
TAPAHTUMAOHJE TYÖANTAJALLE



Mikä       Slack on?
Slack on pilvipohjainen viestintäalusta. Slackin perusversio on ilmainen ja kaikkien 
käytettävissä ja siksi sitä hyödynnetään Someta Duuniin -tapahtumassa.

Sovellus tarjoaa erilaisia julkisia ja yksityisiä työtiloja.
Slackissa voi jakaa helposti erilaisia tiedostoja, tekstejä, kuvia, videoita.

”Slackissa tärkeintä on 
viestimisen helppous, erilaiset 

nopeat ryhmät ja kanavat.”



Sovelluksen voit ladata 
puhelimeesi, tablettiisi tai 
tietokoneellesi 
sovelluskaupasta. Voit käyttää 
Slackiä myös 
internetselaimella.

Someta Duuniin -tapahtumaan pääset 
liittymään linkin kautta, jonka saat 
sähköpostitse tapahtuman alkaessa.

Miten liityn mukaan tapahtumaan?

Kun olet rekisteröitynyt, 
kutsu myös työkaverisi 
mukaan tapahtumaan!



Työnantajana voit tuoda esille 
tämänhetkisiä ja tulevia osaamistarpeita 
ja työmahdollisuuksia. Voit aloittaa 
esittelemällä itsesi ja yritykseksesi. 
Viesteissäsi voit käyttää tekstin lisäksi 
kuvia, tiedostoja sekä linkkejä. Voit 
linkittää videoita katsottavaksi eri 
videopalveluista.

Voit tässä kohti jo suunnitella omaa 
sisältöäsi kolmelle tapahtumaviikolle.

Voit olla myös aktiivinen osallistuja 
tapahtumassa käytävissä 
verkkokeskusteluissa ja luoda näin 
myönteistä työnantajakuvaa.

Miten voin olla työnantajana mukana 
tapahtumassa Slackissä?

Sisällön jakaminen ja 
viestittely tapahtuu kanavilla
(Channels), joiden nimet 
kuvaavat keskustelualueen 
aihetta. 

Kanavat tarkentuvat 
tapahtumaa suunniteltaessa. 
Löydät varmasti asiallesi 
sopivan kanavan.

Rohkaise muita 
osallistumaan esittämällä 
kysymyksiä ja 
keskustelunavauksia.

Miten sisällönjako ja keskustelu Slackissä toimii?



Jos haluat kohdistaa viestin tietylle 
henkilölle kanavalla, käytä @ merkkiä 
henkilön nimen edessä esim. 
@mattimeikalainen. 

Jos haluat lähettää yksityisviestin jollekin 
henkilölle, esim. pyytääksesi henkilötietoja 
sisältävän CV:n, käytä Direct Messages -
toimintoa.

Miten varmistan, että tavoitan oikeat henkilöt Slackissä?





Työnhaun ja virtuaalisten kohtaamisten apuna 
Someta Duuniin -tapahtumassa



Tapahtuman aikana järjestetään työnantajien ja opiskelijoiden 
verkkotapaamisia sekä webinaareja ja asiantuntijapuheenvuoroja.

Osallistuminen on vaivatonta etäyhteydellä, pitkät välimatkat eivät ole 
esteenä.

Osallistuaksesi tarvitset vain tietokoneen kuulokemikrofonisetin tai 
mobiililaitteen, hiljaisen tilan ja hyvän nettiyhteyden.

Someta Duuniin -tapahtumassa käytetään 
Zoomia ja Adobe Connectia osallistujien 
välisissä tapahtuman sisäisissä tilaisuuksissa

Voit myös järjestää 
oman verkkotapaamisen 

haluamassasi 
ympäristössä ja 
markkinoida sitä 

Slackissä!

Zoom ja Adobe Connect ovat video- ja audioneuvottelusovelluksia, jotka mahdollistavat 
kokoushuoneet ja webinaarit verkossa.



Miten liityn Zoomin tai Adobe Connectin 
tilaisuuksiin?

Järjestäjä toimittaa kirjautumisohjeet ja linkin 
ennen tilaisuuksien alkua. Voit kirjautua mukaan 
tietokoneen nettiselaimella tai mobiililaitteella.

Mobiililaittetta käyttääksesi lataa ZOOM Cloud
Meetings tai Adobe Connect Meeting –sovellus 
laitteesi sovelluskaupasta.
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