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Johdanto 
Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa yhdistyksiä ja järjestöjä oppimaan toiminnassaan          

tarvittavia digitaitoja. Tämä opas on toteutettu osana Digiloikalla Kohtaamisiin -hanketta.          

Oppaassa kerrotaan erilaisista digityökaluja, joita yhdistykset ja järjestöt voivat hyödyntää          

toiminnassaan. Jokaisesta työkalusta on kerrottu myös esimerkkejä, miten yhdistyksessä         

voidaan sitä hyödyntää. Ohjeita ja työkalun käyttöön liittyviä hyödyllisiä linkkejä on koottu            

tähän oppaaseen, jotta näiden digityökalujen hyödyntäminen olisi helpompaa.  

 

Digityökalut kehittyvät jatkuvasti ja samalla kehitys tuo mukanaan muutosta. Sovellukset          

saattavat siis hieman poiketa näistä annetuista ohjeista, mutta pääsääntöisesti toiminnot          

useimmiten pysyvät samanlaisena. Huomaathan, että tämä opas on kirjoitettu         

Windows-käyttäjän näkökulmasta, joten neuvot ja kuvat on tehty tälle käyttöjärjestelmälle.          

Sovellukset toimivat kuitenkin hyvin samalla tavalla kaikissa käyttöjärjestelmissä, joten tätä          

opasta voi soveltaa myös muille käyttöjärjestelmille.  

 

Oppaassa kuvataan toiminnallisuudet sellaisina kuin ne ovat olleet tätä opasta kirjoitettaessa           

elokuussa 2020. Muutokset ovat siis mahdollisia, eikä opas välttämättä ole kaikilta osin ajan             

tasalla myöhemmin.  
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Digisanakirja 
Tässä osiossa on listattuna yleisimpiä sanoja ja käsitteitä, joita käytetään digimaailmasta           

puhuttaessa. Jokainen sana ja käsite on pyritty selittämään mahdollisimman selkokielisesti,          

jotta ne olisivat kaikkien ymmärrettävissä. Yleisimpiä digityökaluja löydät myös seuraavasta          

osiosta, joissa niistä on myös kerrottu tarkemmin. Lisää digisanastoa ja selityksiä löydät            

imyös Ylen Digitreenien sivultko 

 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/25/mita-ovat-selain-kayttis-ja-wifi-laaja-digisanasto-selittaa

-sanat-selvalla 

 
Sosiaalinen media: Käytetään myös nimitystä some. Esimerkiksi Facebook, Instagram ja          

Youtube ovat sosiaalista mediaa eli verkossa toimivia sosiaalisia palvelualustoja. Näiden          

tarkoituksena on mahdollistaa ihmisille esimerkiksi kuvien ja videoiden jakaminen omille          

verkostoilleen (kaverit, perhe jne, jotka käyttävät myös näitä palveluita). Somessa          

yhteisöllisyys on tärkeässä roolissa ja monesti kuuleekin puhuttavan yhteisöpalveluista kun          

puhutaan sosiaalisesta mediasta.  

 

Verkko: Käytetään myös nimitystä netti, internet, web. Kirjaimellisesti eri sivut muodostavat           

verkon tai verkoston keskenään. Kaikki nettisivut/ verkkosivut ovat siis osa tätä verkostoa. 

 
Sovellus: Tunnetaan myös nimillä äppi,appi tai ohjelma. Sovelluksella tarkoitetaan siis          

ohjelmaa/ohjelmistoa, jonka voi ladata tietokoneeseen, älypuhelimeen tai tablettiin.        

Tietokoneiden osalta puhutaan usein tietokoneohjelmista tai työpöytäsovelluksista.  

 
Pilvipalvelu: Esimerkiksi Google Drive ja Dropbox. Pilvipalvelu on siis verkkopalvelu, johon           

käyttäjät voivat tallentaa tiedostoja ja nämä tiedostot tallentuvat palvelun palvelimelle.          

Pilvipalvelu mahdollistaa tiedostojen jakamisen muille helposti ja samalla tiedostot ovat          

käytettävissä eri laitteilla.  

 

Selain: Esimerkiksi Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Edge ja ennen Internet Explorer            

(ei enää käytössä). Selain on siis tietokoneohjelma, joka mahdollistaa verkkosivustojen          

tarkastelun ja käytön.  

 

Verkkosivu: Käytetään myös nimitystä nettisivu. 
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Hakukone: Yleisimmin hakukoneista puhuttaessa ajatellaan Googlea ja monesti hakukone          

ja Google tarkoittavatkin ihmisille samaa asiaa. Hakukone on siis verkkosivusto, johon voi            

kirjoittaa hakusanoja ja hakukone ehdottaa siihen sopivia verkkosivuja ja muuta verkon           

sisältöä.  

 
Linkki: On verkkosivuston osoite, joka johtaa suoraan jonnekin tietylle sivulle. Linkit           

erottuvat tekstistä yleensä niin, että teksti on alleviivattua ja useimmiten väriltään sininen.            

Linkkiä painamalla pääset siirtymään suoraan verkkosivuille (nettisivulle), eikä sinun tarvitse          

kirjoittaa osoitetta selaimen osoitekenttään.  
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Digityökaluja 

Digityökalut järjestötoiminnassa 
Monissa yrityksissä hyödynnetään nykyään tehokkaasti erilaisia digityökaluja. Monet        

yritysten käyttämistä työkaluista sopivat myös hyvin niin yhdistysten kuin järjestöjenkin          

käyttöön. Digityökalujen avulla voidaan esimerkiksi helpottaa järjestön lakisääteisten        

tehtävien hoitamista ja tehdä jäseneksi liittymisestä aiempaa helpompaa. Facebook on          

monien yritysten käytössä markkinointikanavana ja se soveltuu mainiosti myös järjestöille          

markkinoinnin välineeksi. Tässä osiossa kerrotaan erilaisten digityökalujen hyödyntämisestä        

yhdistysten ja järjestöjen jokapäiväisessä toiminnassa. Työkalut on jaoteltu niiden         

käyttötarkoituksen mukaan eri osioihin. Lähes kaikki tässä oppaassa mainitut työkalut ovat           

lähtökohtaisesti ilmaisia, mutta useimmista on saatavilla myös maksullisia versioita. Tämä          

opas keskittyy maksuttomien versioiden käyttöön, jotta kaikilla olisi mahdollista hyödyntää          

haluamiaan työkaluja.  

Markkinoinnin ja viestinnän välineet 

Facebook 
Yhteisöpalvelu Facebookia käyttää Suomessa noin 2,7 miljoonaa käyttäjää. Käyttäjien         

määrä on ollut viime aikoina laskussa, mutta huomattavaa on, että yli 45-vuotiaiden            

käyttäjien määrä on ollut nousussa. Eniten laskua on tapahtunut 13-38 -vuotiaiden           

keskuudessa . Tästä voidaan päätellä, että sosiaalinen media on edelleen hyödyllinen           1

työväline järjestöille ja yhdistyksille, sillä se tavoittaa edelleen suuren määrän ihmisiä.  

 

Facebookin hyödyllisimpiä ominaisuuksia järjestöille ovat sivut, tapahtumailmoitukset ja        

ryhmät. Näiden avulla voidaan helposti tiedottaa toiminnasta ja tapahtumista, mutta myöskin           

lisätä ihmisten tietoisuutta järjestöstä ja sen toiminnasta. Facebookin välityksellä ihmisten on           

myös helppo olla yhteydessä järjestöön. Facebook ryhmät ja niiden luominen käsitellään           

myöhemmässä osiossa kohdassa ‘Virtuaaliset vertaistukiryhmät’.  

Facebook sivun luominen 

Käsitellään tässä vaiheessa Facebook sivun luomista. Facebook sivun luominen on melko           

yksinkertaista ja nopeaa, mutta sitä tehtäessä on hyvä tietää joitakin asioita. Luodaksesi            

1 Niemi, Somekatsaus 2019 
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Facebook sivun järjestölle, kirjaudu ensin sisään Facebookiin omilla Facebook tunnuksilla.          

Sivun hallinnointi tapahtuu aina kirjautumalla ensin sisään omilla tunnuksilla ja sen jälkeen            

pääset tekemään muutoksia sivullesi. Halutessasi sivun niin kutsutut käyttöoikeudet voidaan          

jakaa useammallekin hallituksen jäsenelle. Käsitellään tässä osiossa myös sivun         

käyttöoikeuksien muuttaminen.  

 

Aloitetaan Facebook sivun luominen seuraavalla tavalla. Kirjaudu ensin tunnuksillasi         

Facebookiin. Mikäli sinulla ei ole vielä Facebook-tunnuksia, voit luoda sellaiset tästä linkistä            

löytyvillä ohjeilla https://www.etlehti.fi/artikkeli/raha/nain-teet-facebook-profiilin. Kun olet     

kirjautunut Facebookiin löydät ‘+’ -painikkeen sivun oikeasta yläreunasta. 

 

Valitaan tässä vaiheessa ‘sivu’ ja painetaan siitä. Tämän jälkeen saat uuden näkymän, josta             

pääset syöttämään perustiedot sivuasi varten. 
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Tässä näkymässä vasemmassa reunassa on muokattavat tiedot ja oikealla puolella näet           

miltä valmis sivusi tulee näyttämään. Anna ensimmäisenä sivullesi nimi. Jos teet järjestölle            

sivua, on hyvä käyttää järjestön nimeä. Jos taas haluat pitää huolen, että järjestö erottuu              

muista mahdollisesti saman nimisistä järjestöistä on hyvä nimessä mainita myös          

paikkakunta. Esimerkkinä Digiloikka hankkeen sivun nimi on ‘Digiloikalla Kohtaamisiin -          

Pyhäjärvi’. Tällä varmistetaan, että ihmisten on helppo tietää, minkä paikkakunnan          

järjestöstä on kyse.  

 

Seuraavaksi annetaan sivulle ‘luokka’. Tämän tiedon avulla Facebook luokittelee sivuja ja se            

on siksi pakollinen tieto. Paina kohdasta ‘Luokka’ ja Facebook ehdottaa mahdollisia           

vaihtoehtoja. Valitse listasta parhaiten sopiva vaihtoehto. Yleisin vaihtoehto tähän kohtaan          

on ‘Ei yritys’ ja myöhemmin voidaan määrittää sivun luokaksi ‘yhteisö’. Valitse nyt kuitenkin             

listasta parhaiten sopiva vaihtoehto.  

 

Seuraavaksi kohdasta ‘kuvaus’ voit luoda sivullesi pienen esittelytekstin. Kun olet täyttänyt           

nämä tiedot, voit valita sivun vasemmasta alareunasta ‘Luo sivu’. Tämän jälkeen saat            

seuraavanlaisen näkymän, josta voit valita profiilikuvan ja kansikuvan järjestösi sivulle.  
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Tässä vaiheessa voit lisätä haluamasi kuvat sivulle. Profiilikuvalla tarkoitetaan sivun nimen           

vieressä olevaa pientä pyöreää kuvaa ja kansikuvalla sivun yläreunassa olevaa isompaa           

kuvaa. Kun olet valinnut kuvat, paina ‘tallenna’. Voit painaa ‘tallenna’ vaikka et olisikaan             

lisännyt kuvia. Kuvat on mahdollista lisätä myös myöhemmin. Seuraavaksi pääset          

katselemaan luomaasi sivua. 

 

 

Sivu näyttää nyt tältä, kun siihen ei ole vielä lisättynä mitään kuvia tai muita tietoja.               

Käsitellään ensin lisätietojen lisääminen ja myöhemmin käydään läpi julkaisun tekeminen ja           
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tapahtuman luominen. Niin kutsutun sivun hallintapaneelin löydät sivun vasemmasta         

reunasta ja se on seuraavanlainen 

 

Etusivulla tarkoitetaan näkymää, jossa näkyy sivu ja sen päivitykset. Tämä on siis se sivu,              

jonka muut näkevät. Jotkut asiat kuitenkin puuttuvat sivun vierailijoilta, jotka eivät ole            

ylläpitäjiä. Postilaatikko kohdasta näet, jos joku on laittanut viestiä sivullesi. Ilmoitukset           

kohdasta näet listan sivusi tapahtumista. Näet sieltä esimerkiksi jos joku on tykännyt            

sivustasi tai jostakin tekemästäsi päivityksestä. Kohdasta ‘muokkaa sivun tietoja’ voidaan          

tehdä muutoksia sivun tietoihin ja lisätä esimerkiksi sivulle näkyville järjestön nettisivuille           

osoite tai vaikkapa järjestön sähköpostiosoite. Käsitellään seuraavaksi tätä tarkemmin ja          

käydään läpi myöhemmin sivun muokkaajien lisääminen ‘Sivun asetukset’ kohdasta.  

 

Mennään nyt kohtaan ‘muokkaa sivun tietoja’. Paina siis tästä kohdasta ja saat            

seuraavanlaisen näkymän.  
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Kohtaan käyttäjänimi voit lisätä sivullesi sellaisen nimen, joka näkyy Facebookin osoiterivillä.           

Tämä on myös sellainen nimi, jota muut voivat käyttää sivusi merkitsemiseen.           

Merkitsemisellä tarkoitetaan tässä tapauksessa sivun linkittämistä esimerkiksi       

kommentteihin tai päivityksiin. Esimerkiksi Digiloikan sivun nimi on ‘Digiloikalla Kohtaamisiin          

- Pyhäjärvi’ , mutta käyttäjänimi on ‘digiloikallakohtaamisiin’, joten sivulle suoraan johtava           

osoite on facebook.com/digiloikallakohtaamisiin. Tämän nimen on oltava siis yksilöllinen,         

etkä voi käyttää sellaista nimeä, joka on jo käytössä.  

 

Kun kirjoitat järjestösi tietoja saat sivun vasempaa alareunaan ilmoituksen ‘muutokset          

tallennettu’ kun kirjoittamasi tiedot on tallennettu sivun tietoihin. Mitään erillistä ‘tallenna’           

-nappia ei siis ole. Huomaathan, että kun kirjoitat sivun puhelinnumeroa, on sinun valittava             

ensin maatunnus valikosta ja kirjoitettava sen jälkeen puhelinnumero, jotta tämä tieto           

tallennetaan sivusi tietoihin.  
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Mikäli sivullasi ei ole käytössä jotain näistä esimerkin yhteystiedoista, voit merkitä tiedon            

alapuolella olevasta valinnasta ettei tämä ole käytössä. Tämä ei ole kuitenkaan pakollista,            

vaan voit jättää kohdat vain tyhjäksi. Tässä kohtaa tärkeimpiä tietoja ovat yhteystiedot, joten             

muiden tietojen antaminen ei ole välttämätöntä. Kun olet lisännyt haluamasi tiedot, voit            

palata takaisin etusivulle vasemman reunan hallintapaneelista.  

 

Facebook sivun roolien määrittäminen 

Roolien määrittämisellä tarkoitetaan tässä kohtaa sitä, että määritellään ketkä sivuun saavat           

tehdä muokkauksia. Käytännöllisyyden kannalta sivulla on hyvä olla useampi kuin yksi           

muokkaaja. Tämä mahdollistaa sen, että tarvittaessa muutkin voivat päivittää tietoja sivulle           

ja tehdä päivityksiä. Aloitetaan sivun roolien määrittäminen siirtymällä sivun vasemmassa          

reunassa olevan hallintapaneelin alareunaan, josta löytyy kohta ‘sivun asetukset’. Painetaan          

siitä ja avautuu uusi näkymä ja valikko. 
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Mennään tässä kohtaa vasemmassa reunassa sijaitsevaan kohtaan ‘sivun roolit’ ja valitaan           

se. Saat seuraavanlaisen näkymän, josta näet sivun nykyiset roolit ja henkilöt.  

 

Valitaksesi sivulle uuden muokkaajan tai ylläpitäjän mene kohtaan ‘määritä uusi sivun rooli’            

ja kirjoita sen alapuolella olevaan kenttään haluamasi henkilön nimi. Helpoiten uusien           

ihmisten lisääminen onnistuu kun he ovat jo Facebookissa kavereita. Ala kirjoittaa henkilön            

nimeä ja Facebook ehdottaa sinulle hakuun sopivia henkilöitä. Valitse haluamasi henkilö.           

Tämän jälkeen valitaan ‘lisää’-painikkeen vierestä henkilölle rooli. Vaihtoehdot roolille ovat          

‘ylläpitäjä’, ‘muokkaaja’,’moderaattori’, ‘mainostaja’ ja ‘analyytikko’. Nämä vaihtoehdot ovat        
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järjestyksessä siten että ylläpitäjällä on eniten oikeuksia tehdä muutoksia ja analyytikolla           

niitä on vähiten. Järjestöjen kannalta valinnoista oikeastaan vain ‘ylläpitäjä’ tai ‘muokkaaja’           

ovat tärkeimmät. Jos et halua rajoittaa lisäämiesi henkilöiden mahdollisuuksia tehdä          

muutoksia, kannattaa valita ‘Ylläpitäjä’.  

 

Kun olet valinnut lisäämällesi henkilölle haluamasi roolin, voit painaa ‘lisää’-painiketta.          

Tämän jälkeen henkilö saa tiedon, että hänet on lisätty sivulle johonkin rooliin. Nyt myös              

lisäämäsi henkilö voi tehdä muutoksia ja päivityksiä sivulla.  

 

Facebook päivityksen tekeminen sivulla 

Facebookin tärkeimpänä ominaisuuksina on niin kutsuttujen päivitysten tekeminen.        

Päivityksiä voivat yksityisten henkilöiden tavoin tehdä myös sivut. Kun yksityinen henkilö           

tekee päivityksen, näkyy se lähtökohtaisesti hänen kavereilleen. Kun teet julkaisun sivulle,           

näkyy se kaikille sivun seuraajille, mutta sivua voi tarkastella myös kuka tahansa, jolloin             

kaikki sivun päivitykset näkyvät.  

 

Tehdäksesi päivityksen sivulle, mene ensin sivullesi. Jos sivu ei ole sinulla valmiiksi auki,             

löydät sen Facebookin etusivulta löytyvästä painikkeesta. Facebookin etusivulla yläreunassa         

on alla olevan kuvan kaltaiset painikkeet. Paina näistä talon vieressä olevaa lipun kuvaa.             

Sinulle avautuu nyt lista kaikista hallinnoimistasi sivuista, joista voit valita sen, minne haluat             

tehdä päivityksen. 

 

Kun olet sivusi etusivulla, valitse ‘luo julkaisu’.  
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Seuraavaksi saat seuraavanlaisen ikkunan, jossa voit kirjoittaa päivityksesi. 

 

Nyt voit kirjoittaa haluamasi tekstin päivitykseen. Jos haluat lisätä kuvan päivitykseen, valitse            

‘lisää julkaisuun’ kohdasta vihreä kuva (ensimmäinen kuva vasemmalta). Kun olet kirjoittanut           

päivityksesi ja olet valmis, paina alareunasta ‘julkaise’. Huomaathan, että painike muuttuu           

siniseksi kun kirjoitat päivitystäsi. Tämä tarkoittaa painikkeen aktivoitumista. Kun et ole vielä            

aloittanut päivityksesi kirjoittamista, on painike harmaa eikä siitä voi painaa. Kun olet            

painanut ‘julkaise’-painiketta, sulkeutuu tämä päivityksen tekemiseen tarkoitettu ikkuna ja         

päivityksesi ilmestyy sivullesi. Päivityksen julkaisu on nyt valmis.  

 

Huomaathan myös että kohta ‘mainosta julkaisua’ on tarkoitettu lähinnä yrityksille ja se on             

maksullinen ominaisuus. Ohita siis tämä kohta äläkä tee siihe muutoksia. Maksuja ei            

kuitenkaan voida veloittaa ellei tilin ole liitetty luottokorttia, joten maksullisia ominaisuuksia ei            

voi käyttää vahingossa.  

Facebook tapahtuman luominen 
Facebookin yksi hyödyllisimmistä ominaisuuksista järjestöille ovat tapahtumat. Kun luot         

tapahtuman, näkyy se sivullasi ‘tapahtumat’ kohdassa. Tämän lisäksi tapahtumalle luodaan          

automaattisesti oma sivunsa, jonne voidaan päivittää tapahtuman tietoja. Tapahtumien yksi          

ominaisuuksista on myös mahdollisuus kutsua osallistujia ja ihmiset voivat myös ilmoittaa           

sivulla mikäli ovat kiinnostuneita tapahtumasta tai ovat osallistumassa. Nämä ilmoitukset          

eivät ole sitovia eivätkä kaikki välttämättä osallistu, vaikka ovat näin ilmoittaneet. Jos            

tapahtumaan tarvitsee ilmoittautua, kannattaa se mainita erikseen ja pyytää ilmoittautumaan          
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esimerkiksi sähköpostilla. Näistä kiinnostuneiden ja osallistuvien määrästä voidaan kuitenkin         

päätellä jotain siitä, miten kiinnostuneita ihmiset ovat tapahtumasta.  

 

Aloita tapahtuman luominen menemällä sivullesi ja paina sieltä ‘luo tapahtuma’.  

 

Tämän jälkeen avautuu seuraavanlainen näkymä. Valitse tässä kohtaa onko tapahtumasi          

pelkästään verkkotapahtuma vai onko tapahtumalla jokin muu tapahtumapaikka. Käsitellään         

tässä oppaassa tapahtumatyyppi ‘kasvotusten’. Nämä tapahtumatyypit eivät asetuksiltaan        

eroa juurikaan toisistaan, joten samoja ohjeita voi soveltaa verkkotapahtumiinkin.  

 

Kun olet valinnut tapahtumatyypin, saat seuraavanlaisen näkymän, jossa voit antaa tietoja           

tapahtumasta. Vieressä on taas tuttuun tapaan esikatselu, josta näet miten antamasi tiedot            

tulevat näkymään.  
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Tässä vaiheessa kaikki tiedot ovat pakollisia. Viimeiseen kohtaan ‘luokka’ voit valita           

vaihtoehdon ‘muu’ ,jos tapahtumasi ei sovi mihinkään annetuista vaihtoehdoista. Kun olet           

antanut tarvittavat tiedot, muuttuu ‘seuraava’ -painike siniseksi ja voit painaa siitä.           

Seuraavaksi voit määrittää tapahtumasi sijainnin. 

 

Kun alat kirjoittaa sijaintia tähän kohtaan, ehdottaa Facebook sinulle eri paikkoja. Jos se ei              

kuitenkaan ehdota paikkaa, jossa tapahtuma järjestetään, voit kirjoittaa tapahtumapaikan         

nimen tai osoitteen ja valita alareunasta ‘seuraava’.Tämän jälkeen pääset määrittelemään          

halutessasi lisäasetuksia tapahtumalle. 
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Tässä vaiheessa voit valita tapahtumallesi kuvan, joka näytetään sivulla tietojen yläpuolella.           

Voit kuitenkin olla lisäämättä kuvaa ja valita ‘Luo tapahtuma’ ja tapahtuma luodaan. Muihin             

asetuksiin ei ole tässä vaiheessa tarpeellista tehdä muutoksia. Kun tapahtuma on luotu,            

avautuu tapahtuman sivu automaattisesti.  

Hallinnoinnin apuvälineet 

Googlen Drive 
 
Google Drive on Googlen tarjoama ilmainen pilvipalvelu, jota voi käyttää tiedostojen           

tallentamiseen ja jakamiseen. Järjestössä voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön yhteinen         

Google Drive, jonne tallennetaan kaikki järjestöä koskevat tiedostot, kuten kokouspöytäkirjat          

yms. Kun järjestön kaikki tärkeät dokumentit on tallennettu yhteen paikkaan, ovat ne aina             

kaikkien hallituslaisten käytettävissä, eikä niiden etsimiseen tarvitse käyttää aika. Tärkeää          

on kuitenkin muistaa varovaisuus arkaluontoisia asioita käsiteltäessä. Täytyy siis huolehtia,          

ettei Drive tilille ole pääsyä kenelläkään ulkopuolisella muutoin kuin poikkeustapauksissa.          

Tällainen poikkeus voi olla esimerkiksi toiminnantarkastus. 
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Google Driven käyttöön vaaditaan niin kutsutut Google-tunnukset, joka on siis sama asia            

kun esimerkiksi gmail-sähköposti. Jos järjestöllä siis on Gmail-sähköposti, on sillä myös jo            

Google-tunnukset. Alta löydät ohjeet Google Driveen pääsemiseksi ja sen käytön          

aloittamiseksi. 

Kirjautuminen ja käyttöönotto:  

Kirjautuaksesi Google Driveen, siirry osoitteeseen drive.google.com ja paina sivun oikeasta          

yläreunasta löytyvää sinistä painiketta ‘ Siirry Google Driveen’ .  

 

 

 

 

 

 

 

Tämän 

jälkeen avautuu alla olevan kuvan mukainen sivu, josta pääset kirjautumaan Google-tililläsi           

sisään. Ensin kirjoitat siis sähköpostiosoitteesi (@gmail.com) ja sen jälkeen avautuu          

näkymä, johon kirjoitat salasanasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikäli järjestöllä ei ole Google-tiliä (gmail-sähköpostia), voit luoda sellaisen painamalla          

kuvassa näkyvää sinistä tekstiä ‘Luo tili’ Tämän jälkeen sinulle avautuu seuraavanlainen           

valinta. 
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Tässä kohtaa valitse ‘Itselleni’ , vaikka olisitkin luomassa Google-tiliä järjestölle. Tämän           

jälkeen sinulle avautuu alla olevan kuvan mukainen lomake. 

