
Zoom-kokousta varten saat alla olevan kokouskutsun. Join Zoom Meeting tekstin alapuolella olevaa linkkiä 
klikkaamalla avautuu selaimen ikkuna, josta pääset lataamaan Zoom-sovelluksen. Sovelluksen latauksen 
jälkeen syötä nimesi ja kokouksen ID. Klikkaa join ja syötä seuraavaan ikkunaan kokouksen salasana ja paina 
join meeting. Tämän jälkeen sinut ohjataan odotustilaan, josta puheenjohtaja päästää sinut kokoukseen.  
 
Odotustilassa voit vielä testata kaiuttimien ja mikrofonin toiminnan, sekä myös kamerasi toiminnan. 
 
Puheenjohtajan päästäessä sinut kokoukseen paina Join With Computer Audio. Mikäli sovellus kysyy lupaa 
käyttää kameraa tai mikrofonia, anna sovellukselle lupa.  
 
Tulkkauksen ohje on viimeisessä kuvassa. Tulkkauksen kuvake puuttuu muista ohjekuvista mutta se tulee 
olemaan näkyvissä sekä testitilaisuudessa että kokouksessa. 
 
 

Topic: Kokous 04092020 testi 
Time: Sep 4, 2020 01:00 PM Helsinki  
 
(HUOM!, älä käytä tätä linkkiä tai tässä asiakirjassa olevia tunnuksia kun liityt 
kokoukseen. Saat linkin ja tunnukset kokouskutsun mukana!) 
 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/97485720985?pwd=QU45SGRHVCtLR24reEZkR3hLdXRkUT09 
 
Meeting ID: 974 8572 0985 
Passcode: 138853 
 
 
 
Voit ladata sovelluksen suoraan täältä https://zoom.us/download 
 

Kokouksen ID  Kokouksen linkki 
 
Kokouksen salasana (ei välttämättä käytössä) 

https://zoom.us/j/97485720985?pwd=QU45SGRHVCtLR24reEZkR3hLdXRkUT09
https://zoom.us/download


 
 
 

 
 
 

Klikkaa tallenna tiedosto 

Klikkaa nuolta 



 
 
 

 
 
 

Klikkaa tiedostoa 

Ohjelman asennus 
on käynnissä 



 
 

Kun ohjelma on asentunut, syötä nimesi ja anna 
kokouskutsussa ollut kokouksen ID 



 
 

Kopioi kokouksen ID 
kokouskutsusta ja liitä se tähän 

Paina join painiketta 

kaksi alimmaista valintaruutua pitää 
jättää tyhjiksi. Myös ylin ruutu voi 
olla tyhjä. (ylin ruutu valittuna 
selain muistaa nimesi seuraavassa 
Zoom kokouksessa) 



 
 

Syötä kokouskutsussa oleva salasana. 
Mikäli kokouskutsussa ei ole 
salasanaa, siirryt suoraan odotustilaan 



 
 

Syötettyäsi salasanan 
 
Paina Join Meeting 



 
 

 
 

Odota kunnes 
puheenjohtaja päästää 
sinut kokoukseen 

Odottaessa voit testata 
headsetin/tietokoneen 
mikrofonin ja kaiuttimen 
toiminnan 

Kaiuttimen 
testaus, paina 
Test Speaker 

Tarkista, että valittuna on 
oikea äänilaite 

Testaa mikrofonin 
toiminta 
painamalla Test 
Mic ja ala puhua 



 

Kun olet puhunut 
hetken, paina Recording 
painiketta… 



 
 
 

 

…niin kuulet toivottavasti 
oman äänesi. Laite toistaa 
äänesi sinulle 
automaattisesti 

Kun puheenjohtaja lisää sinut 
kokoukseen, sovellus saattaa kysyä 
lupaa käyttää mikrofonia, salli sivuston 
käyttää mikrofonia. 



 
 
 

 
 
 

Viimeisenä vaiheena paina Join 
With Computer Audio 

Sovelluksen alareunasta löydät tarvittavat painikkeet, vasemmalta oikealle: 
Mikrofonin mykistys/mykistys pois 
Kameran käynnistäminen ja sulkeminen 
osallistujalistan avaus 
keskusteluikkunan avaus 
näytön jakaminen 
nauhoitus (ei käytössä osallistujilla) 
reaktiot (taputus, peukutus ym. 
poistu kokouksesta 



 
 
 

 
 
 

Kolmen pisteen takaa 
löydät Raise Hand 
toiminnon, jolla pyydät 
puheenvuoroa 

Raise Hand painike 
puheenvuoron pyytämistä 
varten 

Avaa Participants lista, niin 
saat näkyviin osallistujalistan. 
Osallistujalistan alaosasta 
löytyy mm. käden nosto 
puheenvuoron pyyntiä varten. 



 
 
 

 
 
 

Käsi ylös nostettuna. Kun olet 
saanut puheenvuoron laske kätesi 
alas kolmen pisteen takaa 

Lower hand painike 
laskee kätesi 



Tulkkaus: alla ohjeet tulkkauksen kuuntelemiseen. Kun pyydät ja saat puheenvuoron, niin laita tulkkaus off-
asentoon. Tulkkaus tulee ottaa pois päältä aina kun itse puhuu! 
 

 
 
 
 
Zoom kokouksen tietoturva 
 
 

- Zoom-sovelluksella järjestettävä kokous on tietoturvallinen järjestää 
- kokoukseen lähetetään yksilöllinen linkki 
- kokoukseen osallistuminen vaatii tunnuksen ja salasanan 
- osallistujat eivät voi liittyä kokoukseen ilman puheenjohtajan hyväksyntää 
- puheenjohtaja hallinnoi osallistuja ja voi poistaa osallistujan kokouksesta tarvittaessa (mikäli 

kokoukseen pääsisi ulkopuolinen henkilö) 
- kokous voidaan lukita kun kaikki kutsutut osallistujat ovat paikalla, tämän jälkeen kokoukseen ei 

pääse muita 
- puheenjohtaja voi estää muita jakamasta näyttöään 
- osallistujien kameroiden tulee olla päällä koko kokouksen ajan, näin varmistetaan osallistujan 

identiteetti 
- osallistujat näkevät toisensa reaaliajassa 

 
 
Lisätietoa ja ohjeita tekniikan osalta: 
 

- Pasi Aikio 040 581 2102  pasi.aikio@samediggi.fi 
- Joonas Saari 040 534 7738  joonas.saari@samediggi.fi 
- Janne Lappalainen 040 434 2902  janne.lappalainen@samediggi.fi 

 

Valitse Interpretation painikkeen takaa 
haluamasi tulkkauskieli ja paina Mute 
Original Audio tekstiä. Mikäli haluat 
tulkkauksen sijaan alkuperäisen äänen 
kuuluviin, valitse Off. 
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