OHJEET SLACK-ALUSTAN KÄYTTÖÖN OPISKELIJALLE
Tämä ohje perehdyttää sinut Slackin verkostoitumisalustan käyttöön. Slack toimii
moitteettomasti mobiili- ja työpöytäsovelluksen sekä selaimen kautta. Sovelluksen voit ladata
puhelimesi tai tietokoneesi sovelluskaupasta. Selaimen kautta käytettäessä kirjautumisosoite on
duuniin.slack.com. Alustan on tarkoitus olla eläväinen työnantajien ja –hakijoiden
verkostoitumispaikka, joten osallistuthan rohkeasti keskusteluun ja sisällöntuottoon! 
Jos kohtaat ongelman johon ei tästä oppaasta löydy vastausta, ota meihin yhteyttä Slackissä
#02-support kanavalla tai sähköpostitse sometaduuniin(at)laurea.fi niin ratkotaan asiaa yhdessä!
Asetukset ja info

Channels/kanavat

Hakutoiminto
Keskusteluikkuna

Tiedostojen lisääminen
Direct Messages
(DM, yksityisviestit)

Viestien kirjoituskenttä

Hymiöt ja viestien
kohdentaminen

Työtilaan kirjautuminen
1. Slackin työtilaan pääset kirjautumaan linkillä, jonka olet saanut sähköpostiin järjestäjän
lähettämän tapahtumatiedotteen mukana. Kopioi linkki selaimen osoitekenttään. Se vie
sinut suoraan Slackin kirjautumisikkunaan.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja valitse ”Verify email”.

3. Saat sähköpostiin vahvistuslinkin

4. Seuraavaksi kirjoita ”Full name” kenttään nimesi. Lopuksi aseta valitsemasi salasana,
jolla pääset kirjautumaan alustalle.

5. Hyväksy palveluehdot

6. Seuraavassa vaiheessa sinulle tarjoutuu mahdollisuus kutsua muita henkilöitä työtilaan
osallistumaan uratapahtumaan. Valitse ”Skip For Now”, jos haluat jatkaa kutsumatta
ketään.

7. Kaikki valmista! Olet kirjautunut onnistuneesti Slack-työtilaan! ”Skip the tutorial” vie
sinut suoraan työtilan päänäkymään.

Channels/kanavat
Slackin perusta ovat erilaiset kanavat, channelit, joilla
viestittely ja datan jakaminen muiden kanssa tapahtuu.
Alustalle on luotu valmiiksi myös peruskanavat, joita on
suositeltavaa seurata. Esimerkiksi tukea alustan käyttöön
saat #02-support kanavalta ja palautteenanto tapahtuman
lopussa tapahtuu #03-feedback kanavalle lisättävän kyselyn
kautta. Kanavalla #01-news tiedotamme tapahtuman
etenemisestä ja muista ajankohtaisista asioista. Jokaisen
kanavan kuvauksesta näet sen tarkemman tarkoituksen.
Mukana olevat työnantajat tavoitat heidän omilta
kanaviltaan. Itseäsi kiinnostaville työnantajakanavalle
pääset liittymään alla olevan ohjeen avulla.

HUOM! Älä häiriinny sovelluksen uusista viesteistä tulevista ilmoituksista. Sinun tulee seurata
pääasiassa vain tiedotuskanavia sekä itseäsi kiinnostavien työnantajien kanavia. Halutessasi voit
aina myös erota kanavalta.

VINKIT:
#04-employment_tips kanavalla jaamme vinkkejä työnhakuun ja sosiaalisen median
hyödyntämiseen työnhaussa liittyen.
#05-looking4job kanavalla voit esitellä itsesi ja kertoa työnantajille minkälaista työtä haet.
Huomioi kuitenkin, ettet jaa yksityiskohtaisia henkilötietojasi (kuten henkilötunnus) vaan käytä
sen kaltaiseen viestintään Direct Message –toimintoa.
#06-offered_projects kanavalta voit löytää itsellesi projekti- tai opinnäytetyöaiheen.
#07-random kanavaa voit käyttää yleiseen keskusteluun.

