KIRJASTON INFOT UUSILLE OPISKELIJOILLE 31.8. – 6.9.2017
Kirjasto järjestää tunnin mittaisia perehdyttämiskoulutuksia uusille opiskelijoille to 31.8. - pe 1.9. ja
ma 4.9. - ke 6.9. Infot alkavat aina vartin yli täyden tunnin. Infot pidetään pääkirjaston
luentosalissa B232 (2. krs) ja niihin sisältyy lyhyt tutustumiskierros kirjaston tiloissa. Tutorit
ilmoittavat ryhmänsä infoihin Korpin kautta.
Samaan infoon voidaan ottaa kaksi ryhmää. Yksi info on jouduttu Korpissa pilkkomaan kahteen
osaan, jotta kahden ryhmän ilmoittautuminen onnistuu. Esim. Korpin varattavat ajat klo 10.00–10.15
ja 10.15–10.30 = klo 10.15 alkava tunnin info.

Infon varaaminen
1. Mene sivulle
https://korppi.jyu.fi/kotka/calendar/bookableTimes.jsp?groupID=1&coursecode=0&nameCondition=kirjaston&nameSearch=Hae+nimen+mukaan
(kirjaudu Korppiin omilla tunnuksillasi).
2. Valitse sivulla näkyvästä alasvetovalikosta “Kirjaston info Yksi Tunti” ja klikkaa “Näytä ohjaajan
varattavat ajat”.
3. Korppi näyttää vapaana olevat infoajat kuluvalta viikolta. Voit selata aikoja hyppäämällä
haluamaasi päivämäärään.
4. Valitse haluamasi infoaika klikkaamalla sitä kalenterissa.
5. Korppi näyttää valitsemasi infoajan tiedot. Kirjoita ryhmäsi koko ja oppiaine kohtaan ”Viesti
ajanvaraukseen” ja klikkaa “Varaa aika”.
Huom! Jos sinulla on vain yksi ryhmä, jonka koko on 20 opiskelijaa tai vähemmän, varaa yksi
infoaika ryhmällesi.
Jos sinulla on kaksi ryhmää tai yksi suuri, yli 20 opiskelijan ryhmä, sinun kannattaa varata kaksi
infoaikaa. Esim. sekä klo 10.00–10.15 että 10.15–10.30. Tällöin molemmat ryhmäsi pääsevät samaan
infoon (tai yksi iso ryhmä saa koko infon itselleen).

Infon peruminen
1. Klikkaa omassa kalenterissasi Korpissa varaamaasi infoaikaa.
2. Korppi näyttää infoajan tiedot. Klikkaa ”Peruuta aika”.
Jos mikään infoajoista ei sovi, ylimääräisistä ajoista voi sopia sähköpostitse tai puhelimitse:
• Annikki Järvinen, puh. 050 310 9963, annikki.s.jarvinen@jyu.fi
• Nina Kivinen, puh. 040 805 3800, nina.k.s.kivinen@jyu.fi
Voit myös soittaa lainauksen numeroon 040 805 3803 ja jättää yhteydenottopyynnön. Elokuussa
palveluaikamme ovat ma klo 10-18 ja ti-pe klo 10–16. Syksyn palveluaikamme alkavat 28.8.: ma-pe
klo 10–18 ja la klo 11–16.
Informaatioteknologian tiedekunnan ja kasvatustieteiden opiskelijoille järjestetään omat
infotilaisuudet myöhemmin syys-lokakuussa pääkirjaston luentosalissa B232. Yhteyshenkilöt:
• Kasvatustieteet: Tuija Oksman, puh. 040 805 3813, tuija.i.oksman@jyu.fi
• IT-tiedekunta: Matti Rajahonka, puh. 040 805 3811, matti-petteri.rajahonka@jyu.fi