 

 

 

Jos järjestöllä ei ole omaa sähköpostiosoitetta, tai haluat luoda järjestölle          

gmail-sähköpostin, kirjoita tiedot tähän lomakkeeseen. Jos haluat käyttää järjestöllä jo          
käytössä olevaa sähköpostia, paina sinistä tekstiä ‘ Käytä nykyistä sähköpostiosoitettani’          

ja kirjoita tiedot lomakkeeseen. Lomake aukeaa painettuasi tekstistä. Tiedot täytettyäsi voit           

painaa napista ‘seuraava’ . Tämän jälkeen seuraa sivun antamia ohjeita (sivu ohjaa sinua             

tunnusten loppuun tekemisessä. 
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Tiedostojen tallentaminen Driveen 

Kirjauduttuasi sisään Google Driveen, aukeaa alla oleva näkymä. Tästä näkymästä näet           

kaikki tallentamasi tiedostot ja pääset lisäämään uusia tiedostoja Driveen. Seuraavaksi          

käydään läpi tiedostojen lisäämistä.  

 

 
Lisätäksesi uusia tiedostoja Driveen, paina vasemmasta reunasta löytyvää ‘uusi’ -painiketta.          

Tämän jälkeen avautuu alla olevan kuvan mukainen näkymä, josta voit valita mitä haluat             

lisätä. Lisätäksesi koneeltasi yksittäisen tiedoston tai muutamia valitsemiasi tiedostoja         

Driveen, valitse ‘Tiedoston lähetys’. Lisätäksesi kokonaisen kansion koneeltasi Driveen,         

valitse ‘Kansion lähetys’. Samasta valikosta voit halutessasi luoda uusia kansioita ja           

tiedostoja Driveen, mutta käydään ne läpi myöhemmin toisessa osiossa.  

 

Valittuasi joko tiedoston tai kansion lähetyksen, aukeaa seuraavanlainen tiedostojen ja          

kansioiden valintaikkuna. Valitse tästä haluamasi tiedosto ja paina ‘Avaa’. Tämän jälkeen           

siirryt automaattisesti takaisin Driveen ja tiedostot latautuvat sinne. 
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Valitaksesi useita tiedostoja/kansioita kerralla klikkaa haluamaasi tiedostoa/kansiota ja paina         

näppäimistöltä ctrl-painiketta. Tämän jälkeen voit klikata useampaa tiedostoa ja ne          

muuttuvat sinisiksi eli ne ovat siis valittuna. Tämän jälkeen paina ‘Avaa’ ja tämän jälkeen              

siirryt automaattisesti takaisin Driveen ja tiedostot latautuvat. Sivun alareunaan aukeaa alla           

olevan kuvan mukainen ilmoitus. Odota kunnes tässä ilmoituksessa kerrotaan latauksen          

olevan valmis. 

 

 

Kun lataus on valmis, saat tämän kaltaisen ilmoituksen. Voit nyt sulkea ilmoituksen            

X-painikkeesta. Mikäli valitsit useita tiedostoja, odota, että kaikki ovat valmiita ja tiedoston            

nimen perää on ilmestynyt kuvan kaltainen vihreä merkki.  
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Nyt lataamasi tiedostot ja kansiot löytyvät Google Drivesta ja pääset katsomaan niitä miltä             

tahansa laitteelta kirjautumalla sisään aiemmassa osiossa käsiteltyjen ohjeiden mukaan.  

 

Uuden kansion luominen  

Joskus on järkevää järjestää tiedostot omiin kansioihin, jos tiedostoja on paljon. Kansion            

luominen kannattaa myös silloin, jos tarvitsee jakaa paljon tiedostoja jonkun kanssa.           

Jakamalla kokonaisen kansion säästät aikaa verrattuna siihen, että jakaisit jokaisen          

tarvittavan tiedoston erikseen. Luodaksesi kansion paina vasemmasta reunasta löytyvää         

‘Uusi’ -painiketta. Tämän jälkeen aukeaa alla olevan kaltainen valikko. Tästä valikosta valitse            

‘kansio’.  

 

Tämän jälkeen sinulle avautuu alla olevan kuvan mukainen ikkuna, johon voit kirjoittaa            

kansiolle haluamasi nimen.  
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Annettuasi kansiolle nimen, paina ‘luo’ . Tämän jälkeen ikkuna sulkeutuu ja kansio on valmis              

käytettäväksi. 

Tiedostojen siirto kansioon 

Kansioihin voit joko suoraan luoda uusia tiedostoja tai siirtää jo olemassa olevia tiedostoja 

Drivesta kansioihin. Tiedostojen siirto kansioon aloitetaan valitsemalla ensin haluttu tiedosto. 

Tiedosto valitaan klikkaamalla (painamalla) sitä kerran, jolloin se muuttuu siniseksi. Mikäli 

haluat siirtää useita tiedostoja, valitse ensin yksi tiedosto ja sen jälkeen paina tietokoneen 

ctrl-näppäin pohjaan. Pidä näppäin pohjassa ja valitse kaikki haluamasi tiedosto. Valitut 

tiedostot muuttuvat nyt kaikki siniseksi. 

 
 
Tämän jälkeen paina ‘Oma Drive’ riviltä löytyvää painiketta, jossa on kolme pistettä. Tämän             

jälkeen avautuu seuraavanlainen näkymä, josta voit valita kansion, johon siirrät          

tiedoston/tiedostot. Valitaksesi kansion paina ‘Siirrä kohteeseen’ 
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Tämän jälkeen avautuu valintaikkuna, josta voit valita haluamasi kansion. Valitse tästä           

ikkunasta haluamasi kansio. 

 

Kun olet valinnut haluamasi kansion, ‘siirrä tähän’ -painike muuttuu siniseksi          

‘siirrä’-painikkeeksi ja nyt paina sitä siirtääksesi tiedon kansioon.  
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Nyt olet onnistuneesti siirtänyt tiedoston uuteen kansioon.  

 

Tiedoston lataaminen Drivesta omalle tietokoneelle 

Joskus on tarpeen ladata tiedostoja Drivesta omalle tietokoneelle. Esimerkiksi tiedostojen          

tulostaminen on helpompaa omalta koneelta käsin. Seuraavaksi käydään läpi miten          

tiedostoja ladataan omalle koneelle.  

 

Tiedostojen lataaminen aloitetaan valitsemalla ensin haluttu tiedosto tai tiedostot. Valitaksesi          

tiedoston klikkaa (paina) tiedostoa kerran ja se muuttuu siniseksi. Mikäli haluat ladata useita             

tiedostoja, valitse ensin yksi tiedosto ja sen jälkeen paina tietokoneen ctrl-näppäin pohjaan.            

Pidä näppäin pohjassa ja valitse kaikki haluamasi tiedosto. Valitut tiedostot muuttuvat nyt            

kaikki siniseksi. 

 

 

Kun olet valinnut haluamasi tiedostot/tiedoston, paina ‘Oma Drive’ riviltä löytyvää painiketta,           

jossa on kolme pistettä. Painike löytyy yläpuolen kuvasta oikeasta yläreunasta. Tämän           

jälkeen sinulle aukeaa alla olevan kuvan kaltainen valikko. Paina nyt valikon alareunasta            

löytyvää ‘lataa’ -painiketta. 
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Tämän jälkeen valitsemasi tiedostot ladataan tietokoneellesi. Jos käytät Chrome-selainta,         

ladattu tiedosto ilmestyy latauksen jälkeen selaimen vasempaan alareunaan. Ladatut         

tiedostot löytyvät useimmiten tietokoneeltasi ‘ladatut tiedostot’ -kansiosta, ellei asetuksissa         

ole muuta määritetty.  

 

Tiedostojen jako 

Google Driven yksi hyödyllisimmistä ominaisuuksista on tiedostojen ja kansioiden jako.          

Tiedostoja jaettaessa voidaan määrittää jakoa siten, että voit päättää saako, se kenelle            

tiedosto jaetaan, vain tarkastella tiedostoa, myös kommentoida sitä tai muokata sitä           

mielensä mukaan. Lähtökohtaisesti siis, jos annat henkilölle oikeuden muokata tiedostoa, voi           

hän myös tarkastella ja kommentoida sitä. Jos annat oikeuden vain tarkastella tiedostoa, voi             

sitä vain tarkastella, mutta ei esimerkiksi tehdä siihen mitään merkintöjä. Kansioita           
jaettaessa on käytettävissä kaksi edellisten kaltaista vaihtoehtoa. Kansioon voi antaa          

oikeuden vain tarkastella sen sisältämiä tiedostoja eli siis esimerkiksi lukea sen sisältämiä            

tekstitiedostoja. Vaihtoehtoisesti voit myös antaa oikeuden muokata kansiota, jolloin sen          

tiedostoja voidaan järjestellä esimerkiksi uusiin alikansioihin kansion sisällä. Tämän lisäksi          

voidaan myös tiedostoja lisätä ja muokata kansion sisällä. 

 

Jakaaksesi tiedoston tai kansion, valitse ensin jaettava kohde (tiedosto tai kansio). Valinnan            

teet klikkaamalla (painamalla) haluamaasi kohdetta. Valittu kohde muuttuu siniseksi. 

 

Tämän jälkeen paina hiiren oikeanpuoleisella painikkeella uudestaan haluamasi tiedoston         

päällä, jolloin aukeaa seuraavanlainen valikko 
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Valitse valikosta ‘Jaa’ , jos haluat jakaa tiedoston vain tietyille henkilöille. Mikäli haluat             

jakaa tiedoston, etkä tiedä etukäteen kenelle tiedoston haluat jakaa ,tai henkilön           

sähköpostiosoite ei ole tiedossasi, valitse ‘Luo jaettava linkki’. Käydään läpi ensin tapaus            

‘Jaa’.  

Painettuasi ‘Jaa’ painiketta sinulle avautuu seuraavanlainen ikkuna. 

 

Kohtaan ‘Lisää ihmisiä ja ryhmiä’ voit kirjoittaa haluamasi henkilön sähköpostiosoitteen,          

kenelle haluat tiedoston jakaa. Kirjoitettuasi henkilön sähköpostiosoitteen valmiiksi, siirryt         

automaattisesti uuteen ikkunaan. Mikäli olet laittanut kyseiselle henkilölle sähköpostia         
aiemmin, ehdotetaan sitä sinulle (kuva alla) 
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Valittuasi haluamasi henkilön, siirryt seuraavanlaiseen ikkunaan.  

 

 
Tässä ikkunassa voit vielä lisätä ja poistaa henkilöitä, joille tiedosto jaetaan. Jos siis             

haluat jakaa tiedoston useammalle henkilölle, paina kenttää, jossa näkyy jo aiemmin           

antamasi sähköpostiosoite. Älä kuitenkaan paina x-painiketta sähköpostin perässä, ellet         

halua poistaa kyseistä henkilöä, jolloin jaettu tiedosto ei mene hänelle.  

 

Samassa ikkunassa voit myös kirjoittaa viestin, joka lähetetään henkilölle, jolle tiedoston           

jaat. Sähköposti palkin vieressä on myös alasvetovalikko, josta löydät aiemmin mainitut           

valinnat, joilla voit valita miten jaettavia tiedostoja voidaan käsitellä. Viestikentän alapuolelta           

voit vielä tarkistaa, että valittu tiedosto on se tiedosto, jonka haluat jakaa. Kun olet tehnyt               

tarvittavat muutokset ja kirjoittanut viestin, paina ‘lähetä’. Olet nyt jakanut tiedoston           

valitsemallesi henkilölle ja hän saa tästä ilmoituksen sähköpostiin. 

Halutessasi jakaa kansioita, toimi myös näiden ohjeiden mukaan. Huomaa kuitenkin,          

että tässä tapauksessa sinulla on hieman eri valinnat viimeisen kohdan alasvetovalikossa.  
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Seuraavaksi käydään läpi tiedoston tai kansion jako linkin avulla. Toimitaan kuten           

edellisessä tapauksessa, mutta valitaan painikkeen ‘Jaa’ sijaan ‘Luo jaettava linkki’          

-painiketta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän jälkeen täytyy muuttaa määritystä ‘rajoitettu’ ja valita ‘jokainen linkin saanut’. Näin            

sinun ei tarvitse tietää niiden henkilöiden sähköposteja, joille tiedoston haluat jakaa. Kaikki            

kyseisen tiedostonjako linkin saaneet siis voivat nähdä tiedoston. Ikkuna näyttää valinnan           

jälkeen seuraavanlaiselta 

 

Löydät käyttöoikeuksia määrittelevän alasvetovalikon kuvan sinisen palkin päästä ja siinä          

lukee ‘katsoja’. 
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Voit nyt valita tiedoston käyttöoikeuden, eli sen mitä linkin saanut voi tehdä tiedostolle. Mikäli              

haluat, että linkin saanut voi esimerkiksi kirjoittaa jotain tiedostoon, valitse ‘muokkaaja’.           

Mikäli taas haluat antaa oikeuden vain katsella tiedostoa, oletusvalinta ‘katsoja’ on oikea.            

Valittuasi haluamasi asetuksen paina sinistä tekstiä ‘kopioi linkki’ ja linkki kopioidaan           

leikepöydällesi. Leikepöydältä voit sen liittää esimerkiksi Facebook keskusteluun tai muuhun          

haluamaasi paikkaan ‘liitä’ -toiminnolla. Lopuksi paina sinistä painiketta ‘valmis’. Olet nyt           

luonut linkin, jonka avulla sen saaja näkee jakamasi tiedoston.  

 

Etkö löytänyt kaikkea tarvitsemaasi näistä ohjeista ? Googlen tarjoamat käyttöohjeet Google           

Driven käyttöön ja sen aloittamiseen löydät alla olevasta linkistä 

 https://support.google.com/drive/answer/2424384?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fi 

Google Docs 
Google Docs on Googlen tarjoama ilmainen tekstinkäsittelyohjelma, joka toimii verkossa.          

Tämän käyttämiseksi ei siis tarvitse asentaa koneelle mitään uusia ohjelmia. Google Docsin            

avulla on helppo kirjoittaa melkeinpä millaisia tahansa dokumentteja. Toki käytössä ei ole            

yhtä paljon vaihtoehtoja kuin Microsoftin Wordissa tai muissa vastaavissa         

tekstinkäsittelyohjelmissa, mutta useimmiten tämä ei ole ongelma. Google docs tiedostot          

ovat aina automaattisesti tallennettuna Google Driveen, joten niiden jakaminen on helppoa.           

Ohjelman hyviä puolia on myös se, että kirjoittaessasi tiedosto tallennetaan jatkuvasti, joten            

kaikki tekemäsi muutokset ovat aina varmasti tallessa. Google Docs tiedostoja voit myös            

helposti kirjoittaa yhdessä jonkun toisen kanssa. Järjestöt voivat hyödyntää Docsia          

esimerkiksi pöytäkirjojen kirjoittamiseen, jolloin pöytäkirjan tietoja on helppo täydentää         
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tarvittaessa ennen pöytäkirjan allekirjoittamista. Pöytäkirja on myös helppo tarkistaa, kun se           

on valmiiksi tallennettuna Driveen. Myös esimerkiksi hankesuunnitelmien kirjoittaminen        

yhdessä useamman henkilön kanssa on helppoa Docsissa.  

 

Tässä ohjelmassa on valtavasti erilaisia ominaisuuksia, mutta tässä oppaassa käsitellään          

vain muutamia niistä. Tämän osion loppuun on koottu hyödyllisiä linkkejä, joista löydät lisää             

apuja tämän ohjelman käyttämiseen. Tässä osiossa käydään läpi uuden tekstitiedoston          

luominen, kuvan lisääminen tiedostoon, taulukon lisääminen tiedostoon, tiedoston        

lataaminen omalle koneelle, tiedoston jakaminen ja yhteiskäytön (yhdessä kirjoittamisen)         

perusominaisuudet. Muiden ominaisuuksien käyttöön ohjeita löytyy täältä       

https://support.google.com/docs/topic/9046002?hl=fi&ref_topic=1382883 

 

Uuden Google Docs tiedoston luominen 

Luodaksesi uuden Google Docs tiedoston kirjaudu Google Drive tilillesi. Ohjeet tähän löydät            

edellisen osion alusta. Kun olet kirjautunut Google Driveen, löydät sivun vasemmasta           

reunasta alla olevan kuvan mukaisen plus-painikkeen ‘Uusi’.  

 

Painettuasi painiketta avautuu sinulle uusi kuvan mukainen valikko. Valitse tästä valikosta           

Google Docs.  
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Valittuasi Google Docsin, aukeaa sinulle automaattisesti uusi välilehti selaimeesi. Uudelta          

välilehdeltä löydät uuden tyhjän tekstitiedoston, joka on nyt valmis muokattavaksi          

(kirjoitettavaksi). Näkymä on seuraavan kuvan kaltainen 

 

Ensimmäisenä tiedosto kannattaa nimetä ennen kuin asiakirjaa aletaan työstää. Nimen          

tiedostolle klikkaamalla (painamalla) vasemmasta yläreunasta kohtaa ‘Nimetön asiakirja’.        

Klikkaamalla tekstiä se muuttuu tekstikentäksi ja voit nyt kirjoittaa tiedostollesi nimen. Kaikki            

tarvitsemasi työkalut tekstin muokkaamiseen löydät suoraan tekstikentän (iso valkoinen         

alue) yläpuolelta.  

Vanhan tiedoston muokkaaminen 

Jos olet jo aiemmin luonut Google Docs tiedoston tai sinulle on jaettu jokin Docs tiedosto,               

pääset muokkaamaan sitä helposti Google Driven kautta. Mikäli olet itse luonut muokattavan            

tiedoston, löydät sen kirjautumalla Google Driveen tunnuksillasi. Kun löydät tiedoston, jota           

haluat muokata, tuplaklikkaa sitä (paina kahdesti peräkkäin) ja tiedosto avautuu viereiseen           

välilehteen Google Docsissa. Mikäli haluat muokata tai tarkastella tiedostoa, jonka joku           

toinen on sinulle jakanut, löydät sen Driven ‘Jaettu Minulle’-osiosta sivun vasemmasta           

laidasta. Painamalla sen kohdalta saat auki uuden näkymän, jossa näkyvät kaikki sinulle            
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jaetut tiedostot. Voit nyt avata tiedoston kuten omatkin tiedostosi. Takaisin omiin tiedostoihisi            

pääset klikkaamalla ‘Oma Drive’ kohtaa.  

 

Kuvan lisääminen tiedostoon 
Joskus on tarpeellista lisätä kuvia tekstin sekaan ja tässä osiossa käymme läpi miten se              

tapahtuu. Kuvan lisäämiseksi siirry kuvan mukaista polkua ‘Lisää’ valikkoon. 
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Viimeisestä kuvan valikosta käymme läpi nyt kolme ylimmäistä vaihtoehtoa, jotka ovat myös            

käytetyimmät vaihtoehdot. Käydään läpi nämä vaihtoehdot ‘Lähetä tietokoneelta’ , ‘hae          

verkosta’ ja ‘drive’ järjestyksessä.  

 
Vaihtoehtoa ‘lähetä tietokoneelta’ käytetään silloin kun haluamasi kuva on tallennettuna          

tietokoneellesi. Jos haluat käyttää tätä vaihtoehtoa valitse se ja avautuu uusi ikkuna, josta             

voit valita haluamasi kuvan tietokoneeltasi. Avautuva ikkuna on alla olevan kuvan kaltainen            

ja sieltä voit etsiä haluamasi kuvan. Kun olet valinnut haluamasi kuvan klikkaa (paina) sitä ja               

se muuttuu siniseksi (valituksi). Tämän jälkeen paina ikkunan oikeasta alareunasta löytyvää           

nappia ‘Avaa’. 

 
 
Kun olet tehnyt näin, sulkeutuu tämä valintaikkuna ja palaat takaisin tekstiasiakirjan           

muokkaukseen ja siihen on nyt ilmestynyt valitsemasi kuva. Käydään läpi kuvan           

perusasetukset ja muokkaukset viimeisenä tässä osiossa. 
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Jos sinulla ei ole mitään kuvaa, jota voisit käyttää, ja haluat lisätä kuvan, onnistuu se               

valitsemalla ‘Lisää’ -valikosta vaihtoehto ‘Hae verkosta’. Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit          

hakea kuvia internetistä, mutta toisin kuin tavallisella Google-haulla, saat hakutuloksena vain           

sellaisia kuvia, joiden käyttö on luvallista. Käyttämällä tätä toimintoa kuvan etsimiseen voit            

siis olla varma, että tekijänoikeuksista ei tarvitse murehtia ja saat käyttää kuvaa vapaasti.             

Valittuasi valikosta vaihtoehdon ‘hae verkosta’ avautuu sinulle seuraavanlainen näkymä. 
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Oikeaan reunaan siis avautuu Googlen-hakuosio, johon voit kirjoittaa haluamasi hakusanan          

‘etsi kuvia’ kohtaan. Tässä esimerkissä kuvaksi on haluttu kuva apinasta. Hakeaksesi kuvia            

kirjoita hakusana ja paina ‘enter’-näppäintä tietokoneeltasi. Tämän jälkeen saat alla olevan           

kuvan kaltaisen niin kutsutun tulossivun hakupalkin alapuolelle.  

 

 

Tämän jälkeen voit valita kuvista haluamasi kuvan ja valita sen klikkaamalla (painamalla)            

kuvaa. Huomaathan, että tässä vaihtoehdossa on helppo valita useita kuvia kerralla           

klikkaamalla useampaa kuvaa. Kun olet valinnut kuvan/kuvat saat tällaisen näkymän 
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Kun olet tyytyväinen valitsemiisi kuviin, paina alareunasta ‘lisää’-painiketta. Tämän jälkeen          

hakuosio sulkeutuu ja kuva lisätään tiedostoon.  

 

Käydään läpi kuvan perusasetusten muuttaminen viimeisenä tässä osiossa.  
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Käydään vielä viimeisenä läpi kuvien lisäämisen Google Drivesta. Valitse tämä vaihtoehto           

mikäli olet tallentanut kuvia Drive tilillesi ja haluat käyttää niitä. Valitse siis ‘lisää’ valikosta              

vaihtoehto ‘drive’ ja klikkaa sitä. Sivun oikeaan reunaan aukeaa nyt näkymä, josta voit selata              

Driveen tallentamiasi kuvia. Mikäli haluamaasi kuvaa ei löydy ‘viimeisimmät’ välilehdeltä,          

klikkaa ‘oma drive’ ja pääset tarkastelemaan kaikki Driveen tallennettuja kansioita ja kuvia. 

 

 

Valitse nyt haluamasi kuva/kuvat ja paina oikeasta alalaidasta ‘lisää’ -painiketta. 

 

Tämän jälkeen valitsemasi kuva/kuvat lisätään tiedostoon ja valintapalkki sulkeutuu.  
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Käsitellään nyt tässä vaiheessa kuvan perus muokkaukset, kuten sen koon muuttaminen ja            

kuvan suhde tekstiin. Kuvanmuokkauksen aloitat klikkaamalla sitä, jonka jälkeen sen          

ympärille ilmestyy sininen kehys ja alapuolelle pieni työkalurivi.  

 

Kuvan kokoa voit muokata helposti ottamalla kiinni kuvan nurkista löytyvistä sinisistä           

neliöistä ja liikuttamalla hiirtä kuva pienenee tai suurenee, mutta kuvan mittasuhteet säilyvät.            

Kiinniottaminen tapahtuu siten, että painat hiiren vasemmalla näppäimellä (valintanäppäin)         

neliön kohdalla ja pitämällä näppäimen painettuna kun liikutat hiirtä. Kun päästät irti            

näppäimestä, ei kuva enää suurene tai pienene liikuttaessasi hiirtä. Jos otat kiinni            
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esimerkiksi kuvan oikeasta alareunasta, kuva pienenee kun liikutat hiirtä vasemmalle ja           

suurenee kun liikutat oikealle. Kuvaa voit suurentaa ja pienentää myös ottamalla kiinni            

sivuilta löytyvistä pisteistä ja liikuttamalla sen jälkeen hiirtä. Tämä ei ole kuitenkaan            

suositeltavaa, sillä tässä tapauksessa kuvien kuvasuhde ei säily ja niistä tulee helposti            

kummallisen venyneitä tai litistyneitä.  

 

Kuvan alapuolella olevista painikkeista pystyt määrittelemään miten kuvat ovat suhteessa          

tekstiin. Voit valita näistä tarkoitukseen sopivimman vaihtoehdon, joka useimmiten löytyy          

kokeilemalla. Jos valitset jonkin kahdesta viimeisestä vaihtoehdosta (rivitä teksti tai jaa           

teksti) voit liikuttaa kuvaa tiedostossa ottamalla kiinni kuvasta ja viemällä sen hiirellä            

haluamaasi kohtaan. Kun kuva on oikeassa paikassa, voit päästää irti. 

