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Kalenterin käyttö
Kalenterin yläpalkin nuolilla voi siirtyä
kalenterissa eteen ja taaksepäin, katso
viereinen kuva.

Kalenterin yläpalkissa on muutama lisäpainike
joiden merkitys tulee ponnahdusikkunaan kun
hiiren vie painikkeen päälle.

Kun klikkaat kalenterimerkintää avautuu pieni
ikkuna jossa näkyy kalenterimerkinnän tiedot ,
katso kuva alla.

Tapahtumatietojen lisäksi ikkunassa näkyy
merkinnän tekijä ja aika: lokari. 

Merkinnän tekijätieto on tärkeä koska vain
omia merkintöjään voi editoida.

Kaikki kalenterimerkinnät edellyttävät
kirjautumista – merkinnän voi tehdä
esimerkiksi käyttäjätunnuksella lokari joka on
jo valmiiksi aktivoitu.

käyttäjänimi: lokari
salasana: lokari

Tämä tunnus on yhteinen kaikille käyttäjille, lokari käyttäjä voi täydentää jonkin toisen lokari käyttäjän tekemää merkintää. 
Tämän tunnuksen avulla voi helposti kokeilla kalenterin käyttöä – jos kalenterin huomaa käyttökelpoiseksi voi sinne avata omat 
tunnukset (esim. samat kuin keskusteluryhmässä).

Kalenterimerkinnän muuttaminen
Kalenterin oikean yläkulman painike ”Näytä”
avaa ikkunan johon syötetään käyttäjän tiedot
(huomaa pienet kirjaimet):
 
Käyttäjänimi: lokari 
Salasana: lokari 

ja sen jälkeen painetaan painiketta ”Kirjaudu”.

Tämän jälkeen kalenteri-ikkuna on muuten
samanlainen mutta oikeassa yläkulmassa näkyy
kuka on kirjautunut kalenteriin ja painikkeen
nimi on nyt ”piilota”.

Nyt olet kalenterin editointi tilassa ja voit
korjata omaa merkintääsi tai tehdä uuden
merkinnän.

Yhteystiedot: Kerhosihteeri Juhani Jyrkiäinen040-5639104 sihteeri@lannenlokarit.fi
Rahastonhoitaja Harri Lamminen 040-0958088 kassa@lannenlokarit.fi
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Siirry yläpalkin nuolilla kalenterin kohtaan jossa näkyy oheisen kuvan kalenterimerkintä 23 Toukokuuta Lännen Lokareiden Easy
Rider ajoretki. 

Vie kursori vanhan merkinnän päälle (esim. Lännen Lokareiden Easy Rider ajoretki) ja painaa hiiren vasenta painiketta. 

Kuvassa on kalenterimerkintä 23.5.2015
muokkaustilassa, merkinnän on tehnyt käyttäjä
”lokari”.

Kalenterimerkinnässä pitää aina olla seuraavat
2 kentää:

Otsikko: Lännen Lokareiden Easy Rider
ajoretki

Alkupäivä: 23.05.2015    10:00 tai ”Koko pv” .

Muiden kenttien sisältö on oman harkinnan
mukaan.

Kategoria: muutama eri luokka joka vaikuttaa
merkinnän väriin kalenterissa

Kuvaus: tähän tulee yleensä sanallinen
merkinnän kuvaus. Lisäksi olen laittanut
malliksi linkin Tikkulaan Googlen kartalle.

Extra field 1 ja 2: lisäkenttä esim. www-
osoitteelle tai youtube musiikkivideon osoite.
Nyt siinä on mallina web-linkki Lännen
Lokareiden kotisivulle.

Alkupäivä: valitse ”nuoli” painikkeen avulla
päivä (”Valitse päivä”), ja kellonaika (”Valitse
aika”). Vaihoehtoisesti voi valita hiirellä
vahtoehdon ”Koko päivä”.

Kun merkinnän on saanut valmiiksi sen voi
tallettaa kalenteri-ikkunaan alhaalla olevalla
”Tallenna” tai   ”Tallenna ja sulje” painikkeella. Kalenteri tekee virheilmoituksen jos yrittää tallentaa merkintää josta puuttuu 
pakollinen tieto (= Osikko ja Alkupäivä).

Merkinnän voi poistaa ”Poista” painikkeella.

Muista aina lopuksi painaa ”Sulje” painiketta joka sulkee merkinnän muokkausikkunan.

Kun olet saanut kalenterimerkinnän tehtyä paina lopuksi kalenterin oikeassa yläkulmassa olevaa ”Piilota” painiketta joka kirjaa 
sinut ”lokari” ulos kalenterista.

Jos kerhon web-sivujen käytössä on ongelmia: soita tai laita sähköpostia – yhteystiedot sivun alalaidassa.

Yhteystiedot: Kerhosihteeri Juhani Jyrkiäinen040-5639104 sihteeri@lannenlokarit.fi
Rahastonhoitaja Harri Lamminen 040-0958088 kassa@lannenlokarit.fi
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