Kanavalle liittyminen
Klikkaa vasemmassa sivupalkissa olevaa Channels-otsikkoa. Näin pääset selaamaan kaikkia
julkisia kanavia työtilassa. Kun löydät mielenkiintoisen kanavan listalta, liity kanavalle
klikkaamalla ”Join Channel”.

Keskustelu kanavalla
Keskustelu kanavalla tapahtuu normaalin chatin tapaan. Kirjoita teksti alareunassa olevaan
kenttään ja paina ENTER.
Jos haluat vastata/kommentoida suoraan johonkin kanavalla näkyvään viestiin, valitse
viestikentän oikeasta reunasta pieni puhekupla ”Start a thread”. Näin keskustelualue pysyy
siistinä ja vastaukset/kommentit kohdistuvat oikeisiin viesteihin.

Jos haluat kohdistaa viestin jollekin tietylle henkilölle kanavalla, käytä ”@” merkkiä henkilön
nimen edessä esim. @sometaduuniin. Jos haluat lähettää yksityisviestin jollekin henkilölle (esim.
henkilötietojasi sisältäviä tiedostoja työnantajalle), käytä Direct Message (DM) toimintoa.

Sisällön jakaminen kanavilla
Videon lisääminen
Voit lisätä kanaville videoita joko URL-linkkinä (esim. YouTube) tai lataamalla videon tiedostona
tietokoneeltasi. Videolla voit esimerkiksi esitellä itsesi kiinnostaville työnantajille.
Suosittelemme ensisijaisesti upottamaan videon toisesta palvelusta.

1. Lisätäksesi videon tiedostona tietokoneeltasi, valitse kirjoituskentän vasemmasta reunasta +
merkki ja valitse ”Your computer”. Etsi haluamasi video ja jatka.

2. Anna videolle nimi ”Title” kenttään ja valitse kohdasta ”Share with” mille kanavalle tai
kenelle henkilölle haluat jakaa sen. Videon kuvauksen voi kirjoittaa ”Add comment”
kenttään. Valitse lopuksi vielä ”Upload” ladataksesi videon valitsemaasi sijaintiin.

Kirjallisen esittelyn lisääminen kanavalle
Yksinkertaisimmillaan voit käyttää esittelyyn chattiä. Halutessasi jakaa esittelyn itsestäsi
kirjallisessa muodossa, voit jakaa sen myös joko liittämällä tiedoston tietokoneeltasi kanavalle
tai käyttämällä ”Post”-toimintoa. Näin kirjoitettu teksti tulee selkeään, lomakemaiseen
muotoon näkyviin kanavalle.
Tiedoston voit jakaa valitsemalla ”Add a file from Your computer”

1. Pääset kirjoittamaan valitsemalla pluspainikkeesta avautuvan valikon ja valitsemalla siitä
kohdan ”Post”
2. Seuraavaksi voit kirjoittaa valmiiseen pohjaan otsikon ja esimerkiksi vapaamuotoisen
esittelyn itsestäsi.

3. Kun olet saanut tekstin kirjoitettua, valitse oikeasta yläkulmasta ”Share”. Seuraavaksi
valitse pudotusvalikosta kanava, jolla haluat esittelysi jakaa ja valitse uudelleen ”Share”.
4. Julkaistu ”Post” ilmestyy kanavalle kaikkien luettavaksi.

Tiliasetukset
Asetuksiin pääset klikkaamalla vasemmasta
yläkulmasta tapahtuman nimeä, josta aukeaa valikko ja
valitsemalla sieltä ”Profile & account”

Klikkaamalla ”Edit profile” pääset vaihtamaan nimeäsi,
lisäämään puhelinnumeron ja asettamaan profiilikuvan.
Hammasrattaasta klikkaamalla pääset ”Account
settings” valikkoon, josta onnistuu salasanan vaihto ja
tilin poistaminen.