 

Työkalupalkin oikeasta reunasta löytyvästä kolmesta pisteestä klikkaamalla saat auki         

laajemmat kuva-asetukset sivun oikeaan reunaan. Ei kuitenkaan käydä niitä läpi tässä           

oppaassa. 

 

Jos haluat poistaa kuvan, onnistuu se kun kuva on valittuna (sininen kehys ympärillä). Paina              

kuvan päällä hiiren oikeaa näppäintä ja uusi valikko aukeaa. Valitse tästä valikosta ‘poista’ ja              

kuva poistuu tiedostosta.  
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Taulukon lisääminen tiedostoon 
Joskus asioiden selittäminen on helpompaa yksinkertaisen taulukon avulla ja nyt käymme           

läpi, miten lisätä yksinkertainen taulukko Google Docs tiedostoon. Lisätäksesi taulukon          

tiedostoon, mene ‘Lisää’ valikkoon ja valitse sieltä ‘taulukko’. Tämän jälkeen sinulle avautuu            

valikon viereen pieni ruudukko. Vie hiiri tämän ruudukon päälle ja valitse montako ruutua             

(solua) arvioit tarvitsevasi. Liikuttamalla hiirtä voit “maalata” ruudukkoon sopivan kokoisen          

taulukon. Kun ruudukossa on tarpeeksi ruutuja, paina hiiren vasenta painiketta. Älä siis            

liikuta hiirtä mihinkään maalattuasi ruudukon vaan klikkaa siinä kohdalla mihin jäit.  

 

Kun olet klikannut hiirellä edellisen kohdan ohjeiden mukaisesti, saat tiedostoosi taulukon. 

 

Nyt voit kirjoittaa haluamiasi tietoja tähän taulukkoon. Mikäli kirjoittamasi teksti ei sovi            

taulukkoon, venyttää ohjelma taulukon soluja (ruutuja) automaattisesti ja jakaa tekstin          

riveihin. Jos haluat muuttaa solujen kokoa itse, vie hiiri sen viivan päälle jota haluat siirtää.               

Kun hiiri on oikealla kohdalla, hiiren osoittimesta muuttuu ikoni, jossa on keskellä kaks             

pystyviivaa (pystyviivoja siirrettäessä)/vaakaaviivaa (vaakaviivoja siirrettäessä) ja sivuilla       

nuolet. Kun tämä osoitin tulee näkyviin,voit ottaa hiirellä kiinni viivasta (painamalla hiiren            

vasen nappi pohjaan) ja samanaikaisesti liikuttamalla hiirtä sen mukaan, mihin viivaa haluat            
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siirtää. Muista pitää hiiren vasen nappi painettuna kunnes olet siirtänyt viivan haluamaasi            

kohtaan. Päästä hiiren nappi ylös kun viiva on oikeassa kohdassa.  

 

Klikkaamalla taulukkoa hiiren oikealla painikkeella saat auki lisää valintoja. Näistä valinnoista           

löydät esimerkiksi mahdollisuuden lisätä rivejä ja poistaa rivejä. Ei käydä näitä asetuksia            

kuitenkaan läpi sen tarkemmin tässä oppaassa.  

Tiedoston jakaminen 
Tiedostojen jakamista käytiin läpi jo Google Drive osiossa, joten se käydään läpi vain             

lyhyesti tässä kohtaa. Tarkemmat ohjeet siis löydät edellisestä osiosta. Google Docs           

tiedoston voit jakaa siis myös Drivesta. Jos kuitenkin haluat jakaa sen suoraan Docsista,             

löydät jakopainikkeen sivun oikeasta yläreunasta. Tämän jälkeen tiedoston jakaminen         

tapahtuu aivan kuten Driven puolella. Paina siis ‘jaa’-painiketta ja sinulle aukeaa           

samanlainen ikkuna kuin jaettaessa tiedostoja Google Drivesta. 

 

 

Ikkuna näyttää siis tältä ja se on samanlainen kuin Drivessa. Tähän siis tarkemmat ohjeet              

löydät edellisestä osiosta.  
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Tiedoston yhteiskäyttö 
Google Docs tiedoston yhteiskäyttöä varten tiedosto tulee olla jaettuna sen henkilön kanssa,            

jonka kanssa tiedostoa tahdot muokata. Jakamisen asetuksista tulee tässä tapauksessa siis           

olla valittuna muokkaaja/muokata, jotta valitsemasi henkilö voi tehdä muutoksia tiedostoon.  

Kun toinen henkilö tekee muutoksia näet reaaliajassa hänen tekemät muokkaukset. Näet           

myös sen missä kohtaa hän on muokkaamassa tekstiä. Muokkaus näyttää seuraavanlaiselta 

 

Voit myös nähdä sivun oikeasta yläreunasta, milloin toinen henkilö on parhaillaan           

tarkastelemassa tiedostoa tai tekemässä siihen jotain muutosta. Tässä esimerkissä toinen          

henkilö on merkattuna oranssilla ympyrällä ja tiedoston alkuperäinen tekijä (oikeudet          

jakanut) on merkitty violetilla ympyrällä. Huomaathan, että nämä värit vaihtelevat          

tapauskohtaisesti.  
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Kun toinen muokkaaja poistuu, poistuu myös tuo oranssi ympyrä. Mikäli itse muokkaat            

jonkun sinulle jakamaa tiedostoa, on sinut merkittynä sivun oikeaan kulmaan (violetti           

ympyrä) ja tiedoston toinen muokkaaja on tässäkin tapauksessa merkitty oranssilla          

ympyrällä. Jos tiedostolla on lisäksesi useampi aktiivinen muokkaaja, on heidät kaikki           

merkitty oranssin ympyrän kaltaisilla symboleilla vierekkäin. Jokaisella on kuitenkin oma          

värinsä, jotta muokkaajat olisi helppo erottaa toisistaan. 

Tiedoston lataaminen omalle koneelle 
Google Docs tiedoston lataaminen onnistuu aiemmin kerrottujen ohjeiden mukaan myös          

Google Drivesta. Jos kuitenkin haluat valita sen tiedostomuodon, missä tiedosto ladataan           

koneelle, kannattaa tiedosto ladata Google Docsista. Ladataksesi tiedoston avaa ensin          

haluamasi Docs tiedosto. Tämän jälkeen avaa ‘Tiedosto’-valikko, valitse sieltä ‘lataa          

laitteelle’ ja lopuksi valitse tiedostomuoto ja paina sitä. Tämän jälkeen tiedosto ladataan            

koneellesi ja se löytyy todennäköisimmin ‘Ladatut tiedostot’ -kansiosta.  
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Valitse ‘Microsoft Word’ , mikäli haluat avata tiedoston omalla koneellasi Wordissa. Mikäli            

taas koneellasi ei ole asennettuna Wordia ,ja haluat avata tiedoston jollakin toisella tekstin             

muokkaus - ohjelmalla, valitse ‘Opendocument -muoto’. Jos taas haluat ladata tiedoston           

koneellesi, mutta et halua siihen tehdä muokkauksia, valitse ‘PDF-asiakirja’. Valitse myös           

pdf-muoto siinä tapauksessa, että haluat jakaa lataamasi tiedoston esimerkiksi sähköpostin          

liitteenä, etkä halua siihen tehtävän muutoksia.  

 

On tärkeää huomata, että ladattaessa tiedostoja esimerkiksi Word-muodossa, saattavat         

jotkin tekstin muotoilut näyttää hieman erilaiselta kun tiedosto avataan Wordissa. Samoin voi            

käydä myös opendocument-tiedostojen kohdalla. Ladattaessa tiedosto PDF-muodossa,       

ladattua tiedostoa ei voida enää muokata, mutta tiedosto näyttää täysin samalta kuin Google             

Docsissa. Tästä huolimatta tiedostoa voidaan edelleen muokata Google Docsissa         

normaalisti, vaikka se olisi ladattu tietokoneelle. Ladattu tiedosto on siis aina kopio            

alkuperäisestä tiedostosta, joka on tallennettuna Driveen.  

Google Sheets 
Google Sheets on Googlen tarjoama taulukkolaskentaohjelma. Kuten Docs, myös Sheets          

toimii selaimella, eikä ylimääräisiä ohjelmia tarvitse asentaa. Vaikka Sheets on melko riisuttu            

versio verrattuna esimerkiksi Exceliin, löytyy siitä kuitenkin paljon ominaisuuksia. Tässä          

oppaassa käymme läpi vain muutamia perusominaisuuksia. Ohjeet muiden ominaisuuksien         

käyttöön löytyvät Googlen omasta oppaasta  

https://support.google.com/docs/answer/6000292?hl=fi&co=GENIE.Platform%3DDesktop 

 

Järjestöissä Google Sheetsia voidaan hyödyntää esimerkiksi budjettien laatimiseen yhdessä         

koko hallituksen voimin, jäsenrekisterin ylläpitoon tai vaikkapa salasanojen jakamiseen. On          

tärkeää kuitenkin muistaa, että näissä tapauksissa kyseisiä tiedostoja ei saa jakaa           

ulkopuolisille. Tässä oppaassa käymme esimerkkinä läpi jäsenrekisterin tekemisen Slidesin         

avulla. Esimerkin kautta opit käyttämään ohjelman perusominaisuuksia ja voit soveltaa          

ohjetta muuhunkin jäsenrekisterin tekemiseen.  

 

Uuden Google Sheets -tiedoston luominen 

Kuten Google Docs, myös Google Sheets -tiedoston luominen onnistuu Google Drivesta.           

Luodaksesi siis uuden taulukon, kirjaudu ensin Google Drive tilillesi. Sivun vasemmasta           

reunasta löydät plus-painikkeen tekstillä ‘Uusi’.  
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Kun olet painanut edellä mainitusta kohdasta, avautuu sinulle seuraavanlainen valikko.          

Valitse sieltä Google Sheets. Tämän jälkeen uusi Google Sheets -taulukko aukeaa uuteen            

välilehteen ja voit aloittaa taulukon rakentamisen. 

 

Uudessa välilehdessä uusi tyhjä taulukko näyttää tältä. Nimeä se ensimmäisenä          

klikkaamalla kohtaa ‘Nimetön laskentataulukko’ ja nyt voit kirjoittaa siihen haluamasi nimen.  

 

 

Mikäli haluat muokata jo olemassa olevaa taulukkoa, pääset avaamaan taulukon myös           

Google Drivesta. Aiemmassa Docsia käsittelevästä osiosta löydät tähän tarkemmat ohjeet. 
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Jäsenrekisterin luominen 

Tässä esimerkissä käymme läpi taulukon tekemisen jäsenrekisterin ylläpitoon.        

Ensimmäisenä syötetään tarvittavat tiedot yläriveille. Huom! Rivit ovat        
taulukkolaskennassa aina vaakarivejä ja pystyrivit ovat sarakkeita. Solulla taas         
tarkoitetaan yksittäistä ruutua taulukossa.  

 

Nyt huomaamme, että muutamassa kohdassa kirjoitetut tiedot ylittävät solujen rajat.          

Käydään läpi kaksi erilaista korjaustapaa, joilla taulukkoa voidaan muokata. Tarkastellaan          

ensin ylintä riviä. Tässä tapauksessa kun ylärivin teksti ei liity varsinaiseen taulukkoon, eikä             

sen alapuolelle ole tarkoitus kirjoittaa mitään tietoja, voidaan tekstin ylitys korjata           

yhdistämällä vierekkäisiä soluja. Solujen yhdistäminen aloitetaan maalaamalla alue, jonka         

solut halutaan yhdistää yhdeksi isoksi alueeksi/soluksi. Solujen maalaaminen onnistuu         

painamalla hiiren vasen painike pohjaan sen solun kohdalla, jonka haluat olevan           

maalauksen aloituspiste ja vetämällä hiirellä osoitin viimeisen maalattavan solun päälle.  

 

Nyt voit päästää hiiren napin irti ja alue pysyy maalattuna. Älä kuitenkaan klikkaa hiirellä              

mihinkään kohtaan itse taulukkoa, sillä tämä pyyhkii pois maalaamasi alueen ja täytyy            

aloittaa alusta. Seuraavaksi siirrytään ‘Muoto’ valikkoon ja valitaan sieltä ‘yhdistä solut’ ja            

‘yhdistä kaikki’.  
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Valittuasi ‘yhdistä kaikki’ maalaus poistuu ja valittua solua osoittava sininen viiva on nyt             

kaikkien yhdistettyjen solujen ympärillä, eli useammasta solusta on tullut nyt yksi yhtenäinen            

solu.  

 

Seuraavaksi käsitellään taulukon sarakkeiden otsikoita (jäsennumero, etunimi jne). Tässä         

tapauksessa järkevintä on siirtää solujen reunoja, sillä tietojen halutaan edelleen olevan           

omissa soluissaan ja oletettavaa on, että tiedot tarvitsevat enemmän tilaa soluissa kuin niillä             

tällä hetkellä on. Tehdään siis sarakkeista leveämpiä. 

 

Siirtääksesi sarakkeiden reunoja vie hiiri ylimmälle riville, jossa näkyvät aakkoset. Vie hiiri            

niiden kirjainten väliselle rajalle, jonka välistä reunaa tahdot siirtää. Aloitetaan siirtämällä A:n            

ja B:n välistä rajaa oikealle. Vie siis hiiri näiden väliin, kunnes rajalle ilmestyy sininen viiva ja                

hiiren osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi (Huom kuvaan ei saanut hiirtä näkymään) 
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Kun hiiren osoitin on muuttunut nuoleksi ja raja on sininen, paina hiiren vasen nappi pohjaan               

ja samalla vedä se haluamaasi paikkaan. Viivasta siis otetaan kiinni ja viedään se uuteen              

paikkaan. Sininen osoitin näyttää nyt mihin uusi viiva tulee.  

 

 

 

 

 

 
 

Kun viiva on haluamassasi kohtaa, päästä hiiren napeista irti, viiva siirtyy ja sininen osoitin              

katoaa. Kuten huomaat, sarake A on nyt leveämpi.  

 

Toistetaan tämä nyt samoja ohjeita käyttäen muillekin sarakkeille. Huomaa, että sarakkeita           

voidaan myös kaventaa käyttämällä samoja ohjeita. Sama toimii myös tarvittaessa rivien           
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leventämiseen, mutta silloin hiiri viedään ensimmäisessä sarakkeessa olevien numeroiden         

väliin. Kun tämä vaihe on valmis, näyttää taulukko tältä. Tässä tapauksessa päädyin            

kaventamaan ensimmäistä saraketta, sillä jäsennumerot ovat lyhyitä tässä esimerkissä. 

 

Seuraavaksi luodaan taulukolle ja sen soluille reunaviivat. Jotta taulukko voidaan esimerkiksi           

tulostaa ja sen tiedot ovat edelleen selvästi erotettavissa toisistaan. On tärkeää huomata,            

että taulukossa nyt näkyvät viivat ovat vain solujen reunoja tai eräänlaisia apuviivoja ja niitä              

ei esimerkiksi tulostettaessa näkyisi ollenkaan. Tämän takia on tarpeen “piirtää” taulukkoon           

reunaviivat.  

 

Reunaviivojen tekeminen aloitetaan maalaamalla ensin alue, johon reunaviivat halutaan         

laittaa. Tässä tapauksessa välttämättä ei ole tiedossa montako riviä taulukkoon tulee, mutta            

tässä vaiheessa voidaan käyttää arviota. Samalla tekniikalla on mahdollista lisätä          

reunaviivallisia rivejä lisää jatkossakin, joten arvio riittää. Maalataan siis haluttu alue kuten            

esimerkissä, jossa yhdistimme soluja. On tärkeää kuitenkin huomata, että alueen viimeiseksi           

soluksi katsotaan se solu, joka on halutussa alueessa oikeassa alakulmassa ja           

ensimmäinen solu taas on halutun alueen vasemmassa yläkulmassa. Maalataan nyt siis           

haluttu alue. Huomaa, ettei tämän jälkeen saa painaa varsinaisella taulukko alueella           

(viivoitettu alue) mitään tai maalaus katoaa ja joudut aloittamaan alusta.  
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Viivojen piirtämiseksi siirrytään nyt taulukon yläpuolella olevalle työkaluriville ja etsitään          

reunatyökalu. Valitaan tässä tapauksessa reunatyökalusta ensimmäinen vaihtoehto ja        

klikataan sitä. Mikäli et halua reunoja kaikkien solujen ympärille, valitse jokin toinen            

vaihtoehdoista.  

 

Painettuasi haluamaasi vaihtoehtoa, ilmestyvät taulukkoon haluamasi reunat maalaamallesi        

alueelle. Alue pysyy kuitenkin edelleen maalattuna, joten klikkaa nyt mihin tahansa kohtaan            

taulukko alueella ja maalaus katoaa.  
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Nyt taulukko on valmis käytettäväksi.  

 

Taulukon yhteiskäyttö/jako onnistuu aivan kuten Google Docs tiedostojen kohdalla, joten voit           

tarkistaa ohjeet jakamiseen edellisestä Google Docs osiosta.  

 

Tässä oppaassa ei mennä taulukoiden käsittelyssä sen enempää yksityiskohtiin. Lisää          

ohjeita taulukon muotoiluihin ja käyttöön löydät Googlen omasta oppaasta ja hyödyllisten           

linkkien osiosta löydät myös suomenkielisiä opetusvideoita Google Sheetsin käyttöön.  

 

Google Slides 
Google Slides on niin kutsuttu esitysgrafiikka ohjelma, jonka avulla voidaan tehdä           

esitysmateriaalit esimerkiksi koulutukseen. Slides on hyvin samankaltainen ohjelma kuin         

Microsoftin PowerPoint ja usein esitysmateriaaleista puhuttaessa puhutaankin       

powerpointeista. Järjestöt voivat hyödyntää Slidesia esimerkiksi koulutusten       

esitysmateriaalien tekemiseen. Tässäkin tapauksessa ohjelman hyöty on se, että         

materiaaleja voi helposti muokata useampikin henkilö. Koulutuksen jälkeen nämä materiaalit          

on myös helppo jakaa tarvittaessa osallistujille.  

 

Esitysmateriaaleista tai diaesityksistä puhuttaessa puhutaan useimmiten dioista. Dialla        

tarkoitetaan yksittäistä ruutua, joka on kerralla näkyvillä sisältöinen. Eli siis laittamalla asioita            

eri dioille, voit vaikuttaa siihen mitä milloinkin on näkyvillä. Tämän avulla voidaan asiat             

jaotella loogisemmiksi kokonaisuuksiksi ja siirtyminen aiheesta toiseen on luontevaa.         

Diaesityksiä tehtäessä on tärkeää muistaa, ettei yksittäiseen diaan tulisi laittaa liikaa tekstiä.            

Yleisimmin diaesityksiin laitetaankin vain lyhyesti tärkeimpiä asioita ja niitä selitetään          

esityksessä omin sanoin. Ei ole siis tarkoituksena kirjoittaa kaikkea dioihin, mitä aiot            

esityksen aikana sanoa. Vähemmän tekstiä on siis parempi. Tekstiä tärkeämmässä roolissa           

diaesityksissä on useimmiten kuvat ja videot, sillä niillä saat havainnollistettua asioita           
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paremmin kuin pelkällä tekstillä. Siksi tässä oppaassa käymmekin läpi myös videoiden           

lisäämisen diaesitykseen. 

Uuden diaesityksen aloittaminen 

Uuden Google Slides diaesityksen voit luoda Google Drivesta aivan kuten taulukkojen ja            

tekstiasiakirjojenkin kohdalla. Luodaksesi uuden diaesityksen, kirjaudu ensin Google Drive         

tilillesi aiempien ohjeiden mukaisesti.  

 
Paina nyt vasemmassa yläreunassa olevaa ‘uusi’-painiketta ja sinulle aukeaa uusi valikko.           

Valitse tästä valikosta ‘Google Slides’ ja sinulle avautuu uusi tyhjä diaesitys uuteen            

välilehteen. 

 

Uusi diaesitys näyttää tältä. Tässä vaiheessa voit jo nimetä esityksesi. Klikkaamalla           

vasemmasta yläreunasta tekstiä ‘Nimetön esitys’, jolloin se muuttuu muokattavaksi         

tekstikentäksi ja voit kirjoittaa siihen esityksesi nimen.  
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Käydään tässä läpi vielä tärkeimmät asiat eli uuden dian lisääminen ja tekstin lisääminen             

dioihin. Lisätään kuitenkin ensimmäiseen diaan eli otsikkodiaan tarvittavat tiedot. Aivan          

kuten kuvassa kerrotaan, painamalla otsikkokenttää ‘lisää otsikko klikkaamalla’ muuttuu         

tämäkin kohta muokattavaksi tekstikentäksi ja voit kirjoittaa siihen mitä haluat. Varsinaisen           

otsikon alapuolelta löytyy myös samalla periaatteella toimiva alaotsikko. Jos jätät alaotsikon           

muokkaamatta eli siihen jää teksti ‘lisää alaotsikko klikkaamalla’ (ja teksti on harmaa eli niin              

kutsuttu paikanpitäjä) ei tämä teksti tule näkyviin valmiissa esityksessä.  

 

Seuraavaksi lisätään esitykseen uusi dia. Lisätäksesi uuden dian, paina vasemmasta          

yläreunasta ‘+ -painiketta’ ja saat automaattisesti uuden sisältödian.  
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Jos haluat itse määrittää millainen dia lisätään, paina + -painikkeen viereisestä nuolesta ja             

saat seuraavanlaisen valikon. 

 

Nyt voit valita mieleisesi dian ja klikata sitä. Hyödyllisimpiä näistä ovat ‘otsikko ja kaksi              

saraketta’, ‘kuvateksti’ ja ‘otsikko ja runko’. Näistä jälkimmäinen vaihtoehto on se, joka            

luodaan myös automaattisesti + -painikkeesta. Valitse ‘otsikko ja kaksi saraketta’ jos haluat            

tehdä kaksi vierekkäistä listaa esitykseesi, esimerkiksi “plussat ja miinukset” -listat.          

Vaihtoehto ‘kuvateksti’ on hyvä valinta, jos haluat lisätä esitykseesi ison kuvan ja siihen             

liittyvän kuvatekstin. Käydään tässä oppaassa kuitenkin tarkemmin läpi vaihtoehto ‘otsikko ja           

runko’.  

 

Kun olet lisännyt uuden dian, näkymä on seuraavanlainen. 
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Keltainen väri dian ympärillä tarkoittaa, että olet nyt tekemässä muutoksia tähän diaan.            

Vasemman reunan näkymässä näet siis kaikki esityksesi diat ja voit sieltä valita dian, jota              

haluat tarkastella tai muokata.  

 

Otsikon muokkaaminen onnistuu tässäkin diassa aivan kuten aiemmin käsitellyssä         

otsikkodiassa. Käsitellään siis nyt tekstin lisääminen diaan. Tekstin lisäämiseksi on kaksi           

erilaista tyylivaihtoehtoa. Tekstiä voit lisätä joko muistiinpanojen tapaan listaksi tai kirjoittaa           

tekstiä ilman niin kutsuttuja listamerkkejä. Seuraavasta kuvasta näet näiden tyylien erot.           

Esimerkkikuvassa on käytetty diaa ‘Otsikko ja kaksi saraketta’ , joten samalla kuva            

havainnollistaa myös tuota diamallia.  

 

Vasemmanpuolimmaisessa mallissa ei ole käytetty mitään listamerkkejä ja asiat on laitettu           

päällekkäin. Tässä tapauksessa riviltä toiselle siirrytään painamalla ‘enter’-nappia        

tietokoneelta. Tämä on yksinkertaisin tapa esittää asioita, eikä tämän tyylisen tekstin           

kirjoittaminen vaadi minkään asioiden lisäämistä.  

 

Oikeanpuolimmaisessa mallissa on havainnollistettu listamerkkejä, mutta myös hierarkioita,        

jotka ovat tärkeä osa diaesityksiä. Käydään läpi ensin listamerkit. Listamerkkejä on erilaisia,            

mutta useimmiten käytetään niin kutsuttuja ranskalaisia viivoja eli viivoja asioiden edellä.           

Myös numerot voivat toimia listamerkkeinä, jos asioiden numerojärjestys on tärkeä.          

Käsitellään tässä nyt listojen tekeminen ranskalaisin viivoin. Käydään lopuksi läpi myös           

lyhyesti muiden listamerkien käyttö.  

 

Luodaksesi listan, jossa on käytetty ranskalaisia viivoja, aloita tekstin kirjoittaminen          

väliviivalla. Paina siis näppäintä, josta luot väliviivan ja paina tämän jälkeen merkin jälkeen             

yksi tyhjä väli. Tämän jälkeen kirjoita haluamasi asia ja paina enter. Tämän jälkeen ohjelma              

havaitsee, että haluat käyttää listamerkkejä ja se luo automaattisesti listamerkin          
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seuraavallekin riville. Mikäli et kuitenkaan halua kyseiselle riville listamerkkiä, paina kahdesti           

enter -näppäintä ja listamerkki poistuu uudelta riviltä. 

