klikkaa
etusivulta ”Tapahtumat” ja sen jälkeen ”Ehdota tapahtumaa”. Täytettyäsi
tapahtumatiedot tapahtuma siirtyy ylläpidolle hyväksyttäväksi. Muistathan, että jos
ehdotat tapahtumaa sisään kirjautumatta, et pääse enää muokkaamaan tapahtumaa itse
myöhemmin, vaan muutoksen pitää tehdä ylläpidon kautta!

MATERIAALI
Materiaalivalikosta löytyy ladattavissa ja tulostettavissa olevaa materiaalia, kuten
- valokuvia
- Lappajärven veneilykartta pdf-muodossa
- Virtaa Lappajärvelle-hankkeen tuottama ulkoilu- ja palvelukartta pdf-muodossa
- Lappajärvi-logon tiedostot käytettäviksi erilaisiin viestintäympäristöihin

Kaikki lappajärveläiset yritykset, yhdistykset, seurat ja järjestöt saavat käyttää
Lappajärvi-logoa oman markkinointinsa rinnalla!

ILMOITUKSET
Ilmoitukset-osiossa kuntalaiset voivat ilmoittaa mm. myynti-, osto- ja vuokrakohteista,
työpaikoista, sekä pienimuotoisista uutisista. Ilmoitukset-palstalle voi jättää myös ideoita
Lappajärven kehittämiseksi.
Ilmoituksen täyttölomake aukeaa heti ”Ilmoitukset”-palkkia klikattaessa:

→ täytä kaikki tekstikentät
→ valitse sopiva ilmoituksen kategoria
→ lisää halutessasi kuva ilmoitukseen
→ lähetä artikkeli hyväksyttäväksi ylläpidolle.
Huom! Kaikki ilmoitukset hyväksytetään ylläpidolla!

