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Avoin yliopisto,
PL 53 (Fabianinkatu 32), 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin 02941 911,  www.helsinki.fi/avoin
Lahden toimipiste, Kirkkokatu 16, 15140 Lahti
Puhelin 02941 20260,  www.helsinki.fi/avoin

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijalle lähettämät viestit (3 kpl.)

· Automaattiviestit lähetetään yöllä noin klo 3
· Lähettäjänä "Opintoneuvonta neuvonta@helsinki.fi

1. viesti rekisteröitymisestä

· Viesti lähetetään, kun rekisteröityminen palveluun on onnistunut.

Avoin yliopisto: rekisteröityminen verkkopalveluun

Hei!

Rekisteröitymisesi Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston verkkopalveluun onnistui.

Käyttäjätunnuksesi on tämä antamasi sähköpostiosoite sekä siihen liittyvä itse keksimäsi sala-
sana. Muista pitää salasanasi turvassa. Mikäli unohdat salasanasi, voit tilata uuden osoitteessa
https://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/salasana.aspx

Avoimen yliopiston verkkopalvelun käyttäjätunnuksella voit ilmoittautua opintoihimme ja saat käyt-
töösi Omat sivut -palvelun https://www.avoin.helsinki.fi/omat/

Ystävällisin terveisin

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
avoin-yleinen@helsinki.fi
www.helsinki.fi/avoin
--
Tämä viesti on lähetetty järjestelmästä automaattisesti. Mikäli viesti on aiheeton tai sinulla on ky-
syttävää viestiin liittyen, ota yhteyttä.
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2. viesti ilmoittautumisesta
· viesti lähetetään, kun opintoihin ilmoittautuminen on onnistunut

Avoin yliopisto: Ilmoittautumisesi on vastaanotettu!
Hyvä Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksen opiskelija,

olet ilmoittautunut Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa järjestettäviin
opintoihin:
(Opintojakson nimi, toteuttaja, ajankohta ja laajuus tulevat tähän automaattisesti ilmoittautumisjär-
jestelmästä)

Lisätietoa opintojaksostasi: linkki opinto-ohjelmaan tulee tähän automaattisesti ilmoittautumisjär-
jestelmästä.

Tervetuloa opiskelemaan!

Avoimen yliopiston verkkopalvelun käyttäjätunnuksesi on xxxx. Sillä saat käyttöösi Omat sivut -
palvelun (https://www.avoin.helsinki.fi/omat/). Lisätietoa verkkopalvelun tunnuksesta:
http://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/verkkopalvelutunnusten_kaytto.htm

Sinulle lähetetään vielä ennen opintojesi alkua sähköpostilla tarkempia tietoja opiskelun käytän-
nöistä.

Lisätietoja Avoimen yliopiston opiskelun käytännöistä saat verkkopalvelusta:
http://www.avoin.helsinki.fi/opiskelijaksi/opiskelijana_opistossa.htm

Detta meddelande finns på svenska i Öppna universitetets webbtjänst:
http://www.avoin.helsinki.fi/oppna_universitetet/studier/registrering_tagits_emot.htm

Antoisia opintoja!

Ystävällisin terveisin

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
www.helsinki.fi/avoin
--
Tämä viesti on lähetetty järjestelmästä automaattisesti. Mikäli viesti on aiheeton tai sinulla on ky-
syttävää viestiin liittyen, ota yhteyttä.
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3. viesti opintojen alkamisesta

· Viesti lähetetään uusille ilmoittautumisille 5 päivää ennen opinto-oikeuden alkua
· Jos opiskelija ilmoittautuu myöhemmin kuin 5 päivää ennen opintojen alkua, viesti lähete-

tään ilmoittautumisen jälkeisenä seuraavana yönä.

Avoin yliopisto: Lisätietoa opintojasi varten
Hyvä Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksen opiskelija,

olet ilmoittautunut Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa järjestettäviin
opintoihin:
(Opintojakson nimi, toteuttaja, ajankohta ja laajuus tulevat tähän automaattisesti ilmoittautumisjär-
jestelmästä)

Tarkista opintojesi tiedot opinto-ohjelmasta (linkki opinto-ohjelmaan tulee tähän automaattisesti
ilmoittautumisjärjestelmästä)

Tervetuloa opiskelemaan!

Voit käyttää Avoimen yliopiston verkkopalvelua Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksellasi tai Avoi-
men yliopiston verkkopalvelun käyttäjätunnuksellasi. Saat käyttöösi Omat sivut -palvelun
(https://www.avoin.helsinki.fi/omat/). Sivuilta näet jo tekemäsi ilmoittautumiset.

Sinulle on myönnetty opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä saat käyttöösi
Moodle -oppimisympäristön, kirjaston sähköiset aineistot ja WebOodin (suoritustiedot).

Voit tilata tiedon tuloksen kirjaamisesta omaan sähköpostiisi. Opintojen aikana voit käydä anta-
massa suostumuksen WebOodissa kohdassa Muut toiminnot /Henkilötiedot-> Luovutustiedot.

Seuraava kohta lisätään viestiin siinä tapauksessa, että opinnoissa on käytössä Moodle –oppi-
misympäristö:

(Opinnoissasi on käytössä Moodle –oppimisympäristö. Kirjaudu sinne alla olevasta linkistä Hel-
singin yliopiston käyttäjätunnuksellasi.

Moodlen osoite: tulee tähän automaattisesti ilmoittautumisjärjestelmästä

Kurssiavain: tulee tähän automaattisesti ilmoittautumisjärjestelmästä

Kurssiavain on kurssin itserekisteröitymisen salasana, jota kysytään vain yhden kerran, kurssille
liityttäessä. Kurssille liittyminen on mahdollista viimeistään opintojen alkaessa. )

Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen aktivointi edellyttää henkilökohtaista tai vahvaa sähköistä
tunnistamista. Luvan aktivointipalvelu ja ohje:
http://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/ad-aktivointi.htm

Uusi ilmoittautuminen jatkaa automaattisesti Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksesi voimassa-
oloa.

Jos aiempia opintoja varten aktivoimasi käyttäjätunnus on vanhentunut, aktivoi se uudelleen ha-
kemalla uusi salasana:
https://elogin.helsinki.fi/passwordreset/passwdservice.cgi
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Lisätietoja opiskelun käytännöistä saat Avoimen yliopiston verkkopalvelusta:
http://www.avoin.helsinki.fi/opiskelijaksi/opiskelijana_opistossa.htm

Detta meddelande finns på svenska i Öppna universitetets webbtjänst:
http://www.avoin.helsinki.fi/oppna_universitetet/studier/kurserna_borjar.htm

This message can be read in English from the Open University web service pages:
http://www.avoin.helsinki.fi/open_university/studies_beginning.htm

Antoisia opintoja!

Ystävällisin terveisin

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
www.helsinki.fi/avoin
--
Tämä viesti on lähetetty järjestelmästä automaattisesti. Mikäli viesti on aiheeton tai sinulla on ky-
syttävää viestiin liittyen, ota yhteyttä.