 

Seuraavaksi käsitellään hierarkian luominen listoihin. Alla olevassa kuvassa näet esimerkin          

hierarkkisesta listasta. Alla oleva kuva on esimerkki listasta, jossa asiat ovat järjestyksessä.            

Yleisesti hierarkkisia listoja käytetään niin, että päätason asiat (eli tärkeimmät asiat) ovat            

kaikista eniten vasemmalla ja oikealle päin mentäessä asioiden merkitys pienenee.  

 

Esimerkissä sanat ‘eläin’, ‘kala’ ja ‘lintu’ ovat päätason asioita ja hieman sisennetyt asiat             

‘kissa’, ‘koira’ jne kertovat jotain lisää näistä päätason asioista. Monesti näillä alemman            

tason asioilla selitetään päätason asioita.  

 

Luodaksesi sisennyksiä eli hierarkioita paina näppäimistön vasemmasta reunasta löytyvää         

näppäintä, jossa on kaksi nuolta osoittamassa eri suuntiin. Painamalla tätä sen rivin alussa,             

jonka haluat sisentää, liikkuu rivi yhden askeleen verran oikealle. Jos haluat sisentää riviä             

enemmän, paina tuota näppäintä toisen kerran. Jos haluat vähentää sisennystä rivillä, paina            

‘enter’ -näppäintä niin monta kertaa kuin haluat peruuttaa takaisin vasemmalle päin. Jos olet             

sisentänyt riviä kerran, pääset takaisin päätasolle painamalla ‘enter’ kahdesti. Sisennysten ja           

niiden peruuttamisen voit tehdä myös työkaluriviltä löytyvillä painikkeilla.  

 

 

Käydään läpi vielä listamerkkien muuttaminen. Halutessasi voit muuttaa kaikkia listan          

merkkejä kerralla. Muuttaaksesi listamerkkejä mene yläreunan työkalurivillä kohtaan, jossa         
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on alla olevan kuvan mukaiset kaks vasemmanpuolista kuvaa (numerot ja viivat / pisteet ja              

viivat). Jos nämä eivät näy suoraan työkalurivillä, löytyvät ne kolmen pisteen takaa kuten             

alapuolen esimerkkikuvassa.  

 

Tarkastellaan ensin numeroitujen listojen valikkoa eli ensimmäistä kuvaketta. Valikon takaa          

löytyvät seuraavanlaiset valinnat. Näistä voit valita mieleisesi. Paina hiiren osoitin kuitenkin           

ensimmäisenä jonkin asian kohdalle listassa eli valitse se lista, jonka merkkejä haluat            

muuttaa ja tämän jälkeen (kun musta vilkkuva pystyviiva osoittaa jotain listan kohtaa) voit             

valita mieleisesi listamerkien tyylin valikosta ja ohjelma muuttaa kaikki valitun listan merkit            

kyseisen tyylin mukaiseksi. 

 

Listamerkkien valinta toimii samalla tavalla myös tavallisten (ei numeroitujen) merkkien          

kohdalla, joten viereisen valikon merkkien kohdalla voit toimia äskeisten ohjeiden mukaa.           

Avataan kuitenkin tuo viereinenkin valikko ja tarkastellaan sen sisältämiä vaihtoehtoja.  
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Kun olet valinnut mieleisesi tyylin, paina sitä ja lista muuttuu. Tässä esimerkkinä muutettuna             

aiemmin esitelty hierarkkinen lista. 

 

 

Kuvan ja videon lisääminen 
Kuvan lisääminen Slides diaesitykseen onnistuu täysin samalla tavalla kuten kuvan          

lisääminen Docs tekstitiedostoon, joten kuvan lisäämiseksi voit katsoa ohjeet Google Docsin           

osiosta. Käydään kuitenkin läpi koko dian kokoisen kuvan lisääminen ja videon lisääminen.  

 

Aloitetaan lisäämällä koko dian kokoinen kuva, johon tulee kuvateksti. Aloita lisäämällä dia            

‘kuvateksti’, kuten aiemmissa ohjeissa neuvottiin. Jos et halua kuvan päälle mitään tekstiä,            

valitse ‘tyhjä’. Valitaan kuitenkin tässä esimerkissä kuvateksti dia.  
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Kun olet valinnut dian, näyttää se seuraavanlaiselta. 

 

Lisätään nyt diaan taustakuva. Aloita kuvan lisääminen painamalla dian päällä hiiren           

oikeanpuolimmaista painiketta, jolloin aukeaa seuraavanlainen valikko. 
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Valitse valikosta ‘Vaihda tausta’.  Sen jälkeen aukeaa seuraavanlainen ikkuna. 

 

Paina kohdasta ‘valitse kuva’.  
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Tämän jälkeen kuvan valitseminen toimii aivan kuten aiemmin opeteltu kuvan lisääminen           

Google Docs tiedostoon. Valitaan tässä esimerkissä kuva Googlen kuvahaun kautta. Paina           

siis ‘Google-kuvahaku’ ja saat hakupalkin, johon voit kirjoittaa haluamasi aiheen. Tämän           

jälkeen paina haluamaasi kuvaa ja paina sen jälkeen ‘lisää’ . Toimii siis aivan kuten Docs               

osiossa on opeteltu. Kun kuva on valittu, saat seuraavanlaisen näkymän. 

 

Valitsemasi kuva on nyt koko dian kokoisena taustalla. Voit painaa nyt nappia ‘valmis’ ja              

dian päällä oleva ikkuna sulkeutuu. Olet nyt lisännyt dian taustalle kuvan. Kuvan lisääminen             

toimii samalla tavalla kaikkien diojen kohdalla.  

 

Näkymä on nyt seuraavanlainen. Voit nyt lisätä kuvatekstin ‘Lisää tekstiä klikkaamalla’           

kohtaan painamalla tekstin kohdalla.  
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Käydään seuraavaksi läpi videon lisääminen diaan. Valitaan nyt ihan tavallinen dia, jossa on             

otsikko ja runko. Paina nyt kohdasta ‘Lisää tekstiä klikkaamalla’, jotta dian runko osa on              

valittuna ja sen ympärille ilmestyy sininen viiva.  

 

Mene nyt ylärivin ‘Lisää’ valikkoon ja valitse sieltä ‘video’. 
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Tämän jälkeen sinulle aukeaa seuraavanlainen ikkuna, josta voit etsiä haluamasi videon           

joko koneeltasi tai Youtubesta. Etsitään nyt video Youtubesta ja kirjoitetaan yläreunan           

laatikkoon hakusana ja painetaan viereistä ‘etsi’ painiketta (suurennuslasin kuva). Jos olet jo            

valmiiksi Youtubesta etsinyt haluamasi videon, voit kopioida sen ja liittää sen painamalla            

‘URL-osoitteen mukaan’ ja liittämällä linkin sen jälkeen sille osoitettuun paikkaan. 

 

Etsitään nyt kuitenkin kissavideo käyttäen hakutoimintoa ja liitetään se esitykseen. 

 

Kun olet valinnut listasta haluamasi videon, paina sitä ja paina sen jälkeen ‘valmis’. Tämän              

jälkeen valitsemasi video liitetään esitykseesi. 
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Videota voi diassa käsitellä aivan kuten aiemmin on opastettu kuvien käsittelystä Google            

Docs osiossa. Nyt sinulla on esityksessä myös video. 

 

Teeman valitseminen 
Diaesityksiin saat lisättyä näyttävyyttä valitsemalla sille teeman. Teemalla lisätään esityksiin          

erilaisia taustoja ja fontteja, joten esitykset näyttävät viimeistellyiltä toisin kuin esitykset,           

joissa on pelkkä valkoinen tausta ja pelkistetty fontti. Valitaksesi esitykselle teeman, mene            

ylärivistä löytyvään ‘Dia’ valikkoon ja valitse sieltä ‘Vaihda teema’.  

 

Tämän jälkeen sivun oikeaan reunaan avautuu valikko, josta voit tarkastella erilaisia teemoja            

ja valita sieltä mieleisesi. 
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Voit selata teemoja valikosta ja kokeilla niitä esitykseesi painamalla haluamaasi teemaa. Jos            

et ole tyytyväinen teemaan, selaa valikosta jokin toinen teema ja paina sitä. Voit tehdä tätä               

niin kauan, kunnes löydät parhaiten sopivan teeman. Kun olet valmis, voit sulkea            

teema-valikon ja viimeksi valitsemasi teema jää esitykseesi. Valikon suljet tästä          

x-painikkeesta. 

 

 

Teeman valinnan jälkeen esityksen ensimmäinen dia näyttää esimerkiksi nyt tältä. 
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Esityksen aloittaminen 
Kun olet saanut esityksesi valmiiksi, on aika esittää se (tai ainakin harjoitella miten se              

onnistuu.) Käynnistääksesi diaesityksen paina sivun oikeasta yläreunasta löytyvää nappia         

‘Aloita esitys’.  

 

Tämän jälkeen esitys aukeaa koko ruudulle ja voit siirtyä seuraavaan diaan painamalla            

‘enter’. Jos sinun tarvitsee siirtyä taaksepäin esityksessäsi, paina nuolinäppäintä, joka          

osoittaa vasemmalle. Poistuaksesi esityksestä, paina näppäimistön vasemmasta       

yläkulmasta löytyvää ‘esc’ -näppäintä.  

Jakaminen 
Google Slides esityksen jakaminen onnistuu aivan kuten Google Docsinkin jakaminen, joten           

voit katsoa tarkemmat ohjeet jakamiseen Docs osiosta.  

Välineitä etätapaamisiin 

Google Meet 
Google Meet (aiemmin Hangouts) on Googlen kokous sovellus, jonka avulla voit järjestää            

etäkokouksia. Kokouksissa on mahdollista käyttää video ominaisuutta, mutta myös jakaa          
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näyttöä, kuten esimerkiksi Teamsissa. Google Meet mahdollistaa myös kokousten         

ajastuksen ja niiden linkittämisen(merkinnän tekemisen) suoraan Google kalenteriin. Tätä         

kokous sovellusta käyttääksesi tarvitset Google-tunnukset/Gmail-sähköpostin. Myös kaikkien       

osallistujien on kirjauduttava omilla tunnuksillaan sisään ennen kokouksen aloittamista.         

Ohjeet Google-tunnusten luomiseen ja sisään kirjautumiseen löydät Google Drive osion          

kohdasta ‘kirjautuminen ja käyttöönotto’. Google Meet kokouksen kesto on ilmaisessa          

versiossa rajoitettu 60 minuuttiin.  

 

Pääset Google Meet kokoussovellukseen menemällä osoitteeseen www.meet.google.com 

 

Tässä kohtaa pääset liittymään kokoukseen toiselta henkilöltä saamallasi linkillä tai          

aloittamaan itse uuden kokouksen. Aloittaaksesi uuden kokouksen paina ‘uusi kokous’.          

Tämän jälkeen aukeaa seuraavanlainen valikko. 
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Käsitellään tässä oppaassa ensin ensimmäinen vaihtoehto eli ‘hae jaettava kokouksen          

linkki’. Tämän linkin avulla osallistujat pääsevät liittymään kokoukseen Google Meetin          

etusivulta. Valitaan siis ylin vaihtoehto. Nyt jos et ole jo kirjautuneena sisään, pyydetään             

sinulta sisäänkirjautumista. Ohjeet sisäänkirjautumiseen löydät Google Drivea käsittelevästä        

osiosta. Kun olet kirjautunut sisään, saat seuraavanlaisen ikkunan, josta voit kopioida           

kokouslinkin 

 

Kun olet lähettänyt linkin muille osallistujille, pääset itse kokoukseen myös kopioimalla linkin            

ja liittämällä sen aloitus sivulla kohtaan ‘kirjoita koodi tai linkki’. Tämän jälkeen viereen             

ilmestyy ‘liity’-painike, jota painamalla pääset liittymään kokoukseen.  

 

Tämän jälkeen avautuu uusi näkymä. Tässä näkymässä saattaa ensimmäisenä ilmestyä          

seuraavanlainen ilmoitus. Voit painaa ‘hylkää’, sillä seuraavassa kohdassa pääset tekemään          

näihin muutoksia. Kun painat ‘hylkää’ sulkeutuu tämä ikkuna.  

 

Näkymä on nyt seuraavanlainen 
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Vasemmalla puolella on esikatseluruutu, josta kameran ollessa päällä näet miten näyt           

kokouksessa. Nyt ruutu on musta, sillä kamera on pois päältä. Ruudun alareunassa            

vasemmanpuoleinen painike on mikrofonin painike ja oikealla puolella on kamerapainike.          

Laittaaksesi mikrofonin päälle, paina mikrofonin kuvasta ja viiva kuvakkeen päältä katoaa.           

Kameran ja mikrofonin käyttö saattaa olla selaimellasi estetty asetuksista, mutta mikäli näin            

on, neuvoo ohjelma sinua miten toimia.  

 

Oikealta puolelta pääset liittymään kokoukseen. Samalla myös näet onko joku jo           

kokouksessa paikalla. Tässä tapauksessa ei ole. Paina siis seuraavaksi ‘liity nyt’ ja kokous             

aukeaa. Käydään ‘esitä’- painikkeen toiminnot läpi myöhemmin, sillä painike toimii samalla           

tavalla puhelun aikana kuin tässä puheluun liityttäessä. Seuraavaksi aukeaa puhelu näkymä 
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Tarkastellaan ensin yläpalkin valintoja. Ensimmäinen vasemmalla yläreunassa on        

‘osallistujat’ valikko. Painamalla tästä aukeaa oikeaan reunaan näkymä, josta näet kaikki           

kokoukseen osallistuvat.  

 

Kohdasta ‘Lisää ihmisiä’ voit kutsua lisää ihmisiä liittymään sähköpostilla. Kun painat tästä,            

saat seuraavanlaisen näkymän 

 

Voit kirjoittaa henkilön koko sähköpostiosoitteen ja lähettää kutsun. Ohjelma saattaa sinulle           

myöskin ehdottaa henkilöä, mikäli olet ollut hänen kanssa yhteyksissä esimerkiksi          

sähköpostitse.  

 

Seuraavaksi käsitellään valikosta pikaviestit. Tämä löytyy toisena vasemmalta katsottuna         

yläreunasta. Tästä painikkeesta aukeaa pikaviestin, jossa voit kirjoittaa viestejä kaikille          

kokoukseen osallistujille.  
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Tässä näet myös kaikki kokouksen aikana mahdollisesti lähetetyt viestit. Alareunasta voit           

kirjoittaa oman viestisi kohtaan ‘lähetä viesti kaikille’. Tämän jälkeen vieressä oleva           

paperilennokkia muistuttava kuvake aktivoituu eli muuttuu värilliseksi ja voit painaa siitä           

lähettääksesi viestin.  

 

Seuraavana yläpalkissa näkyvät kellonaika ja oma kuvakkeesi, josta käy ilmi, että mikrofoni            

on mykistettynä. Ei käydä näitä kuitenkaan läpi sen tarkemmin.  

 

Käydään läpi kokouksen alareunasta löytyvät valinnat. Ensimmäisenä vasemmalta löytyy         

‘kokouksen tiedot’ valinta, josta näet tarvittaessa kokouksen linkin. Seuraavana keskeltä          

löytyvät kokous sovellusten yleisimmät painikkeet. Näistä painikkeista voit muuttaa kameran          

ja mikrofonin päälle ja pois. Kun painikkeet ovat punaisena, ovat ne pois päältä. Painamalla              

painiketta siis voit muuttaa valintaa päällä/pois päältä. Keskimmäinen painike (luurin kuva)           

on painike, josta voit lopettaa puhelun. Käsitellään puhelun lopettamiseen liittyvät asiat           

viimeisenä.  

 

Seuraavana alhaalla on painike ‘aloita esitys’. Tästä voit aloittaa näytönjaon ja jakaa muille             

kokoukseen osallistujia asioita koneeltasi. Tarkastellaan nyt tarkemmin tähän liittyviä asioita.  
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Ensimmäisestä valinnasta jaat kaiken mitä näytölläsi on. Tämä on hyvä silloin kun jaat             

asioita useasta eri paikasta. vaihtoehdolla ‘ikkuna’ tarkoitetaan yksittäisen sovelluksen         

sisällön jakamista. Esimerkiksi Powerpoint sovelluksen tai valokuvakansion näyttämiseen        

voit käyttää tätä valintaa. Jos taas haluat näyttää osallistujille Youtube videoita, paras valinta             

on Chrome-välilehti, jos käytät selaimena Chromea. Muussa tapauksessa videoiden         

näyttämiseen ‘ikkuna’ on paras vaihtoehto. Käsitellään nyt välilehden jakaminen, sillä nämä           

vaihtoehdot toimivat samalla periaatteella. Valitaan siis ‘Chrome-välilehti ’.  

 

 

Tämän jälkeen avautuu näkymä, josta voit valita sen avoinna olevista välilehdistä, jonka  

haluat jakaa. Valitse haluamasi välilehti painamalla siitä, jolloin valitun välilehden tausta           

muuttuu valikossa harmaaksi ja sen ympärille ilmestyy sininen viiva Myös ‘jaa’-painike           

muuttuu siniseksi eli se on nyt käytettävissä. Kun olet valinnut haluamasi välilehden, paina             

‘jaa’ ja muut näkevät nyt jakamasi välilehden.  
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Myös muiden vaihtoehtojen kohdalla saat näkyville ne vaihtoehdot, joista voit valita. Valitse            

se mitä haluat käyttää (vaikka vaihtoehtoja olisi vain yksi) ja paina sen jälkeen ‘jaa’.              

Vasemmassa alareunassa on hyvä olla valittuna ‘jaa ääni’, jos jaat videosisältöä. Tämä            

valinta on automaattisesti valittuna (sinisenä).  

 

Kun jaat jotain näytöstä, saat seuraavanlaisen näkymän. Voit lopettaa näytön jakamisen           

painamalla jompaa kumpaa ruudulla näkyvistä ‘lopeta esittäminen’ tai ‘lopeta jakaminen’          

-painikkeista. 

 

 

Käsitellään nyt viimeisenä kokouksen päättäminen. Lopettaaksesi kokouksen tai        

poistuaksesi kokouksesta paina alareunasta keskimmäistä painiketta, jossa on punaisen         

luurin kuva. Tämän jälkeen puhelusta poistutaan ja saat seuraavanlaisen näkymän.  
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Mikäli haluat palata takaisin kokoukseen, valitse ‘liity uudelleen’ ja pääset liittymään           

kokoukseen uudestaan. Mikäli taas et halua enää liittyä kokoukseen uudestaan ja haluat            

poistua, valitse ‘palaa aloitusnäytölle’. Tämän jälkeen pääset takaisin siihen näkymään joka           

esiteltiin tässä osiossa ensimmäisenä.  

 

Google Meet kokouksen ajastaminen Google kalenteriin 

Kokouksen ajastaminen etukäteen on monesti järkevää, jotta kaikki kokoukseen tarvittavat          

henkilöt pääsevät paikalle. Ajastamalla kokouksen voit myös helposti ilmoittaa kokouksen          

ajankohdan ja kutsun saajat voivat sen lisätä omaan kalenteriinsa. Jos kutsun saaja käyttää             

Google kalenteria, voi kutsun saaja lisätä kokouksen kalenteriinsa helposti suoraan kutsusta.           

Kun kutsu lisätään kalenteriin, on kalenterimerkinnässä myös kokouksen linkki, jonka kautta           

kokoukseen on helppo liittyä. Aloitetaan kokouksen ajastaminen menemällä Google Meet          

etusivulle osoitteessa meet.google.com. Valitaan ‘Uusi kokous’ ja sen jälkeen aukeaa          

seuraavanlainen valikko. Valitaan nyt ‘Ajoita Google Kalenterissa’.  

 

Tämän jälkeen ohjelma pyytää kirjautumaan sisään, mikäli et ole jo kirjautuneena. Ohjeita            

sisäänkirjautumiseen löydät Google Drivea käsittelevästä osiosta. Huomaathan, että vaikka         
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et olisi aiemmin käyttänyt Google kalenteria, on sinulla sellainen jo käytössä jos sinulla on              

Google-tunnukset/Gmail-sähköposti.  

 

Kun olet kirjautunut sisään, ja olet valinnut ‘ajoita Google kalenterissa’, avataan           

automaattisesti uudella välilehdellä Google kalenteri, josta voit määrittää kokouksen tiedot ja           

lähettää kokouskutsut.  

 

Ensimmäisenä voit lisätä kokouksen nimen kohtaan ‘lisää otsikko’. Seuraavana voit valita           

kokoukselle alkamisajan ja päättymisajan. Tässä tapauksessa ajan kohdalla lyhenteellä ap          

tarkoitetaan aamupäivää ja ip iltapäivää. Huomaathan, että klo 12.00 on 12ip ja 00.00 on              

12ap. Ajan alapuolella olevasta valinnasta voit valita painamalla tekstin viereistä laatikkoa,           

jos tapahtuma kestää koko päivän. Viereisestä alasvetovalikosta voit valita kokouksen          

toistuvuuden. Voit siis valita, mikäli tapahtuma toistuu esimerkiksi kerran kuukaudessa tai           

kerran viikossa. Tällöin nämä tapahtumat luodaan automaattisesti kalenteriisi ja niistä lähtee           

ilmoitus myös kutsun saajalle.  

 

Seuraavaksi voit valita myös kokouksen sijainnin. Lisää sijainti vain siinä tapauksessa, että            

tapaamiseen voi osallistua myös jossain osoitteessa. Mikäli tarkoitus on järjestää          

tapaaminen vain verkossa, jätä tämä kohta tyhjäksi. Kohdasta ‘ilmoitus’ voit määrittää miten            

paljon etukäteen saat ilmoituksen pian alkavasta kokouksesta. Seuraavat kohdat voit jättää           
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ilman muutoksia. Kohtaan ‘Lisää kuvaus’ voit kirjoittaa tarkempia tietoja kokouksesta.          

Tekstin yläpuolella olevasta paperiliittimen kuvasta (ensimmäinen kuva vasemmalta) voit         

halutessasi liittää liitetiedoston kokouskutsuun. Tähän voidaan esimerkiksi liittää kokouksen         

asialista. Ei käsitellä tätä vaihtoehtoa kuitenkaan sen tarkemmin tässä oppaassa.  

 

Kun olet täyttänyt tarvittavat tiedot, voidaan lisätä kokoukseen osallistujia. Lisää osallistujia           

oikealla puolella olevasta kohdasta ‘Osallistujat’. Kohtaan ‘Lisää osallistujia’ voit kirjoittaa          

osallistujan sähköpostiosoitteen. Kun olet kirjoittanut osoitteen, paina tietokoneen        

‘enter’-näppäintä ja osallistujan tiedot siirtyvät kentän alapuolelle osallistujalistaan. Voit nyt          

lisätä lisää osallistujia. Mikäli olet aiemmin ollut sähköpostilla yhteydessä jonkun kanssa,           

saattaa ohjelma ehdottaa sinulle valmiiksi henkilön sähköpostia. Jos ohjelma ehdottaa          

henkilö, jonka haluat kutsua, voit lisätä hänet listaan painamalla henkilön nimen kohdalta . 

 

Kun olet lisännyt kaikki haluamasi henkilöt, voit painaa yläreunasta ‘tallenna’-painiketta.          

Tämän jälkeen siirryt automaattisesti kalenterinäkymään ja uusi tapahtuma näkyy         

kalenterissa.  

 

 

Lisää ohjeita Google Meetin käyttöön löydät osoitteesta. Ohjeissa mainitaan välillä G suite            

käyttäjät, yritys ja oppilaitos tilit. Nämä ohjeet eivät kuitenkaan kosketa ilmaisen version            

käyttäjiä. Ohjeissa nimityksellä “Muut kuin G Suite ‑käyttäjät (jotka käyttävät Google Meetiä                    

henkilökohtaisella tilillä)” tarkoitetaan tavallisia käyttäjiä, joten sovella näitä ohjeita, jos luet                     

ohjeita tältä sivulta. Jotkut ominaisuudet on rajattu ainoastaan maksullisille G Suite -käyttäjille.  

https://support.google.com/meet#topic=7306097 
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Teams 
Microsoft Teams on ohjelma, joka mahdollistaa monenlaisen ryhmätyöskentelyn verkossa.         

Etäkokousten lisäksi Teams tarjoaa esimerkiksi mahdollisuuden tiedostojen jakoon ja         

keskusteluun niin kutsutun tiimin kesken. Teams on siis itsessään paljon enemmänkin kuin            

etäkokouksiin tarkoitettu ohjelma. Järjestöt voivatkin hyödyntää Teamsia monenlaiseen        

toimintaan. Keskitytään tässä oppaassa nyt kuitenkin etäkokouksen järjestämiseen.  

