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Ohjeet tapahtuman
ilmoittamiseen
REKISTERÖIDY KÄYTTÄJÄKSI
Jotta voit jakaa Unelmien työpäivän tapahtumasi unelmientyöpäivä.fi-sivustolla, sinun
tulee ensin rekisteröityä verkkopalvelun käyttäjäksi.
Kun ensimmäisen kerran alat syöttää tapahtumasi tietoja, pyytää sivusto sinua
rekisteröitymään käyttäjäksi.
Voit rekisteröityä a) sähköpostin tai b) Facebookin kautta.
a) Sähköpostilla rekisteröityessäsi täytä pyydetyt kentät.
Saat varmistusviestin sähköpostiisi, kun kirjautuminen on onnistunut.
HUOM! Tarkista myös roskapostisi, jos et löydä viestiä.
Aktivoi lopuksi tili sähköpostisi linkistä.
b) Facebookin kautta rekisteröidyt klikkaamalla Kirjaudu Facebookissa
-ruutua. Ohjelma kysyy lupaa käyttää Facebook-profiilisi tietoja.
Kun olet rekisteröitynyt käyttäjäksi, voit seuraavilla kerroilla vain kirjautua sisään
ohjelmaan. Facebookin kautta kirjauduttuasi käytä aina Facebook-vaihtoehtoa.
Unohditko salasanasi?
Jos olet unohtanut salasanasi, klikkaa Unohtuiko salasana? -linkkiä.
Syötä rekisteröimäsi sähköpostiosoite ja saat uuden salasanan sähköpostiin hetken
kuluttua.

TAPAHTUMAN ILMOITTAMINEN
Kirjautumisen jälkeen voit lisätä tapahtuman, joka näkyy tapahtumalistauksessa ja
tapahtumakartalla.
1. Kirjaudu sivustolle:
a) joko antamalla käyttäjätunnuksesi (sähköpostiosoitteesi) ja salasanasi
b) tai Facebook-tunnuksillasi
Yläpalkissa näkyvät välilehdillä omat tietosi ja tapahtumat.
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2. Tapahtuman lisäys:






Valitse Tapahtumat -välilehti
Alle tulevat täytettävät tiedot tapahtumaasi varten
Valitse, onko tapahtumasi kaikille avoin vai vain omalle yhteisöllesi
tarkoitettu
Täytä muut tyhjät kohdat ja muista tallentaa tiedot tapahtuman
hyväksymiseksi

Tapahtuman muokkaus tai poistaminen
Tapahtumia pääsee muokkaamaan, kun kirjaudut sisään sivustolle.




Valitse välilehdeltä tapahtuma, jota haluat muokata.
Kaikki syöttämäsi tapahtumat näkyvät alalaidassa, jossa pääset
muokkaamaan tietoja tai poistamaan syötetyt tiedot kokonaan.

HAE UNELMIEN TYÖPÄIVÄN TAPAHTUMIA
Voit etsiä karttapalvelusta Unelmien työpäivänä 5.10. toteutettavia tapahtumia eri
puolilta Suomea.
Tapahtumia voi etsiä:




kartalta kirjoittamalla hakukenttään kaupungin, jossa tapahtuma
järjestetään (huom! kirjoittaessasi paikkakunnan nimen, valitse
karttasovelluksen antama nimi esiin tulevasta valikosta)
oikeasta laidasta rajaamalla hakukriteerejä kohdasta "Tarkenna hakua"
esim. kohderyhmän tai vapaan sanahaun avulla

TAPAHTUMAN MARKKINOINTI
Jaa tapahtuma somessa Facebookissa ja Twitterissä klikkaamalla tapahtuman
kohdalta kyseisen kanavan logoa. Viesti päivästä verkostoillesi ja innosta muutkin
mukaan! Lisää viesteihisi alatunniste #unelmientyöpäivä.
Ongelmia tapahtuman ilmoittamisessa?
Laita viestiä: postilaatikko@yksielama.fi
Häiriötilanteessa ota yhteyttä 010 666 1229 (arkisin klo 8–16) vikailmoitus@bonsait.fi

