KULTTUURIYMPÄRISTÖN TEKIJÄT –KILPAILU 2017 LUONTOON YHDESSÄ:
KILPAILUTYÖN LATAUSOHJEET WWW.EUROPEANHERITAGEDAYS.COM -SIVUSTOLLE
Kansainvälinen sivusto www.europeanheritagedays.com on helppokäyttöinen. Parhaimmillaan oman
kilpailutyön lisää sivustolle muutamissa minuuteissa. Käyttäjätunnusten hyväksymisessä sivuille voi
mennä muutama päivä, joten hae tunnuksia ajoissa ennen kilpailuajan päättymistä. Osoitteesta
erp@kotiseutuliitto.fi saa tarvittaessa neuvontaa.
Tunnusten pyytäminen
Kilpailutyön ilmoittajat voivat hakea käyttäjätunnuksia sivulle sen "Register"-kohdasta oikeasta
yläkulmasta.

Avautuvaan ikkunaan syötetään omat tiedot. ”Coordinator level” on tavallisilla käyttäjillä ”Local”.

Kirjautuminen
Saatuasi käyttäjätunnukset kirjaudu sivustolle oikeasta yläreunasta kohdasta ”Login”.

Käyttäjän kotisivu
Kirjautumisen jälkeen avautuu käyttäjän kotisivu. Kilpailutyön luominen aloitetaan oikean reunan
painikkeesta ”Add new event”.

Kilpailutyön perustiedot (Step 1. Basic Details)
Syötettäessä kilpailutyötä seuraavalle välilehdelle siirrytään valitsemalla ”Next”. Mikäli lomakkeelta
puuttuu jokin pakollinen tieto, tulee siitä ilmoitus sivun yläreunaan. Välilehdet 1, 2 ja 3 ovat pakollisia
ja muut vapaaehtoisia, viimeiseltä välilehdeltä työ julkaistaan.
Ensimmäiselle sivulle tulevat kilpailutyönne perustiedot. Kilpailutyön otsikko ja lyhyt kuvaus
suositellaan annettavaksi englanniksi, mutta muu kilpailutyön tekstisisältö voi olla omalla
äidinkielellä. Kilpailutyön otsikon alkuosa kaikilla osallistujilla sama: Cultural Heritage -makers
2017, paikkakunta ja kilpailutyön nimi.
Kilpailutyön nimi ”Name” voi olla myös sama kuin ryhmänne nimi (esim. Aavaranta Elementary
School.) Varmistakaa ennen kilpailutyön lataamista, ettei paikkakunnaltanne ole jo ilmoitettu
www.europeanheritagedays.com -sivustolle samannimistä kilpailutyötä. Esimerkiksi aitolalainen 4Hkerho laittaa kilpailutyönsä otsikoksi:
a) Cultural Heritage -makers 2017, Aitola, ”Our favourite landscape”
b) Cultural Heritage -makers 2017, Aitola, ”4-H club”
Alkupäivämääräksi voi laittaa esim. työn latauspäivän ja loppupäivämääräksi vuoden 2018 helmikuun
viimeisen päivän 28.2.2018.
Ladatkaa kilpailutyönne pääkuva kohdasta ”File” valitsemalla pudotusvalikosta ”Upload”, jonka
jälkeen haluttu kuva etsitään omista tiedostoista. Kuva voi olla .jpg- tai .png-formaattia. Jos
kilpailutyönne on video, voidaan tähän kohtaa laittaa esimerkiksi kaappauskuva videosta. Videot
suosittelemme lataamaan vasta välilehdelle 3.

”Address”-kohtaan voitte laittaa esim. koulunne osoitteen tai pelkän paikkakunnan, kaupunginosan tai
kylän.
“Description”-kohtaan tulee työnne lyhyt esittely. Aloittakaa esittely virkkeellä “This documentation is
our contribution to Cultural Heritage-makers 2016 competition in Finland”. Jatkakaa
esittelykappaletta suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi kuvaamalla lyhyesti:
 miten valitsitte esiteltävän paikan
 miten ja keiden kanssa yhteistyössä toteutitte kilpailutyönne
 mitä opitte laatiessanne paikkanne esittelyn

Kilpailutyön kategorian valinta (1. Basic Details)
Valitkaa lomakkeen alareunasta kategoriaksi (”Categories”) ”Heritage education”. Siirtykää seuraavalle
välilehdelle valitsemalla ”Next”. Mikäli lomakkeelta puuttuu jokin pakollinen tieto, tulee siitä ilmoitus
sivun yläreunaan.

Kilpailutyön sijainnin valinta (2. Location)
Valitkaa kilpailutyön sijainti valitsemalla kartalta oikea kohta. Apuna voit käyttää oikean yläreunan
etsintäikkunaa, johon voi kirjoittaa osoitteen tai paikkakunnan. Valittua kohtaa voi muokata
ensimmäisen valinnan jälkeen.

Kilpailutyön muun materiaalin lataus (3. Media)
Kilpailutyönne materiaalia voi ladata sivustolle teksti-, kuva- tai videotiedostoina. Kilpailutyöhön voi
liittää myös ulkoisia linkkejä. Tapahtumasta on mahdollista ladata kuva- ja videomateriaalia .jpg, .png
ja .mp4 -formaateissa. Myös .pdf -muoto käy. Yksittäisen tiedoston maksimikoko on 50 MB.

Vieraskirja (4. Visitor book)
Vieraskirjaan voi lisätä tietoa esim. kilpailutyön paikasta tai porukkanne yhteisistä harrastuksista
siellä. Vieraskirjan käyttö kilpailutöissä on vapaaehtoista. Tähän kohtaan myös sivulla vierailijat voivat
lisätä omia kommenttejaan.

Ohjeita paikkanne löytämiseen (5. Travel)
Tähän voi lisätä tietoa kävijöille esim. ajo-ohjeita, aukioloaikoja tai yhteystietoja porukkanne paikkaan
yms. Käyttö kilpailutöissä vapaaehtoista.

Kilpailutyöhönne liittyvät tapahtumat (6. Proposed Itinerary)
Tähän voi lisätä tietoa mahdollisista kilpailutyöhönne liittyvistä muista tapahtumista lähistöllä, esim.
valitsemalla niitä alasvetovalikon listasta. Käyttö kilpailutöissä vapaaehtoista.

Tukijat (7. Sponsors)
Tähän voi lisätä tietoa mahdollisista porukkanne toiminnan tukijoista. Käyttö kilpailutöissä
vapaaehtoista.

Kilpailutyönne julkaiseminen (8. Publish)
Voitte julkaista kilpailutyönne valitsemalla Publish! Voitte tarvittaessa myöhemmin vielä muokata
tapahtuman tietoja tai poistaa tapahtumasi ennen kilpailuajan päättymistä 10.1.2018.

HUOM. Mikäli aineiston lataaminen sivustolle ei syystä tai toisesta onnistu, voitte lähettää
kilpailutyönne myös sähköpostitse Euroopan kulttuuriympäristöpäivien koordinaattorille
Suomen Kotiseutuliittoon osoitteeseen erp@kotiseutuliitto.fi.