Teams on hyvä valinta silloin, kun halutaan järjestää etäkokouksia tai vaikkapa virtuaalisia            

tukiryhmiä, eikä tapaamista haluta tallentaa. Zoom esimerkiksi rajoittaa ilmaisessa versiossa          

ryhmäpuhelut 40 minuuttiin, mutta tapaamisista tehdään automaattisesti tallenne. Teams ei          

rajoita ilmaisessa versiossakaan tapaamisten kestoa, mutta tapaamisesta ei ole mahdollista          

tehdä tallennetta. Verrattuna Zoomiin, Teamsin etu on sen suomenkielisyys. Teams          

kokoukseen liittymiseen ei myöskään tarvitse salasanoja, tunnuksia tai erillistä sovellusta,          

joten kokoukseen liittyminen on helppoa. Kokouksiin liitytään suoralla linkillä, joten          

osallistuaksesi tarvitset vain linkin, jonka avulla voit osallistua kokoukseen suoraan          

selaimestasi. Jos osallistut usein Teams kokouksiin, on työpöytäversion asentaminen         

suositeltavaa.  

Teamsin asennus ja käyttöönotto 

Aloittaaksesi Teamsin käytön, on sinun luotava ensiksi Microsoft-tunnukset. Voit luoda          

tunnukset osoitteessa http://tiny.cc/32bmsz (linkki on lyhennetty linkki, joten sivu, jolle päädyt           

näyttää sivun osoitteeksi eri osoitetta kun tämä linkki. Tästä ei siis tarvitse huolestua).             

Linkistä aukeaa seuraavanlainen lomake. Kirjoita tähän kohtaan sähköpostiosoitteesi ja         

paina ‘seuraava’.  
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Seuraavaksi sinulle aukeaa alla olevan kuvan mukainen näkymä. Tässä vaiheessa voit           

valita tilillesi salasanan. Ole huolellinen kun kirjoitat salasanaasi, sillä sitä ei pyydetä            

kirjoittamaan uudestaan kirjoitusvirheiden tarkistamiseksi. Kirjoita siis salasana, jota haluat         

käyttää ja paina ‘Seuraava’.  

 

Seuraavaksi Microsoft haluaa varmistaa sähköpostisi ja lähettää aiemmin antamaasi         

sähköpostiosoitteeseen vahvistuskoodin. Vahvistuskoodin voit syöttää salasanan      

kirjoittamisen jälkeen aukeavalle sivulle, joka on alla olevan kuvan kaltainen. Tuo koodi on             

nelinumeroinen ja löytyy sähköpostiviestistä.  

 

Kirjoita koodi ja paina ‘Seuraava’. Tämän jälkeen Teams pyytää sinua antamaan joitakin            

perustietoja. Alla olevaan kohtaan on sinun valittava viimeinen vaihtoehto, jotta pääset           
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käyttämään Teamsia. Valitse siis vaihtoehto ‘Työ- ja organisaatio käyttöön’ vaikka tekisit           

Teamsia järjestön käyttöön. (Tämä näkymä saattaa tulla jo aiemmin).  

 

Tämän jälkeen Teams pyytää täyttämään vielä muutamia tietoja itsestäsi. Täytä tähän           

kohtaan syntymäaikasi ja paina ‘Seuraava’. (Huom tätä näkymää ei välttämättä tule) 

 
Tämän jälkeen Teams pyytää vielä viimeiset tiedot, jonka jälkeen pääset asentamaan           

Teamsia koneellesi. Annettuasi syntymäaikasi aukeaa seuraavanlainen näkymä. 
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Kirjoita kohtaan ‘Yrityksen nimi’ järjestön nimi (Huom tätä kohtaa ei mitenkään tarkisteta eli             

voit kirjoittaa siihen käytännössä mitä tahansa) Täytä tähän loput tietosi ja painike ‘Määritä             

Teams’ muuttuu kirkkaammaksi ja voit painaa siitä. Tämän jälkeen sinulle ilmestyy           

latausruutu. Älä tee mitään vaan odota sen sulkeutumista.  

 

83 



Digiloikalla Kohtaamisiin -hanke  
Nelli Kamunen Digiopas 

Seuraavaksi sinulle aukeaa näkymä, josta voit asentaa Teamsin koneellesi. Tämä on           

suositeltavaa, sillä se helpottaa Teamsin käyttöä huomattavasti. Määritysten jälkeen aukeaa          

sinulle seuraavanlainen näkymä.  

 

Mikäli sinulla ei ole koneelle asennettuna Teamsia, pääset sen lataamaan tästä. Paina siis             

yläreunan ikkunasta ‘peruuta’ ja valitse sen jälkeen ‘Lataa Windows -sovellus’. Suorita           

asennus loppuun tai pyydä joku auttamaan sinua sen asentamisessa. Asennuksessa          

tietokone neuvoo etenemisessä, joten asennusta uskaltaa kokeilla itsekin.  

 

Ohjeita Teamsin käyttöön löydät myös tästä videosta (Huom. videosta poiketen kokouksia           

voi kyllä ajoittaa, mutta kalenterinäkymää ei ole). 

https://www.youtube.com/watch?v=GMcw96qK6rE&feature=youtu.be 

 

Teamsin pääset lataamaan tarvittaessa myös osoitteesta  

https://www.microsoft.com/fi-fi/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 
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Kokouksen järjestäminen 
Järjestääksesi etäkokouksen Teamsilla avaa ensin Teams koneeltasi. Jos et ole kirjautunut           

sisään, kirjaudu sisään Teamsiin. Uuden kokouksen voit luoda Kokoukset osiosta.          

 

Klikkaa siis ‘kokoukset’ kohtaa ja sinulle aukeaa seuraavanlainen näkymä. Tästä näkymästä           

voit aloittaa kokouksen heti tai ajoittaa sen myöhempään ajankohtaan. Käydään läpi ensin            

kokouksen ajoittaminen. Paina siis ‘Ajoita kokous’ ja pääset määrittämään kokouksen          

ajankohtaa. 
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Seuraavassa vaiheessa pääset nimeämään kokouksesi ja määrittämään kokouksen        

ajankohdan. Huomaathan, että kokouksen nimi näkyy kaikille osallistujille. Kun olet täyttänyt           

kaikki tiedot, voit painaa ‘Ajoita’.  

 

Kun olet painanut ‘Ajoita’, saat ikkunan, josta pääset kopioimaan linkin, jonka avulla            

kokoukseen osallistujat voivat osallistua kokoukseen. Linkin saat painamalla ‘Kopioi         

kokouskutsu’ , jonka jälkeen saat ilmoituksen, että linkki on kopioitu. Tämän jälkeen voit             

liittää linkin esimerkiksi sähköpostiin. Muista ottaa tämä linkki talteen, sillä ilmaisessa           

versiossa osallistut itsekin ajoitettuun kokoukseen tuon linkin kautta.  

 

Kokouksen asetukset 
 

Ikkunan alareunasta pääset määrittämään myös kokouksen asetuksia. Näiden asetusten         

muuttaminen on tärkeää silloin, kun kokoukseen osallistuu esimerkiksi hallituksen         

ulkopuolisia tai jos Teamsia käytetään esimerkiksi vertaistukiryhmän tapaamiseen. Käydään         

läpi nyt nämä asetukset ja niiden merkitys. Paina siis ‘Kokousasetuksissa’ kohdasta ja siirryt             

kokouksen asetuksiin. Asetukset aukeavat automaattisesti selaimessa, vaikka käyttäisitkin        

Teamsin työpöytäsovellusta.  
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Oletusarvoisesti asetukset ovat yllä näkyvän kuvan mukaiset. Nämä asetukset ovat toimivat           

esimerkiksi järjestettäessä hallituksen kokousta. Esimerkiksi etäkoulutuksia tai tukiryhmiä        

järjestettäessä Teamsin kautta, on tärkeää ottaa huomioon odotustilaan liittyvä asetus. 

 

Odotustilalla tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että ennen etätapaamisen alkua         

osallistujat pääsevät varsinaisen kokouksen sijaan eräänlaiseen odotustilaan. Tässä tilassa         

osallistujat odottavat, että kokouksen järjestäjä tulee paikalle ja päästää kaikki kokoukseen           

sisään. Tämän avulla muut eivät voi aloittaa tapaamista ennen kuin järjestäjä on paikalla.             

Tällä voidaan siis varmistaa esimerkiksi se, että etätukiryhmissä on aina järjestäjä paikalla            

valvomassa.  

 

Suositeltavaa on valita odotustilan asetukseksi ‘vain minä’ eli kaikki muut osallistujat           

odottavat odotustilassa ennen kokouksen alkua. Näin ollen olet varmasti paikalla itse kun            

kokous alkaa.  
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Seuraava asetus on myös erittäin tärkeä. Tällä asetuksella estetään esimerkiksi          

kaikenlainen mahdollinen häiriökäyttäytyminen kokouksessa.  

 

Esimerkiksi hallituksen kokouksissa, joissa useamman henkilön pitää pystyä näyttämään         

asioita omalta tietokoneeltaan, on valittava asetukseksi ‘kaikki’. Jos taas haluat varmistaa,           

etteivät muut voi kesken kokouksen jakaa mitä tahansa ja aiheuttaa mahdollisesti häiriötä,            

on hyvä valita asetukseksi ‘Vain minä’. Tällä asetuksella voidaan välttää esimerkiksi se, että             

joku osallistuja jakaa häiritsevää materiaalia kaikkien nähtäväksi ja näin häiritsee          

tapaamista. Tällä asetuksella saat etäkokouksessa varmistettua, että sinä päätät mitä          

kokouksessa näytetään. Kun olet määrittänyt asetukset,paina ‘Tallenna’.  

Kokouksen järjestäminen heti 

Jos haluat aloittaa kokouksen välittömästi, ei sinun tarvitse ajoittaa kokousta. Tässä           

tapauksessa ei myöskään kokouksen asetuksia voi helposti muuttaa. Tämä vaihtoehto          

toimii parhaiten silloin kun haluat järjestää esimerkiksi hallituksen kokouksen ja kaikki           

käyttäjät on linkitetty samaan organisaatioon. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kaikki löytyvät            

Teamsista jo valmiina. Järjestääksesi kokouksen heti mene kohtaan ‘kokoukset’ kuten          

ajastettujen kokousten kohdalla. Valitse kuitenkin nyt ‘Järjestä kokous nyt’.  

 

Kun valitset tämän vaihtoehdon, saat seuraavanlaisen näkymän (Kuva alla). Tässä          

vaiheessa pystyt valitsemaan tapaamiselle nimen. Antaaksesi kokoukselle nimen, paina         

yläreunan teksti kohdasta ‘tapaaminen järjestäjän…’. Tämän jälkeen voit kirjoittaa tähän          

kohtaan halutessasi tapaamisen nimen. Tämän jälkeen voit painaa ‘Liity nyt’ -painiketta ja            

kokous alkaa.  
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Käydään läpi seuraavassa osiossa kokouksen toiminnallisuudet, sillä ne toimivat         

kummassakin vaihtoehdossa samalla tavalla. 

Näytön jako ja muut toiminnallisuudet kokouksessa 
Joskus kokouksessa on tarpeellista jakaa esimerkiksi esityslista tai budjettiesitys. Tätä          

varten etäkokous työkaluista löytyy valmiiksi mahdollisuus jakaa kokoukseen osallistuville         

se, mitä näet omalla näytölläsi. Käydään tässä osassa läpi miten näyttö jaetaan            

kokouksessa ja miten voit määritellä sen, mitä näytöstä jaetaan.  

 

Käydään ensiksi läpi kokouksen perustoiminnot. Alla olevasta kuvasta näet kaikki kokouksen           

toiminnallisuudet. Käydään ne järjestyksessä läpi vasemmalta oikealle edeten. Huomaathan         

ettei tekstiä ‘Odotetaan, että muut liittyvät..’ ilmesty mikäli kokouksessa on osallistujia (tässä            

esimerkissä niitä ei ollut.) 
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Ensimmäisenä alapalkissa näet puhelun keston eli sen miten kauan kyseinen etäkokous on            

kestänyt. Seuraavasta valinnasta näet onko kamerasi kytkettynä päälle ja voit halutessasi           

muuttaa valintaa. Kun kameran päällä on viiva, tarkoittaa se ettei kamera ole päällä eli muut               

kokoukseen osallistujat eivät näe sinua. Mikäli haluat kameran olevan päällä, paina kameran            

kuvaa, viiva lähtee pois kameran päältä ja videokuva menee päälle. Nyt muut näkevät sinut.  

 

Kolmas kuva tarkoittaa mikrofonin asetuksia. Kun mikrofonin päällä on viiva, tarkoittaa se            

sitä ettei mikrofoni ole käytössä. Tästä saatetaan usein käyttää ilmaisua ‘mikrofoni on            

mutella’ eli mykistettynä. Jos mikrofoni ei ole käytössä, saat sen käyttöön painamalla sen             

kuvasta ja viiva poistuu tällöin kuvan päältä. Jos olet meluisassa paikassa, on mikrofoni hyvä              

pitää mykistettynä silloin kun et puhu.  

 

Seuraava kuva tarkoittaa näytön jakoa. Kun kuvan päällä on viiva, tarkoittaa se ettei näytön              

jako ole päällä. Käydään läpi näytön jakoon liittyvät asiat viimeisenä tässä osiossa. Kolmen             

pisteen kohdalta löytyvät muut kokouksen lisäasetukset ja alla olevasta kuvasta näet mitä            

asetuksia on valittavissa. Ei käydä näitä kuitenkaan läpi sen tarkemmin tässä oppaassa.  

 

Seuraavaksi alapalkista löytyy käden kuva, joka tarkoittaa viittaus toimintoa. Tällä toiminnolla           

osallistuja voi virtuaalisesti nostaa kätensä ylös pyytääkseen puheenvuoroa. Viittaukset         

näkyvät kokouksen pitäjälle osallistujalistassa.  

 

Käden jälkeen seuraava kuvake tarkoittaa keskusteluikkunaa eli kohtaa, johon osallistujat          

voivat kirjoittaa viestejä ja muita asioita kokouksen aikana. Painamalla tästä kuvakkeesta           

oikeaan reunaan avautuu keskustelualue, jonka alareunaan voit kirjoittaa oman viestisi. 
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Kirjoita viestisi alareunan ‘kirjoita uusi viesti’ kohtaan ja lähetä se painamalla oikeassa            

alareunassa näkyvää lennokin kuvaa tai paina näppäimistön ‘enter’ nappia.  

 

Toiseksi viimeinen kuva, jossa on kaksi henkilöä, tarkoittaa kokouksen osallistujalistaa.          

Painamalla tästä kohdasta, avautuu Teamsin oikeaan reunaan osallistujalista, josta näet          

osallistujat, sen ketkä nostavat kätensä ja jos henkilön mikrofoni on mykistettynä.  
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Oikean yläreunan painikkeesta ‘Jaa kutsu’ voit kokouksen järjestäjänä kopioida linkin, jonka           

avulla muut pääsevät liittymään kokoukseen. Tämän avulla voit siis kesken kokouksen lisätä            

kokoukseen uusia osallistujia.  

 

Viimeisessä painikkeessa on punainen tausta ja luurin kuva. Kuten tästä voisi päätelläkin, on             

se painike, josta voit lopettaa puhelun. Jos et ole kokouksen järjestäjä, voit poistua yksin              

kokouksesta, mutta järjestäjänä voit valita päättyykö koko kokous vai poistutko vain itse            

kokouksesta.  

 

Käydään läpi nyt näytön jakaminen hieman tarkemmin. Jakaaksesi näyttösi muille          

kokoukseen osallistuville on sinun painettava näytön jakamisen painiketta. Painike löytyy          

mikrofoni kuvakkeen ja kolmen pisteen välistä eli kuva jossa on ruutu ja nuoli. Paina siitä.               

Kun painat kuvakkeesta, aukeaa sinulle näytön alareunaan valinnat, josta voit valita mitä            

jaetaan. Ennen kuin olet tämän valinnan tehnyt ei näytöstä jaeta vielä mitään. Valikko             

näyttää tältä.  

 

Tästä pystyt valitsemaan mitä haluat jakaa. Jos sinun tarvitsee näyttää asioita useammasta            

eri paikasta, on helpointa valita ensimmäinen vaihtoehto eli ‘työpöytä’. Tämän valittuasi           

näkevät osallistujat kaiken saman mitä sinä näet tietokoneen ruudulla. Jos taas haluat            

osallistujien näkevän vain jotain tiettyä, esimerkiksi powerpoint esityksen, voit jakaa sen           

ikkunan, jossa se on sinulla avoinna. Huomaathan, että jos aiot esittää jotain koneeltasi,             

esim power point -esityksen, on sen hyvä olla valmiina auki koneella, jotta saat sen tässä               

vaiheessa helposti jaettua. Tässä esimerkissä jaetaan ikkuna, jossa selain on auki.  

 

92 



Digiloikalla Kohtaamisiin -hanke  
Nelli Kamunen Digiopas 

Huomaathan, että jos haluat näyttää osallistujille esimerkiksi videon Youtubesta, on sinun           

klikattava tässä vaiheessa kohdasta ‘sisällytä järjestelmän ääni’ , jonka jälkeen osallistujat           

näkevät valitsemasi näytön ja kuulevat samat äänet kuin sinä kuulisit tuosta ikkunasta            

omalla koneellasi. Eli siis jos päätät jakaa ikkunan, jossa selaimesi on auki ja siellä auki               

Youtube video, näkevät osallistujat videon ja siihen liittyvät äänet.  

 

Kun olet valinnut sen ikkunan, minkä haluat jakaa, Ilmestyy sen ikkunan alareunaan            

seuraavanlainen valintaikkuna ja koko jaettavan alueen ympärillä on punainen viiva. 

 

Alareunan musta laatikko ei tässä tapauksessa näy osallistujille, jos jaat heille selainikkunan            

etkä koko näyttöä. Tässä tapauksessa voit myös itse poistua selaimesta ja avata minkä             

tahansa toisen ikkunan, mutta osallistujille näkyy edelleen valitsemasi ikkuna. Pääset          

takaisin Teamsin näkymään klikkaamalla mustaa laatikkoa. Laatikosta voit kuitenkin käyttää          

muutamia toimintoja aivan kuten Teamsin puolellakin. Nämä valinnat löytyvät yllä olevasta           

mustasta laatikosta. Voit lopettaa näytön jakamisen painamalla tämän näkymän toiseksi          

viimeistä kuvaketta, jossa on ruutu ja sen päällä rasti. Painamalla siitä lopetat näytön             

jakamisen osallistujille, eivätkä he enää näe näyttöä.  

Kokoukseen osallistuminen 
Osallistuaksesi kokoukseen sinulla on oltava linkki, jonka avulla pääset liittymään          

kokoukseen. Todennäköisesti olet tämän linkin saanut esimerkiksi sähköpostin välityksellä.         

Kokoukseen voit liittyä käyttämällä joko selainta tai Teamsin työpöytäsovellusta. Nämä          

ohjeet kokoukseen liittymisestä on kopioitu Invalidiliiton ohjeesta.  
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Jos olet asentanut koneellesi Teamsin, voit myös valita vaihtoehdon ‘Avaa Microsoft Teams’            

ja siirryt Teamsin työpöytäsovellukseen.  

 

Saatat joutua tässä vaiheessa odottamaan, että joku päästää sinut kokoukseen sisään,           

mutta se ei vaadi sinulta toimenpiteitä.  

 

Skype 
Skype on Teamsin ohella myös hyvä työkalu kokousten pitämiseen. Parhaiten Skype           

soveltuu esimerkiksi hallituksen kokouksiin ja erilaisiin vapaamuotoisempiin tukiryhmiin.        
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Skype kokouksen voi järjestää ilman Skype-tunnuksia (Microsoft tunnuksia) tai sovellusta.          

Kokoukseen voit myös osallistua ilman kumpaakaan näistä.  

 

Skype on Microsoftin omistama ohjelmisto, joten samat tunnukset toimivat Teamsin ja           

Skypen käyttöön. Kokouksen järjestäminen onnistuu siis tarvittaessa selaimella ilman         

kirjautumisia tai sovellusten latausta. Huomaathan, että Skypen selainversio toimii vain          

Google Chrome ja Microsoft Edge selaimilla. Jos kuitenkin järjestät kokouksia usein, olisi            

suositeltavaa ladata Skypen sovellus joko puhelimelle, tabletille tai tietokoneelle.  

Skypessä kokousten ajastaminen toimii hieman eri tavalla kuin Teamsissa. Usein toistuviin           

kokouksiin tai tapaamisiin on mahdollista luoda jatkuva linkki, joten esimerkiksi tukiryhmään           

voi aina liittyä samalla linkillä. Skypen käyttö onnistuu täysin suomenkielisenä. 

 

Lisäohjeita löydät Eläkeliiton tekemästä Skype-ohjeesta tästä linkistä. Huomaathan, että         

ohjeet on tehty Skypen 2013 versioon, joten jotkut näkymät voivat olla hieman erilaisia kuin              

ohjeissa.  

https://elakeliitto.fi/sites/default/files/2018-08/Skype-ohje%2C%20lataus%20ja%20k%C3%A

4ytt%C3%B6ohjeet.pdf 

 

Skypen käytön aloitus 

Skypen käytön voit aloittaa menemällä osoitteeseen https://www.skype.com/fi/. Tästä        

osoitteesta pääset lataamaan Skypen työpöytäsovelluksen tai aloittamaan kokouksen        

suoraan selaimella ilman asennuksia tai tunnuksia. Huom selaimella Skype toimii vain           

Chromella ja Edgellä.  
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Tästä näkymästä voit painaa ‘Tai lataa Skype’ ja pääset lataamaan Skypen           

työpöytäsovelluksen koneellesi. Käydään alkuun läpi ensin Skypen asentaminen koneelle ja          

käsitellään sen jälkeen käytön aloitusta ja tunnusten luomista.  

 

Paina ‘tai lataa Skype’ ja saat seuraavanlaisen näkymän, josta pääset lataamaan Skypen            

koneellesi. Tämän jälkeen paina ‘hanki Skypen Windows-versio’ ja lataus käynnistyy          

automaattisesti. Tämän jälkeen voit asentaa ohjelman. Ohjelman asennus neuvoo         

eteenpäin, joten tätä vaihetta ei tarvitse pelätä.  

 

Seuraavaksi tarkastellaan tunnusten luomista ja sisäänkirjautumista. Skypen tunnukset voit         

luoda sovelluksesta tai selaimella, mutta käsitellään tässä kohtaa tunnusten luominen          

työpöytäsovelluksella. Kun Skype on asennettu aukeaa se automaattisesti ja saat          

seuraavanlaisen näkymän. Paina tässä kohtaa ‘kirjaudu sisään tai luo’ -painiketta.  

 

Seuraavaksi aukeaa alla olevan kuvan mukainen näkymä, josta pääset kirjautumaan          

Microsoft tunnuksillasi sisään. Mikäli siis olet jo luonut tunnukset Teamsin käyttöä varten,            

voin antaa käyttäjätunnuksesi tähän, vaikka et olisi vielä käyttänyt Skypeä. Tunnuksena           

toimii se sähköpostiosoite, jonka annoit aiemmin Teams tunnuksia tehdessä. Tämän jälkeen           

voit painaa ‘Seuraava’ ja pääset antamaan salasanasi, joka on sama mitä käytät Teamsiin             

kirjautuessasi.  
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Mikäli et ole aiemmin luonut tunnuksia Teamsiin tai Skypeen, valitse ‘Luo sellainen’ ja             

pääset luomaan tunnukset. Tunnusten luonti toimii samalla tavalla kuin Teamsin kohdalla,           

joten tarkemmat ohjeet voit katsoa aiemman osion kohdasta ‘Teamsin asennus ja           

käyttöönotto’. Kun olet luonut tunnukset ohjeiden mukaan, jatka seuraavien ohjeiden          

mukaan.  

 

Kun olet antanut sähköpostisi (Käyttäjätunnuksesi) ja salasanasi, Skype antaa sinulle          

seuraavan lisätietopyynnön, mikäli et ole aiemmin Skypeä käyttänyt. Tässä kohtaa siis sinun            

on annettava nimesi, joka näkyy kaikille Skypen käyttäjille.  

 

Kun olet syöttänyt nimesi, paina ‘Seuraava’ ja pääset lisäämään profiilikuvasi ja tämän            

jälkeen voit tarkastaa ääni- ja kuva asetukset.  
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Tässä esimerkissä ohitetaan kuitenkin profiilikuvan lisääminen oikean yläreunan ‘Ohita’         

-painikkeesta. Tämän jälkeen pääset tarkastelemaan äänten kuuluvuutta ja muita         

ääniasetuksia Skypessä. Tästä kohdasta voit edetä painamalla ‘ohita’ tai ‘jatka’.  

 

Kun olet testannu ääni- ja kuva-asetukset , ehdottaa Skype sinulle yhteystietojesi lisäämistä            

Skypeen. Voit kuitenkin ohittaa tämän vaiheen yläreunan ‘Ohita’ -painikkeella.  
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Yleistä Skypen käytöstä 

Alla olevasta kuvasta näet Skypen aloitusnäytön, eli sen näkymän, mikä avautuu kun avaat 
Skypen ja olet kirjautunut sisään.  
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Käsitellään seuraavaksi lyhyesti kontaktien eli ihmisten yhteystietojen lisääminen Skypessä.         

Huomaathan, että tässä vaiheessa voit lisätä vain sellaisia ihmisiä, ketkä käyttävät Skypeä.            

Kontaktien lisääminen on tarpeen siinä tapauksessa, jos kokouksia on tarpeen järjestää           

usein kyseisen henkilön kanssa. Esimerkiksi voi olla järkevää lisätä kaikkien hallituksen           

jäsenten yhteystiedot, mutta muiden yhteystietojen lisääminen ei ole välttämätöntä.         

Kokoukseen voi kutsua mukaan ihmisiä linkillä, joten kaikkien yhteystietoja ei tarvitse lisätä.  

 

Yhteystietoja lisätäksesi mene vasemmassa reunassa kohtaan ‘ihmiset’ ja valitse se (paina           

siitä). Tämän jälkeen aukeaa seuraavanlainen ikkuna 

Tästä kohdasta näet kaikki yhteyshenkilösi listana. Tässä esimerkissä yhteystietoja ei          

kuitenkaan vielä ole. (Echo/ Sound test service löytyy kaikkien Skypen käyttäjien           

yhteystiedoista ja se on automaattisesti luotu. Sitä voidaan käyttää testi puheluihin, mutta            

mikään todellinen henkilö se ei ole.) 

Tässä vaiheessa valitaan kuitenkin ‘Uusi yhteyshenkilö’ jotta voidaan lisätä uusi henkilö            

omaan Skypen yhteystietolistaan. Kun olet klikannut painiketta ‘uusi yhteyshenkilö’, avautuu          

sinulle seuraavanlainen näkymä.  
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Tähän kohtaan voit kirjoittaa etsimäsi henkilön nimen tai sen sähköpostiosoitteen, jota tiedät            

hänen käyttävän Skypeen kirjautumisessa. Kun kirjoitat hakemasi henkilön nimeä, ilmestyy          

alapuolelle lista hakuusi sopivista henkilöistä.  

 

Samannimisiä ihmisiä voi olla useita, joten oikean löytäminen voi olla haastavaa. Tämän            

takia on hyvä olla tiedossa myös Skypen käyttäjänimi, joka näkyy tässä esimerkissä nimen             

alapuolella. Joissakin tapauksessa tunnistamista helpottaa mahdollinen sijaintitieto tai kuva.         

Huomaathan, että hakiessasi sähköpostiosoitteella, löytää haku vain kyseisen osoitteen         

käyttäjän.  

 

Kun olet löytänyt oikean henkilön, paina ‘lisää’ ja Skype lähettää henkilölle pyynnön liittää             

sinut yhteystietoihin. Kontaktin muodostamiseen tarvitaan siis käyttäjän hyväksyntä. Kun         

kontaktipyyntö on vahvistettu, näkyy lisäämäsi henkilö yhteystiedoissa.  

 

Kokouksen aloittaminen sovelluksessa 

Aloittaaksesi uuden kokouksen Skypessä valitse aloitusnäytöstä vasemmasta reunasta        

‘kokous’. Tämän jälkeen aukeaa seuraavanlainen näkymä. 
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Tässä näkymässä voit lisätä kokoukselle nimen ja sen jälkeen kopioida liitymislinkin muille            

osallistujille. Aloita siis kirjoittamalla kokoukselle nimi otsikon ‘Mitä tämä kokous koskee’           

alapuolella olevaan tekstikenttään. Tämän jälkeen valitse haluamasi vaihtoehto        

kokouskutsun lähettämiseksi. Valitsemalla ‘kopioi linkki’ voit kopioida linkin kokoukseen ja          

liittää sen haluamaasi paikkaan. Mikäli taas valitset jonkin muun vaihtoehdoista, siirryt           

automaattisesti palveluun ja linkki kokoukseen liitetään automaattisesti mukaan. Esimerkiksi         

jos valitset vaihtoehdon ‘Gmail’, avataan selain automaattisesti ja uudella välilehdellä          

aukeaa Gmailin sivu. Mikäli et ole kirjautuneena sisään, aukeaa sinulle ensin           

sisäänkirjautumissivu. Kun olet kirjautunut sisään, aukeaa automaattisesti uusi        

sähköpostiviesti, johon on liitetty linkki kokoukseen ja kokouksen nimi.  

 

Kun olet jakanut kokouslinkin muille osallistujille, voit valita alareunasta joko ‘keskustelu’ tai            

‘aloita puhelu’. Mikäli haluat odottaa muiden osallistujien liittymistä, kannattaa valita          

‘keskustelu’, jolloin aukeaa keskusteluikkuna, jossa voit kirjoittaa viestejä muille kokoukseen          

osallistuville. 
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Yläreunasta keskeltä näet kokouksen osallistujamäärän, jonka avulla voit seurata milloin          

kokoukseen osallistujat liittyvät mukaan. Alareunan ‘kirjoita viesti’ kenttään voit kirjoittaa          

viestisi ja lähettää sen painamalla ‘enter’ -näppäintä tietokoneellasi. Nämä viestit näkyvät           

kaikille, joille olet linkin lähettänyt heti kun he avaavat linkin ja saapuvat paikalle.  

 

On tärkeää huomata, että kokouksen linkki ei vanhene eli samalla linkillä voi kokoukseen             

liittyä monta kertaa. Tämän avulla esimerkiksi säännöllisiin tapaamisiin ei tarvitse joka kerta            

omaa linkkiä, vaan osallistujat voivat käyttää samaa linkkiä. Mikäli sovellus on asennettuna,            

näkyy kokous vasemman reunan ‘keskustelut’ osiossa, joten joka kerta ei tarvitse edes            

linkkiä kokoukseen liittymiseen.  

 

Jos et kuitenkaan halua aloittaa puhelua heti, on se myös mahdollista ajastaa. Mikäli haluat              

ajastaa kokouksen, toimi kuten edellä mainituissa ohjeissa, mutta keskustelut näkymässä          

(kuva yllä) valitse oikeasta alareunasta kolme pistettä (paina siitä). Seuraavanlainen valikko           

aukeaa ja sieltä voidaan valita kokouksen ajastaminen.  
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Tässä valikossa valitse ‘ajoita puhelu’ ja voit valita milloin kokous pidetään. Seuraavaksi            

aukeaa uusi valintaikkuna, johon voit syöttää kokouksen tiedot.  

 

Kirjoita ylimpään otsikko kohtaan kokoukselle haluamasi nimi ja valitse sen jälkeen aika,            

jolloin haluat kokouksen pitää.  

 

 

Kun olet valmis aloittamaan kokouksen, paina oikeasta yläreunasta ‘aloita puhelu’. Kun olet            

painanut ‘aloita puhelu’ saat seuraavanlaisen näkymän. 
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Tässä kohtaa voit valita haluatko äänen ja kuvan olevan jaettuna muille. Alareunan            

ensimmäinen kuva tarkoittaa kameran asetuksia, eli sitä jaetaanko kuvasi muille osallistujille           

vai ei. Kun kuvan päällä on viiva, kuten kuvassa, tarkoittaa se että kameran on pois päältä ja                 

videokuvaa ei jaeta muille. Seuraava valinta on mikrofoni. Pidä mikrofoni päällä mikäli haluat             

muiden kuulevan sinut. Tässä kuvassa mikrofonin päällä ei ole viivaa, joten se on päällä.              

Mikäli haluat esimerkiksi kameran päälle, klikkaa kameran kuvaa ja viiva poistuu. Mikäli taas             

haluat mikrofonin mykistää, paina mikrofonin kuvaketta ja sen päälle ilmestyy viiva. Kun olet             

muuttanut asetukset haluamallasi tavalla, paina ‘aloita puhelu’.  

Puheluasetukset ja valinnat 

 

Tämän jälkeen sinulle aukeaa puhelun näkymä, joka on seuraavanlainen 
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Käydään läpi seuraavaksi puhelun näkymän eri vaihtoehdot ja toiminnallisuudet.         

Ensimmäisenä ikkunan alareunassa vasemmalla on ‘Jaa’ -painike. Tästä painamalla saat          

käyttöösi eri valinnat kokouslinkin jakamiseksi. Nämä valinnat ovat samat kuin aiemmin           

kokousta luotaessa. Seuraavasta painikkeesta ‘nauhoita’ voit tallentaa kokouksen, joten         

kokouksen asioihin on mahdollista palata myöhemminkin.  

 

Ruudun alareunasta keskeltä löytyvät aiemminkin käsitellyt mikrofoni- ja kamera kuvakkeet.          

Kun kuvake on valkoisella pohjalla, on se päällä ja jos taas kuvan päällä on viiva, on se                 

kytkettynä pois. Valintaa voi muuttaa klikkaamalla mikrofonin tai kameran kuvaa sen mukaan            

kumman asetusta haluat muuttaa. Viimeinen keskellä olevista painikkeista (punainen painike          

ja luurin kuva) on painike, josta voit päättää puhelun.  

 

Seuraavana alareunan painikkeissa on ‘keskustelu’ valikko. Painamalla tästä painikkeesta         

ikkunan oikeaan reunaan aukeaa keskustelualue, johon osallistujat voivat kirjoittaa viestejä          

puhelun aikana. Nämä asiat ovat nähtävissä keskusteluissa myös puhelun jälkeen. Kun           

painat keskustelut auki, näyttää näkymä seuraavanlaiselta. 

 

Voit kirjoittaa haluamasi viestin alareunan ‘kirjoita viesti’ kohtaan ja lähettää sen painamalla            

tietokoneesi ‘enter’ nappia. Keskusteluikkunan voit halutessasi sulkea yläreunasta        

‘keskustelu’ otsikon viereisestä x-painikkeesta.  
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Seuraavaksi puhelun näkymässä alareunassa on ‘jaa näyttö’ valinta. Tämän avulla voit           

jakaa näytöltäsi asioita muille kokoukseen/puheluun osallistuville. Kun painat valintaa ‘jaa          

näyttö’ saat seuraavanlaisen näkymän, josta voit valita mitä näytöstä jaetaan.  

 

Jos haluat siirtyä useamman ohjelman, kuten esimerkiksi nettisivun ja PowerPoint esityksen           

välillä, on järkevää valita ‘Työpöytä’. Tällöin kokoukseen osallistuvat näkevät kaiken, mitä           

näet itse tietokoneen ruudulla. Tässä kohtaa tietokoneen näyttö on valittuna ja sen ympärillä             

oleva sininen laatikko tarkoittaa valintaa. Mikäli haluat jakaa esimerkiksi vain jonkun tietyn            

ohjelman sisällön, esimerkiksi PowerPoint diaesityksen tai nettisivun, valitse se ikkuna, jossa           

kyseinen sisältö on. ‘Ikkuna’ kohdasta näet kaikki tietokoneellasi parhaillaan auki olevat           

ohjelmat ja kansiot. Kun olet valinnut jaettavan kohteen ja sen ympärille on ilmestynyt             

sininen laatikko, voit painaa ‘aloita jakaminen’. Mikäli haluat näyttää tietokoneeltasi videoita,           

valitse ‘jaa tietokoneen ääni’ painamalla tekstin viereistä kuvaketta, jolloin se muuttuu           

siniseksi. Kun olet aloittanut jakamisen, jaettavan ikkunan/näytön ympärille ilmestyy         

punainen viiva, joka merkitsee jaettavaa aluetta.  
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Kun näyttö on jaettuna, muuttuu alareunan painike valkoiseksi. Painamalla tästä          

painikkeesta saat vaihtoehdot vaihtaa jaettavaa näyttöä/ikkunaa, jolloin pääset uudestaan         

valitsemaan mitä jaetaan, tai voit lopettaa näytön jakamisen. Klikkaa haluamaasi          

vaihtoehtoa.  

 

 

Alareunan seuraava painike (keltainen peukalon kuva) mahdollistaa erilaisten hymiöiden         

lähettämisen kesken puhelun, mutta ei käsitellä tätä vaihtoehtoa sen enempää. Viimeinen           

valinta (kolme pistettä vierekkäin) antaa mahdollisuuden muuttaa valittuja tietokoneen ääni-          

ja kuva-asetuksia. Näihin ei useimmiten kuitenkaan ole tarpeen tehdä muutoksia, joten ei            

käsitellä sitä sen enempää.  

Pika kokouksen aloittaminen ilman sovellusta ja kokoukseen liittyminen linkillä 
Skype kokouksen voi järjestää ilman sovellusta ja myös täysin ilman tunnuksia. Tätä varten             

sinulla tulee kuitenkin olla käytössä joko Google Chrome tai Microsoft Edge selaimena.            

Järjestääksesi pikakokouksen ilman sovellusta, mene osoitteeseen www.skype.com/fi       

Valitse sivulta nyt ‘luo maksuton kokous’. Huomaathan, että sivuja päivitetään jatkuvasti ja            

näkymä saattaa poiketa tässä oppaassa esitetyistä. Perustoiminnallisuudet yleensä säilyvät         

kuitenkin samanlaisina.  

108 

http://www.skype.com/fi


Digiloikalla Kohtaamisiin -hanke  
Nelli Kamunen Digiopas 

 

Kun painat ‘luo maksuton kokous’ aukeaa seuraavanlainen näkymä. 

 

Mene oikeaan reunaan kohtaan ‘kokouksen nimi’ ja anna tapaamiselle nimi. Tämän jälkeen            

paina ‘luo maksuton kokous’. Tämän jälkeen saat seuraavanlaisen näkymän 

 

Nyt voit kopioida linkin esimerkiksi painamalla ‘jaa kutsu’ ja valitsemalla sieltä ‘kopioi linkki ’.             

Tämän linkin voit nyt liittää esimerkiksi sähköpostiin. Tarkemmat ohjeet kokouskutsujen          

jakamiseen löydät aiemmin käsitellystä osiosta ‘kokouksen aloittaminen sovelluksessa’.  

 

Kun olet jakanut kutsun haluamillesi henkilöille, paina ‘aloita puhelu’. Tämän jälkeen aukeaa            

seuraavanlainen näkymä. 
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Tämä näkymä on samanlainen kuin liittyessäsi kokoukseen linkin kautta. Käsitellään tässä           

nyt kuitenkin ensin kokouksen aloittaminen ja kokoukseen liittyminen ilman tunnuksia. Aloita           

siis painamalla ‘peruuta’ yläreunan ikkunasta. Tämän jälkeen valitse ‘Liity vieraana’. Mikäli           

sinulla on tunnukset, voit tässä vaiheessa halutessasi kirjautua sisään.  

 

Seuraavaksi pääset antamaan nimen, joka näkyy muille kokouksen aikana. Tämä helpottaa           

lähinnä osallistujien tunnistamista. Kirjoita tähän esimerkiksi siis vaikka etunimesi.Paina         

tämän jälkeen ‘Liity’ ja liityt kokoukseen.  

 

Skype luo sinulle eräänlaisen väliaikaisen tilin kokousta varten, mutta tämä tili poistuu            

viimeistään 24 tunnin kuluttua, kuten kuvassakin mainitaan.  
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Tämän jälkeen saat seuraavanlaisen näkymän, joka on hyvin samankaltainen kuin näkymä           

sovelluksessa. 

 

Tässä vaiheessa valinnat ovat samanlaiset kuten sovelluksessakin, joten seuraa tämän          

jälkeen ohjeita kohdista ‘kokouksen aloittaminen sovelluksessa’ ja ‘puheluasetukset ja         

valinnat’.  

 

Kun olet liittymässä kokoukseen jonkun toisen antaman linkin kautta, ovat näkymät ja            

valinnat hyvin samankaltaiset kuin aiemmin tässä osiossa selitetyt asetukset. Kokoukseen          

liityttäessä linkillä, on näkymä samanlainen kuin pikakokousta luodessa.  

 

Jos sinulla on Skype asennettuna koneellesi, paina yläreunan ikkunasta ‘avaa Skype’ ja            

sovellus avataan automaattisesti. Tämän jälkeen toiminnallisuudet ovat kuten kohdassa         

‘puheluasetukset ja valinnat’ on kuvattu.  
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Zoom 
Zoom on etäkokoustyökalu, jonka avulla voidaan järjestää monenlaisia kokouksia ja          

koulutuksia.Toisin kuin Teamsissa, Zoomin ryhmäpuheluiden kesto on rajattu 40 minuuttiin,          

mutta ne on mahdollista tallentaa. Toisaalta kokousten määrää ei ole rajoitettu, joten            

kokousta on helppo jatkaa uudessa puhelussa. Maksullisissa versioissa näitä ominaisuuksia          

ei ole rajoitettu. Zoom kokouksen järjestämiseen tarvitaan tunnukset ja sovelluksen          

lataaminen on kannattavaa. Kokoukseen voi kuitenkin osallistua ilman tunnuksia tai          

sovellusta, mutta sovelluksen avulla käyttö on sujuvampaa. Käydään läpi tässä oppaassa           

Zoomin käytön perusteet. Zoomissa on paljon erilaisia ominaisuuksi, mutta niiden käyttö ei            

ole välttämätöntä etäkokouksissa, joten kaikkia ominaisuuksia ei käydä läpi tässä oppaassa.  

Zoom tunnusten luominen 

Aloitetaan luomalla ensin tunnukset Zoomin käyttöä varten. Mene siis osoitteeseen          

www.zoom.us .Sivun oikeasta yläreunasta löydät nyt ‘sign up’ painikkeen, joka tarkoittaa           

tunnusten luomista. Painetaan siis siitä.  

 
Tämän jälkeen aukeaa seuraavanlainen näkymä. Tässä näkymässä pyydetään antamaan         

syntymäaika muodossa kuukausi, päivä, vuosi. Zoom ilmoittaa, ettei näitä tietoja tallenneta           

vaan tietoa käytetään ainoastaan varmennukseen.( Taustalla on siis todennäköisesti jokin          

Yhdysvaltojen lakiin liittyvä seikka) Kun olet antanut syntymäaikasi, muuttuu         

‘continue’-painike (jatka-painike) siniseksi ja voit painaa siitä edetäksesi. 

 

Seuraavaksi kysytään sähköpostiosoitetta, jota käytät Zoomiin kirjautumiseen.  
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Käydään tässä oppaassa läpi tunnusten luominen Kirjautumalla sisään Google-tunnuksilla.         

Tunnukset löytyvät jo valmiiksi isolta osalta, joten tämä tapa on helpoin. Halutessasi voit             

luoda tunnukset myös sähköpostilla tai kirjautumalla sisään Facebook-tunnuksillasi. 

 

Kun olet kirjautunut sisään Google-tunnuksillasi (tarkemmat ohjeet kirjautumiseen Google         

Drive osiossa), saat seuraavanlaisen näkymän 

 

Tässä kohtaa Zoom kertoo, että olet luomassa tunnuksia Google-tunnuksillasi. Pääset          

luomaan tunnukset painamalla ‘create account’ eli ‘luo tunnukset’. Paina siis siitä ja tämän             

jälkeen sinulla on käytössä Zoom tunnukset. Tunnusten luomisen jälkeen pääset suoraan           
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sisään Zoomin selainversioon, josta voit ajastaa ja aloittaa kokouksia. Tässä vaiheessa ei            

tarvitse erikseen kirjautua sisään, sillä olet jo kirjautuneena. Jatkossa pääset kirjautumaan           

Google-tunnuksillasi Zoomiin, etkä tarvitse erillisiä tunnuksia.  

Zoom kokouksen ajastaminen selaimella 
Järjestääksesi Zoom kokouksen selaimella mene osoitteeseen www.zoom.us ja kirjaudu         

sisään oikeasta yläkulmasta 

 

Tämän jälkeen saat näkymän, jossa on eri kirjautumis vaihtoehdot. Mikäli käytit tunnusten            

luomiseen Google-tiliä, valitse se nyt kirjautumistavaksi. Oikea painike on merkitty kuvaan           

nuolella. Tämän jälkeen kirjaudu sisään kuten normaalistikin kirjautuisit sisään         

Google-tunnuksillasi.  

 

Kun olet kirjautunut sisään, pääset näkymään, josta voit aikatauluttaa kokouksen. Tämä           

näkymä on niin kutsuttu profiili-näkymä eli tästä pääset tarkastelemaan kaikkia tietojasi ja            

järjestämiäsi kokouksia. Sivun vasemmasta reunasta löytyy seuraavanlainen valikko 
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Ensimmäisestä kohdasta ‘profile’ pääset tarkastelemaan profiilisi tietoja. Täältä löytyy         

esimerkiksi nimesi ja se mitä sähköpostiosoitetta käytät kirjautumiseen. Näihin tietoihin ei           

yleensä tarvitse tehdä muutoksia. Kohdasta ‘meetings’ löydät kaikki aikatauluttamasi tulevat          

kokoukset. Kohdasta ‘recordings’ löydät tekemäsi kokous tallenteet. Yleisimmin nämä         

kannattaa kuitenkin Zoomin sijaan tallentaa omalle koneelle. Käsitellään tätä asiaa          

myöhemmin tarkemmin. Kohdasta ‘settings’ löydät asetukset. Näihin ei ole yleensä          

tarpeellista tehdä muutoksia. Tärkeimmät valinnat asetuksiin voi tehdä aina kokousta          

ajastettaessa. 

 

Käydään läpi kokouksen ajastaminen ja ‘meetings’ välilehden tärkeimmät ominaisuudet.  

 

Tässä näkymässä näet kaikki tulevat kokoukset. Halutessasi voit aloittaa aikatauluttamasi          

kokouksen painamalla kokouksen riviltä nappia ‘start’ eli aloita. Halutessasi voit myös           

poistaa aikatauluttamasi kokouksen painamalla kokouksen rivillä nappia ‘delete’ eli poista.          

Yläriviltä löytyvästä kohdasta ‘previous meetings’ pääset tarkastelemaan menneitä        

kokouksia. Nykyiset ja tulevat kokoukset löydät välilehdeltä ‘upcoming meetings’.  
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Tarkastellaan tässä kohtaa kuitenkin kokouksen järjestämistä. Aikatauluttaaksesi kokouksen        

paina ‘meetings’ välilehdellä painiketta ‘schedule a new meeting’ painiketta. Tämän jälkeen           

pääset näkymään, josta voit määrittää kokouksen tietoja. Käydään läpi tietojen syöttäminen           

kohta kohdalta.  

 

Ensimmäisenä tietona anna kokoukselle nimi kohtaan ‘topic’ . Seuraavaksi voit halutessasi           

kirjoittaa kohtaan ‘Description’ kuvauksen kokoukselle. Tähän kohtaan voit esimerkiksi         

kertoa tarkemmin kokouksesta/tapaamisesta ja sen sisällöstä. Tämä on kuitenkin         

vapaaehtoista.  

 

Seuraavaksi määritellään kokoukselle ajankohta ja kesto. 

 

Ensimmäisestä kohdasta voit määrittää kokouksen päivämäärän. Huomaathan, että tässä         

tapauksessa ajankohta on ilmoitettu muodossa kuukausi/päivä/vuosi. Painamalla       

päivämäärän vieressä olevaa kalenterinkuvaa saat auki pienen kalenterin, josta voit valita           

haluamasi päivän. Päivää valitessasi kalenterista on tärkeää huomata, että viikko on merkitty            

alkamaan sunnuntaista. Kellonajan kohtaan voit joko kirjoittaa haluamasi kellonajan tai valita           

sen alasvetovalikosta (kellonajan vieressä nuoli alaspäin). Tärkeää on huomata, että tässä           

tapauksessa käytetään 12 tunnin kelloa eli on valittava myös onko aika aamupäivää vai iltaa.              

Lyhenne AM tarkoittaa aamua ja PM iltaa. Muista kuitenkin, että klo 12PM on 12.00 päivällä               

ja 12AM on keskiyö 00.00.  
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Seuraavaksi kohtaan ‘Duration’ pääset määrittämään kokouksen keston. Kesto annetaan         

muodossa tunnit/minuutit. Tässä vaiheessa on tärkeää huomata, että Zoomin ilmaisessa          

versiossa on kokouksen kesto rajoitettu 40 minuuttiin, jos kokoukseen osallistuu yhteensä           

enemmän kuin kaksi osallistujaa. Alapuolella oleva oranssi ilmoitus kertoo tästä asiasta. Voit            

kuitenkin määrittää kokouksen kestoksi tunnin, mutta kokous kestää kuitenkin vain 40min,           

mikäli osallistujia on useampia. Voit kuitenkin aina aloittaa kokouksen uudestaan käyttäen           

samaa linkkiä, mutta tällöin kaikkien osallistujienkin on liityttävä kokoukseen uudestaan.  

 

Kohdalla ‘Time Zone’ tarkoitetaan aikavyöhykettä. Lähtökohtaisesti tämä määritellään        

automaattisesti tietokoneesi kellon mukaan, joten tätä valintaa ei tarvitse muuttaa. Mikäli           

kokous on toistuva ja järjestetään useita kertoja, voit valita kohdan ‘recurring meeting’ eli             

toistuva tapaaminen painamalla tekstin vieressä olevasta laatikosta, jolloin se muuttuu          

siniseksi ja saat lisää valintoja. Ei käydä tässä oppaassa läpi kuitenkaan sen tarkemmin             

näitä vaihtoehtoja.  

 

Seuraavaksi määritellään kokouksen turvallisuuteen liittyviä asioita.  

 

Ensimmäisenä määritellään tapaamisen tunnus eli ‘Meeting ID’. Turvallisuussyistä on hyvä          

pitää valittuna ‘generate automatically’ eli ‘luo automaattisesti’. Lähtökohtaisesti omaa         

henkilökohtaista tapaamistunnusta ‘personal meeting ID’ ei tulisi jakaa julkisesti. Tämän          

tunnuksen avulla osallistujat voivat osallistua kokoukseen. Jos jollakin on tiedossa          

henkilökohtainen tapaamistunnuksesi, voi hän aloittaa kanssasi kokouksen ilman erillistä         

kutsua. Tämä ei useimmiten ole hyvä asia, joten ole huolellinen kenen kanssa tätä tunnusta              

jaat. Ei siis tehdä tähän kohtaan muutoksia.  

 

Seuraavaksi kohdassa ‘security’ pääset määrittämään tärkeimmät turvallisuusasetukset.       

Passcode eli salasana vaaditaan automaattisesti. Tähän kohtaan saat automaattisesti         

luodun tunnuksen. Voit kuitenkin halutessasi muuttaa tätä painamalla tekstikenttää ja          

kirjoittamalla salasanan itse. Tällä voit luoda salasanan, joka osallistujien on helppo muistaa            

ja kirjoittaa. Tämän salasanan avulla voit suojata kokouksesi, eikä kuka tahansa voi liittyä             
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kokoukseen. Jos haluat määrittää kokoukseen osallistujat, jaa tämä salasana vain          

haluamillesi henkilöille. Tällöin kokouslinkki ei riitä kokoukseen liittymiseen ja ulkopuoliset          

eivät pääse osallistumaan vaikka saisivat kokouksen tunnuksen tietoonsa.  

 

Tärkeää on pitää myös laatikko ‘Waiting room’ valittuna (sinisenä), jolloin tapaamiseen           

osallistujien on odotettava, että saavut kokoukseen ennen kuin kokous voidaan aloittaa. Jos            

tämä ei ole kuitenkaan tarpeen, esimerkiksi hallituksen kokousten kohdalla, voit painaa           

sinisestä laatikosta tekstin vierestä ja se muuttuu tyhjäksi. Tällöin kokoukseen pääsevät           

kaikki liittymään ennen kun tulet paikalle ja he voivat tarvittaessa aloittaa kokouksen.  

 

Viimeiseksi käsitellään muut kokoukseen liittyvät asetukset ennen kuin kokous voidaan          

luoda.  

 

Ensimmäisessä kohdassa ‘video’ määritetään videokuvan asetuksia. Ensimmäisellä       

kohdalla ‘host’ tarkoitetaan kokouksen järjestäjää ja kohdalla ‘participant’ osallistujia. Tässä          

kohtaa siis määritellään onko kokouksen järjestäjällä tai osallistujilla automaattisesti kamera          

päällä kokouksen alussa. Sininen pallo merkitsee sitä valintaa, mikä on valittuna.           

Useimmiten kamerat on hyvä olla pois päältä, jos kokouksessa aiotaan esittää asioita.            

Tukiryhmissä ja muissa tapaamisissa nämä voivat kuitenkin olla päällä. Valinta ‘on’           

tarkoittaa, että kamera on päällä ja valinta ‘off’ että kamera on pois päältä.  

 

Seuraavassa kohdassa ‘meeting options’ määritellään muita kokouksen tärkeitä valintoja.         

Ensimmäinen vaihtoehto ‘enable join before host’ tarkoittaa, että mahdollista osallistuminen          

kokoukseen ennen järjestäjää. Tämä kohta on hyvä jättää valitsematta, jos tapaamiseen on            

osallistumassa paljon ihmisiä. Tämä kohta kannattaa valita vain silloin kun Zoomia käytetään            

esimerkiksi hallituksen kokouksen järjestämiseen. Kun laatikko tekstin vieressä on         
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valkoinen, tarkoittaa se ettei sitä ole valittu. Laatikko muuttuu siniseksi kun toiminto on             

valittuna. 

 

Seuraava valinta ‘mute participants upon entry’ tarkoittaa osallistujien mykistämistä. Tämä          

valinta on hyödyllinen esimerkiksi koulutuksia järjestettäessä. Tällöin eivät osallistujat voi          

häiritä koulutuksen pitäjää pitämällä mikrofonia päällä ja puhumalla kouluttajan päälle.          

Valitaan tämä painamalla tekstin vieressä olevaa laatikkoa, jolloin se muuttuu siniseksi ja on             

nyt valittuna.  

 

Viimeisenä on valinta ‘automatically record meeting on the local computer’ eli           

automaattisesti tallenna tapaaminen omalle tietokoneelle. Käytä tätä valintaa kun haluat          

tehdä tapaamisesta tallenteen. Tallenteen avulla on esimerkiksi helpompi täydentää         

kokouspöytäkirjaa ja käydä uudestaan läpi sovittuja asioita. Koulutuksia järjestettäessä tämä          

on myös hyvä valinta, sillä tämän avulla koulutuksesta voidaan helposti tehdä tallenne.  

 

Kun olet valinnut säätänyt asetukset ja antanut kokouksen tiedot, voit tallentaa kokouksen,            

jonka jälkeen se on ajastettu. Tallentaaksesi kokouksen paina ‘Save’. Tämän jälkeen           

kokouksen ajastaminen on valmis.  

 

Kun olet tallentanut kokouksen, saat vielä tällaisen näkymän, josta näet kokouksen           

kutsulinkin ‘invite link’. Voit kopioida tämän linkin ja liittää sen kokouskutsuun, jotta muut             

voivat liittyä tähän kokoukseen käyttämällä tätä linkkiä. Muista jakaa myös määrittämäsi           

salasana. Mikäli et muista salasanaa, löydät sen kohdasta ‘security’. Tässä kohdasta           
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‘passcode’ jälkeen löydät salasanan. Lähtökohtaisesti salasana on piilotettuna kuten         

kuvassa, mutta saat sen näkyville painamalla ‘show’.  

 

Kun olet asentanut Zoomin, löydät ohjeet kokouksen pitämiseen asennusohjeiden         

jälkeisestä osiosta.  

Zoomin asentaminen koneelle 
Kokousten järjestäminen on helpompaa Zoomilla kun koneelle on asennettuna Zoom          

sovellus. Sovelluksen pääset lataamaaan osoitteesta  

https://zoom.us/download#client_4meeting Valitse eri vaihtoehdoista ‘Zoom client for       

meetings’. Tämän jälkeen paina ‘download’ eli ‘lataa’-painiketta ja sovelluksen lataus          

käynnistyy.  

 

Kun lataus on valmis, asenna sovellus painamalla ‘run’/suorita. Tämän jälkeen ohjelma           

asentuu koneellesi ja avautuu kun asennus on valmis. 

 

Lisäohjeita Zoomin käyttöön ja asennukseen löydät täältä. 

https://nuoretlesket.fi/2020/04/ohjeet-zoomin-kayttoon/  

https://www.ok-sivis.fi/jasenpalvelut/verkkokoulutus/zoom-ohje-osallistujille.html 

Zoom kokouksen pitäminen sovelluksella. 
Kokouksen järjestäminen on helpompaa sovelluksella, joten käydään sekin läpi tässä          

oppaassa. Järjestääksesi kokouksen Zoom-sovelluksella, lataa ensin sovellus. Käydään siis         

nyt läpi kokouksen pitäminen kun olet jo ajoittanut kokouksen. Käydään myöhemmin läpi            

myös kokouksen ajastaminen Zoom sovelluksella. 

 

Kun olet asentanut Zoomin, avaa se ja pääset kirjautumaan sisään 
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Valitse nyt se vaihtoehto, mitä käytit tunnusten luomiseen. Mikäli käytit Google-tunnuksiasi,           

valitse nyt ‘Sign in with Google’ eli kirjaudu sisään Google-tunnuksillasi. Kun olet kirjautunut             

sisään, saat seuraavanlaisen näkymän.  

 

Yläriviltä näet, että olet nyt kohdassa ‘meetings’ eli tapaamiset/kokoukset. Ylärivillä tuo kuva            

ja teksti on merkittynä sinisellä, joten se tarkoittaa sen olevan nyt valittuna. Käsitellään             

ensimmäisenä tämä osio ja käydään seuraavassa osiossa läpi ‘Home’ eli kotivalikko.  
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Tässä näkymässä näet vasemmalla puolella kaikki aikatauluttamasi kokoukset. Oikealla         

puolella näet valitun kokouksen tiedot ja pääset halutessasi muokkaamaan niitä. Valittu           

kokous näkyy vasemmassa reunassa sinisellä pohjalla ja oikealta puolelta näet myös           

kokouksen nimen, jota alapuolella olevat valinnat koskee. Otsikon alapuolella olevat valinnat           

ovat ‘start’ eli aloita, ‘copy invitation’ eli kopioi kutsu, ‘edit’ eli muokkaa ja ‘delete’ eli poista.                

Käsitellään tässä oppaassa tarkemmin kaksi ensimmäistä.  

 

Kun haluat kutsua kokoukseen lisää osallistujia, voit tehdä sen painamalla ‘copy invitation’.            

Tällä saat kopioitua valmiin tekstin, joka sisältää kaikki kokouksen tärkeimmät tiedot. Jos            

haluat vain joitakin tietoja kokouksesta, paina tekstiä ‘show meeting invitation’ ja näet tuon             

aiemmin mainitun tekstin sisällön. Voit nyt kopioida sieltä haluamasi tiedot. Kokoukseen           

osallistumiseen tarvitaan joko linkki tai tapaamisen tunnus (meeting ID) ja salasana           

(passcode).  

 

Kun haluat aloittaa kokouksen, valitse haluamasi kokous vasemmanpuoleisesta listasta. Kun          

olet valinnut kokouksen, näkyy se sinisellä pohjalla vasemmalla puolella ja kokouksen nimi            

näkyy myös oikealla puolella painikkeiden yläpuolella. Kokoukset ovat        

vasemmanpuoleisessa listassa aikajärjestyksessä, joten yleensä aloitettava kokous on        

listassa ylimpänä. Tämän jälkeen paina ‘start’ ja voit aloittaa kokouksen.  

 

Tämän jälkeen kokous aukeaa ja saat seuraavanlaisen näkymän 

 

Valitse ‘Join with Computer audio’ eli liity käyttäen tietokoneen järjestelmää eli tietokoneen            

mikrofoneja ja kaiuttimia. Tämän jälkeen pääset varsinaiseen kokoukseen. Kokouksessa         

näkymä on seuraavanlainen 
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Käydään tässä vaiheessa läpi kokouksen toiminnallisuudet. Ensimmäisenä ruudun        

vasemmassa yläreunassa on teksti ‘recording’. Tämä tarkoittaa että kokousta nauhoitetaan.          

Voit pysäyttää nauhoituksen hetkeksi painamalla tekstin vierestä kahta pystyviivaa         

(pause/tauko) tai lopettaa nauhoituksen painamalla tekstin vierestä neliötä (stop/pysäytä).         

Huomaathan, ettei kokousta nauhoiteta automaattisesti ellet ole näin määritellyt kokouksen          

asetuksista ajastaessasi kokousta.  

 

Ruudun keskellä näet tässä vaiheessa kokouksen tiedot. Alimmalta riviltä ‘invite link’ löydät            

kokouksen kutsulinkin ja voit sen kopioida tässäkin vaiheessa painamalla linkin alapuolelta           

‘copy link’ eli kopioi linkki. Käydään seuraavaksi läpi alarivin valinnat vasemmalta oikealle.            

Ensimmäisenä löydät mikrofonin valinnat. Mikrofonin päällä ei ole viivaa, kuten kameran           

kuvassa, joten mikrofoni on valittuna eli päällä. Tämä tarkoittaa, että muut kokoukseen            

osallistujat kuulevat äänesi. Saat mikrofonin pois päältä painamalla mikrofonin kuvaa, jolloin           

sen päälle ilmestyy punainen viiva. Saat sen takaisin päälle painamalla uudestaan           

mikrofonin kuvasta. Viereisen kameran kuvan päällä on viiva, joten se on pois päältä. Saat              

kameran päälle painamalla kameran kuvasta, jolloin punainen viiva sen päältä katoaa. Saat            

kameran uudelleen pois päältä painamalla kameran kuvasta.  
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Seuraavasta kohdasta ‘security’ eli turvallisuus voit määritellä muutamia eri asetuksia          

kokoukseen osallistujille. Paina tästä kohdasta ja saat seuraavanlaisen valikon. Jos valinnan           

edessä on pieni merkki, tarkoittaa se, että tämä valinta on päällä/valittuna. Saat valinnan             

päälle/pois painamalla tekstistä, jonka valintaa haluat muuttaa. 

 

Ylin vaihtoehto ‘Lock meeting’ tarkoittaa kokouksen lukitsemista. Kun tämä on valittuna ei            

kokoukseen voi kukaan liittyä mukaan vaikka heillä olisikin kokouksen tunnus ja salasana.            

Tämän avulla voit estää kokoukseen liittymisen kesken kokouksen. Seuraava vaihtoehto          

‘enable waiting room’ tarkoittaa, että kokoukseen osallistuvat pääsevät ensin odotustilaan,          

josta kokouksen järjestäjä voi päästää osallistujat sisään kokoukseen.  

 

Seuraavassa kohdassa on valintoja, joilla voit vaikuttaa osallistujien toimimiseen kokouksen          

aikana. Otsikko ‘Allow participants to’ tarkoittaa ‘anna osallistujien.. ‘. Ensimmäinen valinta           

tämän otsikon alla on ‘share screen’ eli jakaa näyttönsä. Tämä valinta on hyvä jättää tyhjäksi               

eli valitsematta. Valitse tämä vain jos haluat antaa osallistujien jakaa vapaasti sisältöä            

näytöltä. Yleensä esimerkiksi koulutuksissa tämä on hyvä jättää valitsematta. Seuraava          

vaihtoehto ‘chat’ tarkoittaa pikaviestien lähettämistä. Tämä mahdollistaa osallistujien        

kirjoittaa viestejä kokouksen chat osioon, jota käsitellään myöhemmin tarkemmin. Valinta          

‘rename themselves’ tarkoittaa että osallistujat voivat määritellä nimensä uudelleen         

kokouksen aikana. Useimmiten tästä ei ole haittaa, joten tämä voidaan antaa olla valittuna.             

Valinta ‘unmute themselves’ tarkoittaa että osallistujat voivat laittaa mikrofonin itse päälle           

halutessaan. Tämä on hyvä olla päällä, mikäli haluat antaa osallistujien puhua vapaasti            

kokouksen aikana. Esimerkiksi koulutuksissa tämä taas on hyvä jättää valitsematta, jotta voit            

itse määrittää jos haluat antaa osallistujalle puheenvuoron.  

 

Seuraavasta alarivin kohdasta ‘participants’ painamalla saat osallistujalistan ruudun oikeaan         

laitaan. Tämä lista näyttää seuraavanlaiselta 
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Tästä näkymästä näet listattuna kaikki osallistujat ja heidän asetukset. Jos nimen viereinen            

mikrofonin kuva on harmaa, kuten kuvassa, on mikrofoni päällä. Mikäli kuvake taas on             

punainen ja sen päällä on viiva, tarkoittaa se, että se on pois päältä. Viereinen kameran               

kuva toimii samoin. Tästä näkymästä voit myös helposti laittaa kaikkien osallistujien           

mikrofonit pois päältä painamalla alareunasta ‘mute all’.  

 

Osion ‘Participants’ vieressä ruudun alareunasta löytyy ‘chat’, josta voit laittaa osallistujille           

viestiä ja myös osallistujat voivat kirjoittaa viestejä. Painamalla ‘Chat’ aukeaa oikeaan           

reunaan osio, josta näet kaikki kokouksen aikana lähetetyt viestit ja voit lähettää viestejä.             

Voit kirjoittaa viestisi kohtaan ‘type your message here..’ ja lähettää sen painamalla            

‘enter’-näppäintä tietokoneeltasi. Jos haluat lähettää osallistujille tiedostoja onnistuu se         

alareunan ‘File’ eli tiedosto kohdasta. Ei käydä näitä ominaisuuksia kuitenkaan sen           

tarkemmin läpi tässä oppaassa.  
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Käydään läpi seuraavaksi näytön jakaminen. Aloita näytön jakaminen painamalla ruudun          

alareunasta ‘share screen’ eli ‘jaa näyttö’-painiketta. Tämän jälkeen saat seuraavanlaisen          

valikon, josta voit valita mitä haluat jakaa 

 

Tästä näet kaikki avoimet sovellukset, joista voit valita mitä haluat jakaa. Jos haluat jakaa              

kaiken mitä näytöllä näet, valitse koko näytön jako eli ‘screen’. Valittu vaihtoehto näkyy             

sinisellä pohjalla. Jos haluat osallistujien kuulevan tietokoneesi äänet, esimerkiksi kun jaat           
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videota, valitse ruudun vasemmasta alareunasta ‘share computer sound’ eli jaa tietokoneen           

äänet. Paina tekstin edessä olevaa ruutua, jolloin se muuttuu siniseksi ja on nyt valittuna.              

Kun olet tehnyt haluamasi valinnat, paina ‘share’ eli ‘jaa’ ja muut näkevät nyt jakamasi              

sisällön.  

 

Jakamasi sisällön ympärille ilmestyy nyt vihreä viiva ja näytön yläreunaan näytön jaon            

työkalut. Jos siis esimerkiksi jaat koko näyttöä, koko näytön kuvan ympärille ilmestyy vihreä             

viiva. Yläreunan työkalurivi näyttää tältä 

 

Työkalut ovat lähes kaikki samoja kuin aiemmin tarkastellussa kokouksen alareunan rivillä.           

Vihreästä symbolista ‘new share’ pystyt muuttamaan sitä, mitä jaat näytöstä. Pääset siis            

tästä uudestaan valitsemaan jaettavan kohteen. Viereisestä kohdasta ‘pause share’ voit          

laittaa jaon tauolle. Tämä on hyvä toiminto esimerkiksi jos joudut jakamaan näyttöä ja             

kirjautumaan sisään johonkin palveluun. Tällä voit laittaa näytön jaon pois päältä siksi aikaa             

kun kirjaudut sisään. Mustan palkin alapuolella olevasta punaisesta painikkeesta ‘stop share’           

voit lopettaa jaon kokonaan. Ei käydä tässä oppaassa läpi muita vaihtoehtoja, sillä Zoomissa             

toiminnallisuuksia on paljon erilaisia.  

 

Tarkastellaan vielä lyhyesti alun kokousnäkymän alariviä.  

 

Mikäli et ole valinnut kokousta ajastettaessa, että kokous tallennetaan, ei ole tällä rivillä             

nauhoituksen pysäytys- ja tauotus painikkeita. Tässä tapauksessa löydät alariviltä ‘record’ eli           

tallenna painikkeen, josta voit aloittaa kokouksen tallentamiseen missä vaiheessa tahansa.  

 

Kun haluat lopettaa kokouksen, voit tehdä sen painamalla alareunan oikeanpuolimmaista          

painiketta ‘end’. Saat kaksi erilaista valintaa, joista valita 
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Ensimmäinen valinta ‘end meeting for all’ tarkoittaa että kokous päättyy kaikkien osalta.            

Käytä tätä valintaa kun haluat päättää kokouksen kokonaan. Mikäli taas haluat vain itse             

poistua kokouksesta, paina ‘leave meeting’ eli poistu kokouksesta. Mikäli et haluakaan vielä            

poistua, valitse alakulmasta ‘cancel’ eli peruuta.  

 

Kokouksen ajastaminen sovelluksella 

Käydään läpi vielä kokouksen ajastaminen suoraan sovelluksesta. Kokousta pääset         

ajastamaan ‘Meetings’ osiosta eli siitä näkymästä, mihin pääset kirjauduttuasi sisään          

Zoomiin.  

 

Tässä näkymässä paina yläreunasta löytyvää +-painiketta. Painike on ympyröity kuvassa.  

 

Tämän jälkeen pääset näkymään, josta voit täyttää kokouksen tiedot. 
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Kohtaan ‘Topic’ eli aihe voit kirjoittaa kokouksen nimen. Huomaathan, että tämä nimi näkyy             

kaikille kokouskutsun saaville ja kokoukseen osallistuville. Seuraavaksi kohdassa ‘start’         

määritellään kokoukselle alkamisajankohta. Painamalla päivämäärän jälkeen löytyvää nuolta        

(nuoli alaspäin) saat esille kalenterin, josta voit valita haluamasi päivän. Viereinen kellonajan            

valikko toimii myös samalla periaatteella eli painamalla kellonajan vierestä löytyvää nuolta,           

saat auki alasvetovalikon, josta voit valita haluamasi kellonajan. Huomaathan, että toisin           

kuin selaimessa, tässä kohtaa käytössä on 24 tuntinen kello, eikä 12 tuntinen kello.  

 

Kohtaan ‘duration’ eli kesto voit määritellä kokouksen keston muodossa tunnit/minuutit.          

Huomaathan, että ilmaisessa versiossa kokouksen maksimikesto on rajattu 40 minuuttiin,          

joten vaikka laittaisit kokouksen kestoksi tunnin, kestää kokous 40 minuuttia. Mikäli kokous            

129 



Digiloikalla Kohtaamisiin -hanke  
Nelli Kamunen Digiopas 

on toistuva, paina laatikkoa kohdasta ‘recurring meeting’ ja saat lisää valintoja. Ei käsitellä             

tätä kuitenkaan tarkemmin tässä oppaassa. 

 

Kohdassa ‘Meeting ID’ ,eli tapaamisen tunnus, on hyvä olla valittuna ‘Generate           

automatically’, eli luo automaattisesti, jolloin jokaiselle tapaamiselle luodaan automaattisesti         

oma tunnus, jota käyttämällä osallistujat voivat liittyä kokoukseen. Kohdassa ‘security’ ,eli           

turvallisuus, voit kirjoittaa ensimmäiseen kenttään salasanan, jota käyttämällä osallistujat         

pääsevät kokoukseen. Salasanan voit joko jättää satunnaisesti luoduksi valmiiksi         

salasanaksi tai määrittää oman salasanan. Määrittämällä oman salasanan helpotat kuitenkin          

salasanan muistamista, jolloin osallistujien on helpompi osallistua kokoukseen. Jätä myös          

kohta ‘waiting room’ valituksi. Tästä löydät tarkemman selityksen kohdasta ‘Zoom          

kokouksen ajastaminen selaimella’.  

 

Määritellään seuraavaksi muutamia kokouksen perusasetuksia. Kohdassa ‘video’ voit        

määritellä kameran oletusasetukset kokouksen alussa. Host on tässä tapauksessa         

kokouksen järjestäjä ja participants tarkoittaa kokouksen muita osallistujia. Kun sininen pallo           

on kohdassa ‘off’ tarkoittaa se että kamera on pois päältä kokouksen alussa. Jos pallo on               

taas kohdassa ‘on’ tarkoittaa se, että kokouksen alussa kamera on päällä. Nämä valinnat             

voit määritellä kummallekki kokouksen järjestäjälle ja osallistujille erikseen.  

 

Seuraavasta kohdasta ‘calendar’ pääset määrittelemään kokouksen jakamisen kalenteriin.        

Mikäli haluat merkitä kokouksen Google kalenteriisi, valitse ‘Google calendar’ ja kalenterisi           

aukeaa automaattisesti selaimessa kokouksen tallennuksen jälkeen. Jos taas haluat vain          

kopioida kokouksen tiedot ,ja lähettää ne haluamallasi tavalla osallistujille, valitse ‘other           

calendars’. Tämä valinta antaa sinulle tallennuksen jälkeen kokouksen tiedot kopioitavaksi,          

eikä kokouksesta tehdä automaattisesti merkintää mihinkään kalenteriin.  

 

Avataan nyt muut asetukset ‘advanced settings’ painamalla tekstin vieressä olevaa nuolta.           

Ensimmäisellä valinnalla ‘enable join before host ’ tarkoitetaan, että osallistujat voivat liittyä           

kokoukseen ennen järjestäjää. Lisätietoja tästä valinnasta löydät kohdasta ‘Zoom kokouksen          

ajastaminen selaimella’. Tämä valinta kannattaa jättää tyhjäksi (laatikko valkoinen eli ei           

valittu). Seuraavalla valinnalla ‘mute participants upon entry’ tarkoitetaan sitä, että          

osallistujat ovat kokoukseen osallistuessaan mykistettyinä eli heidän mikrofoninsa eivät ole          

käytössä. Tämä on hyvä olla valittuna esimerkiksi koulutuksia järjestettäessä. Mikrofonit          

voidaan kytkeä päälle milloin tahansa kokouksen aikana ja siitä löydät tarkempaa tietoa            
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oppaan edellisestä osiosta ‘Zoom kokouksen pitäminen sovelluksella’. Viimeisellä valinnalla         

‘automatically record meeting on the local computer’ tarkoitetaan kokouksen automaattista          

tallentamista järjestäjän koneelle. Valitse tämä, jos haluat tehdä kokouksesta tallenteen          

myöhempää käyttöä varten.  

 

Kun olet täyttänyt kaikki tarvittavat tiedot ja tehnyt valinnat, paina ‘save’ tallentaaksesi            

kokouksen. Nyt riippuen aiemmasta valinnastasi kalenterin osalta voi tapahtua jompikumpi          

seuraavista: Google kalenteri aukeaa selaimella tai saat ikkunan, josta voit kopioida           

kokouksen tiedot kutsuun. Mikäli valitsit tallentaa kokouksen Google kalenteriisi, aukeaa          

Google kalenteri automaattisesti selaimessasi. Voit nyt lähettää kutsut kokoukseen         

osallistujien sähköpostiin. Tarkemmat ohjeet tähän löydät kohdasta ‘Google Meet kokouksen          

ajastaminen Google kalenteriin’. Kutsun lähettäminen toimii siis samoin kuin Google Meetiä           

käytettäessä. Jos taas valitsit valinnan ‘other calendar’, saat seuraavanlaisen ikkunan, josta           

voit kopioida kokouksen tiedot.  

 

Painamalla ‘copy to clipboard’ voit kopioida suoraan ikkunan kutsutekstin. Kun liität kutsun            

tiedot esimerkiksi sähköpostiin, voit muokata tätä tekstiä, mutta älä muokkaa ‘Join Zoom            

meeting’ tekstin alapuolella olevaa linkkiä, kohdan ‘meeting ID’ numerosarjaa tai kohdan           

‘passcode’ jälkeen löytyvää salasanaa. Kun olet kopioinut kokouksen tiedot, voit sulkea           

ikkunan oikeasta yläkulmasta löytyvällä x-painikkeella.  
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Zoom kokoukseen osallistuminen 

Zoom kokoukseen voit osallistua joko sovelluksesta tai ilman sovellusta. Käydään tässä           

oppaassa läpi kokoukseen liittyminen sovelluksella, sillä se on helpompi tapa. Sovelluksen           

lataaminen ei ole välttämätöntä, mutta jos käytät Zoomia useasti, on kokouksiin           

osallistuminen helpompaa sitä kautta. Zoom myös kannustaa lataamaan sovelluksen         

tekemällä kokouksiin liittymisestä ilman sovellusta vaikeampaa. Tämän takia käsittelemme         

oppaassa vain kokoukseen liittymisen sovelluksella. Kokoukseen liittymiseksi et tarvitse         

tunnuksia Zoomiin vaikka käyttäisit sovellusta. 

 

Aloitetaan kokoukseen osallistuminen avaamalla Zoom sovellus. Mikäli et ole vielä ladannut           

sovellusta, lataa se kohdan ‘Zoomin asentaminen koneelle’ ohjeiden mukaisesti. Kun avaat           

Zoomin, saat seuraavanlaisen näkymän 

 

Jos haluat liittyä kokoukseen, eikä sinulla ole tunnuksia, paina ‘join a meeting’. Mikäli haluat              

liittyä kokoukseen tunnuksillasi, valitse ‘sign in’ eli kirjaudu sisään. Käsitellään ensin           

kuitenkin liittyminen ilman tunnuksia.  
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Kun olet valinnut ‘join a meeting’, saat seuraavanlaisen näkymän. Kirjoita tai liitä ylimpään             

kenttään joko ‘Meeting ID’ tai saamasi kokouslinkki. Salasanaa kysytään seuraavassa          

vaiheessa, joten vielä sitä ei tarvitse kirjoittaa. Alempaan kenttään voit kirjoittaa nimesi.            

Tässä esimerkissä Zoom on automaattisesti kirjoittanut nimen kohdalle ‘omistaja’. Tätä          

kohtaa voi kuitenkin vapaasti muokata ja voit kirjoittaa tähän kohtaan oman nimesi.            

Huomaathan, että tämä nimi näkyy kaikille kokoukseen osallistujille. Käydään läpi nyt vielä            

valinnat, joita on mahdollista muuttaa tässä kohtaa.  

 

Nimen alapuolella ‘Remember my name for future meetings’ tarkoittaa ‘muista nimeni tulevia            

kokouksia varten’. Tällä tarkoitetaan sitä, että Zoom täyttää tässä kohtaa nimesi jatkossa            

automaattisesti, mikäli tämä kohta on valittuna. Nimeä voit kuitenkin halutessasi muuttaa,           

vaikka se olisikin automaattisesti kirjoitettu. Tässä esimerkissä Zoom muistaa         

automaattisesti nimen, sillä tekstin viereinen laatikko on valittuna/sininen. 

 

Seuraavalla valinnalla ‘do not connect to audio’ tarkoitetaan äänijärjestelmän käytön          

kieltämistä. Käytännössä siis ,valitsemalla tämän kohdan, estät Zoomia käyttämästä         

mikrofonia. Tätä ei yleensä kannata valita. Mikrofonin voit kytkeä pois kokouksen alussakin.            

Tässä tapauksessa siis mikrofoni on päällä mikäli tämän tekstin viereinen laatikko on            

valkoinen/tyhjä/ei valittu.  
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Viimeinen valinta on ‘turn off my video’ eli sammuta videoni. Käytännössä tällä valinnalla             

automaattisesti laitat kamerasi pois päältä ennen kokouksen alkua. Tämä on hyvä valita,            

mikäli et halua jakaa kuvaa kokouksen aikana. Valitse tämä kohta painamalla tekstin            

viereistä valkoista laatikkoa. Kun olet valinnut valinnat ja antanut tarvittavat tiedot, ‘Join’            

painike muuttuu siniseksi ja voit nyt painaa siitä liittyäksesi kokoukseen.  

 

Tämän vaiheen jälkeen Zoom saattaa kysyä salasanaa (passcode) mikäli kokoukselle on           

sellainen määritelty. 

 

Kirjoita saamasi salasana tähän kohtaan ja paina ‘join meeting’. Tämän jälkeen pääset            

odottamaan, että kokouksen järjestäjä tulee paikalle ja päästää sinut sisään kokoukseen. 

 

Kun kokouksen järjestäjä on paikalla, päästetään sinut kokoukseen mukaan. Olet nyt           

onnistuneesti liittynyt mukaan kokoukseen ilman tunnuksia. 

 

Käydään vielä läpi Zoom-kokoukseen liittyminen sisäänkirjautuneena/tunnuksia käyttäen.       

Aloita avaamalla Zoom ja paina ‘sign in’ kirjautuaksesi sisään. Tarkemmat ohjeet           

sisäänkirjautumiseen löydät osiosta ‘Zoom kokouksen pitäminen sovelluksella’. Kun olet         
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kirjautunut sisään, valitse yläreunasta ‘Home’, mikäli jokin muu osio on valittuna. Valittu osio             

näkyy ylävalikossa sinisellä pohjalla. Tässä tapauksessa ‘Meetings’ on valittuna, joten paina           

‘Home’ ja pääset uuteen näkymään. 

 

Olet nyt seuraavan näköisessä osiossa. Tästä osiosta pääset myös aikatauluttamaan          

kokouksia ‘schedule’-painikkeella. Ei käydä sitä kuitenkaan sen tarkemmin läpi tässä          

osiossa. Liittyäksesi Zoom-kokoukseen valitse ‘Join’ eli liity. 

 

Tämän jälkeen aukeaa samankaltainen näkymä kuin kokoukseen liityttäessä ilman         

tunnuksia.  
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Tässä vaiheessa Zoom on automaattisesti täyttänyt nimesi, joten kirjoita vain tapaamisen ID            

(Meeting ID) ylimmäiseen kenttään. Tästä eteenpäin valinnat ovat kuten liittyisit ilman           

tunnuksia, joten katso ohjeet tämän osion alusta.  

136 



Digiloikalla Kohtaamisiin -hanke  
Nelli Kamunen Digiopas 

Virtuaaliset vertaistukiryhmät 
Virtuaalisen vertaistukiryhmän järjestämiseen on nykyään paljon erilaisia vaihtoehtoja.        

Vertaistukiryhmiä voidaan verkossa järjestää helposti myös täysin anonyymina tarvittaessa.         

Näin ollen vertaistukiryhmään osallistumiseen kynnys voi olla matalampi. Virtuaaliset         

vertaistukiryhmät voidaan jakaa kahteen erilaiseen ryhmään sen perusteella miten ne          

järjestetään. Vertaistukiryhmä voi pyöriä jatkuvana esimerkiksi Facebook ryhmänä, jossa         

osallistujat voivat keskustella asioista yhdessä ja varsinaista ryhmänvetäjää ei tarvita. On           

tärkeää kuitenkin järjestää ryhmälle joku valvoja, joka pitää huolta sääntöjen          

noudattamisesta ja muista käytännön asioista. Valvojan ei kuitenkaan tarvitse olla paikalla           

jatkuvasti. Toisessa vaihtoehdossa virtuaalisia tukiryhmiä voidaan järjestää niin, että         

tapaamiset ovat aina tiettynä ajankohtana ja ne tapahtuvat ryhmänvetäjän ohjauksessa.          

Tästä hyvä esimerkki voisi olla vaikkapa vertaistuki etäkahvit Teamsissa.  

Whatsapp 
Whatsapp on ilmainen viestintäpalvelu, jonka välityksellä voi lähettää viestejä niille, keiden           

yhteystiedot ovat tallennettuna puhelimeesi. Whatsappin käyttö vaatii älypuhelimen ja         

viestejä voi sen kautta lähettää vain sellaisille henkilöille, jotka käyttävät myös Whatsappia.            

Järjestötoiminnassa Whatsapp toimii parhaiten hallitusten ja eri järjestäjä porukoiden         

väliseen yhteydenpitoon, mutta sitä voidaan hyödyntää myös tukiryhmien ja viestinnän          

välineenä. Whatsappin kautta esimerkiksi jäsenet voivat lähettää viestejä järjestölle ja kysyä           

järjestön toiminnasta. Toisin kuin tekstiviestit, viesteistä ei Whatsapp veloita mitään. Käytön           

kustannukset koostuvat ainoastaan käyttöön vaaditusta nettiyhteydestä.  

Whatsapp ryhmät 
Whatsapp ryhmän avulla voit lähettää viestejä useammalle ihmiselle kerralla. Nämä ryhmät           

toimivat hyvin esimerkiksi järjestön hallitusten välisiin keskusteluihin. Tässä tapauksessa         

ryhmään otetaan jäseneksi kaikki hallituksen jäsenet ja viestit menevät aina kaikille yhtä            

aikaa. Ryhmässä voidaankin sopia helposti vaikkapa kokousten aikatauluista tai tehtävien          

jakamisesta. Tällöin kaikki sovitut asiat ovat heti kaikkien tiedossa, eikä asioista tarvitse            

erikseen keskustella kaikkien hallituksen jäsenten kanssa. Pienten päätösten tekeminen on          

siis Whatsapp ryhmän avulla nopeaa ja helppoa.  

 

Tarkat ohjeet Whatsapp ryhmän perustamiseen ja käyttöön löydät Digitreenien sivuilta          

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/10/04/digitreenit-ota-whatsapp-tehokayttoon 
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Seuraavat ohjeet ja kuvat ovat suoraan yllä olevan linkin sivulta. 

Ryhmän perustaminen Android puhelimella 
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Ryhmän perustaminen Applen puhelimella (Ios) 
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Whatsapp ryhmäpuhelut 
Whatsappin ryhmäpuhelut toimivat hyvin esimerkiksi järjestöjen hallitusten kokouksiin.        

Ryhmäpuheluiden koko on rajoitettu kymmeneen osallistujaan, joten isompia kokouksia sen          

kautta ei kannata järjestää. On tärkeää huomata, että Whatsapp ei ole mahdollistanut            

videopuheluita tietokoneilta, vaikka sen muut ominaisuudet toimivat myös selaimella.         

Ryhmäpuhelun soittaminen on helppoa avaamalla ensin ryhmän Whatsappissa ja tämän          

jälkeen oikeasta yläreunasta löytyy kameran kuva videopuheluita varten ja luurin kuva           

tavallisia puheluita varten.  

 
 

Facebook ryhmät 
Facebook ryhmiä voidaan hyödyntää järjestötoiminnassa monella eri tapaa. Ryhmät eroavat          

sivuista sillä, että niitä voidaan suojata monella eri tasolla. Ryhmät voivat siis olla julkisia,              

jolloin kaikki voivat löytää ryhmän ja tarkastella sen sisältöä ja jäseniä, mutta jotkut ryhmät              

taas ovat yksityisiä, jolloin niitä ei voi aina löytää haun kautta, eikä niiden sisältöä näe kuin                

niiden jäsenet. Lähtökohtaisesti Facebook sivu taas on aina julkinen ja kaikki voivat nähdä             

sen sisällön.  

 

Facebook ryhmiä löytyy nykyään monenlaisia ja useat niistä ovat erilaisia yksityisten           

ihmisten ylläpitämiä vertaistukiryhmiä. Tällä tavoin toimivat vertaistukiryhmät voivat pyöriä         

jatkuvasti, jolloin niiden jäsenet voivat keskustella ajasta ja paikasta riippumatta. Tärkeää on            
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kuitenkin ottaa huomioon, että tällaiset ryhmät tarvitsevat ylläpitäjiä tarkkailemaan kirjoituksia          

ja ryhmän sääntöjä. Hyvin ylläpidettyinä tällaiset tukiryhmät voivat olla jäsenille tärkeä tuki.  

 

Järjestöissä Facebook ryhmiä voidaan käyttää myös hallinnollisten asioiden hoitamiseen.         

Esimerkiksi hallituksen käytössä voi olla oma salainen ryhmänsä, jossa asioita voidaan           

tuoda esille ja kommentoida hallituksen kesken. Hallituksen kokoukset voidaan siis          

yksinkertaisimmillaan pitää niin, että sovitaan yhdessä ajankohta, jolloin asioita käsitellään ja           

asiat käsitellään puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtaja siis esittää asiansa ja muut voivat           

sitä kommentoida. Kaikkien asioiden käsittelyyn tämä menettely ei sovi, mutta          

yksinkertaisista asioista päätettäessä se voi tehdä päätöksenteosta melko nopeaa ja          

vaivatonta. Hallitusten omissa Facebook ryhmissä voidaan myös keskustella asioista         

ennakkoon ennen varsinaista kokousta, jotta kokouksessa voidaan keskittyä lopullisten         

päätösten tekemiseen asian perinpohjaisen käsittelyn sijaan.  

 

On tärkeää muistaa, että Facebook ryhmään liittymiseen tarvitaan aina ryhmän ylläpitäjän           

hyväksyntä. Ylläpitäjän on siis hyvä olla sellainen henkilö, joka käyttää Facebookia           

suhteellisen usein.  

Facebook ryhmän perustaminen 
Käydään tässä osiossa läpi Facebook ryhmän perustaminen ja sen tärkeimmät asetukset.           

Ryhmän perustaminen aloitetaan samoin kuin sivun perustaminen eli ensin kirjaudutaan          

sisään omilla Facebook tunnuksilla. Tämän jälkeen etusivulta löytyy oikeasta yläreunasta          

+-painike. Painetaan siitä ja avautuu seuraavanlainen valikko. 
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Valitaan tästä valikosta nyt ‘ryhmä’. Valittuasi tämän saat uuden näkymän joka on            

seuraavanlainen.  

 
Oikealla puolella on tuttuun tapaan esikatselunäkymä ja vasemmalta puolelta voit antaa           

tietoja ryhmästäsi. Tärkeintä on tässä vaiheessa antaa ryhmälle nimi ja valita sen            

yksityisyysasetukset. Yksityisyysasetuksissa valittavana on julkinen ja yksityinen. Alla        

olevassa kuvassa on selitettynä asetusten vaikutus ryhmään. Tukiryhmiä perustettaessa on          

hyvä valita asetukseksi ‘yksityinen’, jotta ryhmässä julkaistut asiat eivät ole kaikkien           

nähtävillä. Muut eivät myöskään tässä tapauksessa näe ketä ryhmään kuuluu.  
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Kun olet valinnut ryhmän yksityisyys asetukseksi ‘yksityinen’, aukeaa uusi valinta          

alapuolelle, jolla määritetään tarkemmin yksityisyyden asetuksia.  

 

 
 
Tässä näkymässä voit valita näkyykö ryhmäsi Facebookin haussa vai ei. Jos haluat, että             

liittymispyynnön ryhmään voi laittaa kuka tahansa, valitse ‘näkyvä’. Tämä on suositeltavaa           

esimerkiksi tukiryhmiä perustettaessa. Jos taas et halua, että ryhmää on mahdollista löytää            

tai lähettää siihen liittymispyyntöjä, valitse asetukseksi ‘piilotettu’. Tällöin ryhmään voivat          

liittyä vaan ne henkilöt, jotka olet itse kutsunut. Tämä valinta on paras vaihtoehto esimerkiksi              

järjestön hallitukselle ryhmää perustettaessa. Tällöin voit helposti valita ketkä ryhmässä          

ovat, etkä saa liittymispyyntöjä.  

 

Kun olet määrittänyt nämä asetukset, voit valita vasemmasta alareunasta ‘Luo’ ja ryhmä            

luodaan automaattisesti. Tämän jälkeen siirryt suoraan ryhmään ja voit määritellä sitä           

tarkemmin.  
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Voit määrittää näitä asioita ryhmääsi tai valita alareunasta ‘jatka myöhemmin’ , jolloin voit             

myöhemmin palata määrittämään näitä asioita.  

 

Kuten sivuilla, myös ryhmässä voit tehdä päivityksiä ja luoda tapahtumia ryhmälle. Tässä            

tapauksessa nämä näkyvät vain ryhmään kuuluville henkilöille. Vertaistukiryhmissä        

päivityksiä tekevät yleensä useimmat ryhmän jäsenistä, joten toisin kuin sivujen osalta,           

päivityksiä tekevät useat henkilöt.  

 

Jotta vertaistukiryhmä toimisi, on sille hyvä määrätä joku niin kutsuttu moderaattori, joka            

tarkkailee ryhmän toimintaa. Ryhmälle on hyvä määrittää myös säännöt ryhmän          

kuvaukseen. Näissä säännöissä on hyvä mainita esimerkiksi se, ettei ryhmästä saa kertoa            

asioita ryhmän ulkopuolelle. Jokainen voi määrittää ryhmän säännöt mieleisekseen. Säännöt          

eivät ole pakollisia, mutta ne tekevät ryhmän toiminnasta sujuvampaa. Hallituksen sisäisille           

ryhmille ei yleensä ole tarpeellista valita tarkkailijoita tai luoda sääntöjä.  

 

Kun ryhmä on valmis, näyttää se seuraavanlaiselta 
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Vasemmassa reunassa ovat kaikki ryhmän hallintaan tarvittavat työkalut. Ensimmäisenä         

kohdassa ‘jäsenpyynnöt’ näet kaikki ketkä ovat pyytäneet saada liittyä ryhmääsi. Paina siis            

tästä kohdasta jos haluat tarkastella jäsenpyyntöjä. Kohdassa ‘jäsenkysymykset’ voit         

määritellä kysymyksiä, joihin on vastattava jos haluaa ryhmään liittyä. Tässä kohdassa           

voidaan siis määrittää sellaisia kysymyksiä, jotka antavat ryhmän ylläpitäjälle lisätietoja          

jäsenpyynnön laittajasta. Tässä kohtaa voidaan kysyä esimerkiksi, että miksi on laittanut           

liittymispyynnön. Joskus tässä kohtaa pyydetään myös vastaamaan aikooko lukea säännöt          

ja noudattaa niitä.  

 

Kohdassa ‘ryhmäsäännöt’ voit määrittää erikseen sääntöjä joita ryhmässä on noudatettava.          

Tässä kohtaa voit määritellä 10 sääntöä ryhmälle. Seuraavassa kohdassa ‘jäsenen          

ilmiantama sisältö’ näet ne päivitykset, joista joku jäsenistä on ilmoittanut ja kertonut niiden             

esimerkiksi rikkovan sääntöjä.  

 

Lisää hyödyllistä tietoa ryhmistä ja niiden perustamisesta löydät Ylen Digitreenien sivuilta 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/05/digitreenit-nain-facebook-ryhmat-toimivat-kuinka-niihin-l

iitytaan-ja-kuka-nake 
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Muita hyödyllisiä digityökaluja 
Tässä osiossa on listattuna järjestöille hyödyllisiä digityökaluja. Jokaisen käytöstä on kerrottu           

hieman lisätietoja, mutta tarkempia käyttöohjeita ei ole annettu. Tästä osiosta löydät siis            

vinkkejä hyödyllisistä työkaluista, joihin kannattaa tutustua. 

Holvi 

Holvi on netissä toimiva palvelu, joka on yhdistelmä pankkia ja verkkokauppaa. Muista            

aiemmin mainituista työkaluista poiketen Holvi on aina lähtökohtaisesti maksullinen, mutta          

sen käyttömaksut ovat varsin maltillisia. Palvelun avulla on helppoa perustaa esimerkiksi           

järjestölle oma nettikauppa, josta jäsenet voivat ostaa jäsenyyksiä tai vaikkapa lippuja           

järjestön tapahtumiin. Holvin avulla tieto uusista jäsenistä ja jäsenmaksuista on heti           

näkyvillä, eikä tarvitse etsiä tietoa jäsenmaksun saapumisesta järjestön pankkitililtä ja sen           

jälkeen etsiä sähköposteista maksun maksajan tietoja jäsenkortin lähetystä varten. Holvi          

tarjoaa käyttäjilleen myös tiliin yhdistetyn pankkikortin. Kun ostoksia tehdään tällä          

pankkikortilla pystytään ne palvelun kautta yhdistämään helposti niihin liittyviin tositteisiin ja           

kirjaamaan oikeille tileille (eli esimerkiksi tapahtumakuluihin tai yleisiin tarvikehankintoihin).         

Holvin avulla voidaan siis tehdä valmistelevaa työtä kirjanpitoa varten. Joissakin          

yhdistyksissä ei ole Holvin lisäksi käytössä muita pankkipalveluita, joten kaikki rahaliikenne           

on yhdistyksessä mahdollista hoitaa Holvin kautta.  

 

Wordpress 

Wordpress on niin kutsuttu julkaisujärjestelmä, jonka avulla on helppoa ylläpitää ja päivittää            

nettisivuja. Wordpressin avulla nettisivut voidaan rakentaa ilman tarvetta kirjoittaa koodia ja           

siihen voidaan helposti lisätä lisäominaisuuksia. Tämän käyttö vaatii jonkin verran opettelua,           

mutta netissä on paljon hyviä ohjeita ja opetusvideoita. Yleensä sivujen käyttöönottaminen ja            

rakentaminen vaatii ulkopuolisen ammattilaisen apua, mutta sisältöjen päivittäminen voidaan         

tehdä niin helpoksi, että se onnistuu lähes keneltä tahansa. Järjestöt voivat siis ostaa             

nettisivut palveluna joltakin yritykseltä, mutta he voivat lisätä sinne helposti itse esimerkiksi            

uutisia ja tapahtumailmoituksia.  
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Google kalenteri 
Google kalenteri on kätevä apu aikataulujen yhteensovittamiseen. Kalenteriin on myös          

helppo merkitä tapahtumia ja jakaa se kaikkien nähtäville. Google kalenteri on mahdolista            

jakaa myös nettisivuille suoraan näkyville. Tarkempia tietoja kalenterin luomisesta löydät          

Googlen ohjesivulta tästä linkistä  

https://support.google.com/calendar/answer/2465776?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=f

i 

Canva 
Canva on ilmainen selainpohjainen (netissä toimiva) ohjelma, jonka avulla voi suunnitella ja            

toteuttaa monenlaisia graafisia julkaisuja. Ohjelma on helppokäyttöinen ja se ei vaadi mitään            

latauksia. Käyttö vaati kuitenkin sisäänkirjautumisen esimerkiksi Google-tilillä, mutta        

perustason käyttö on maksutonta. Maksullinen versio tarjoaa jonkin verran lisää          

ominaisuuksia, mutta ilman niitäkin pärjää varsin hyvin.  

Paint.net  

Paint.net on ilmainen netistä ladattava kuvien käsittelyyn tarkoitettu ohjelma. Sen avulla on            

helppo muokata kuvia monenlaiseen tarkoitukseen. Ohjelma on täysin ilmainen, eikä se           

sisällä maksullisia ominaisuuksia. Ohjelman käyttöön löytyy Youtubesta englanninkielisiä        

opasvideoita.  

Pixabay 
Pixabay on nettisivulla toimiva palvelu, josta voi ladata kuvia kaikenlaisiin tarpeisiin kuten            

esimerkiksi esitteisiin tai nettisivuille. Palvelusta löytyvät kuvat ovat lisenssivapaita eli niitä           

saa käyttää ilman erillistä lupaa, eikä niiden tekijöistä ole pakko liittää kuvan yhteyteen             

mitään tietoja. Sivustolta löytyy laajasti monenlaisia kuvia ja piirroksia. Palvelusta voi hakea            

kuvia myös suomenkielellä.  

Google Forms 
Google Forms on kyselytyökalu, jonka avulla on helppo luoda monenlaisia täytettäviä           

kyselyitä. Kyselyihin on mahdollista laittaa kohtia, joihin voi vapaasti kirjoittaa vastauksen tai            

vaihtoehtoisesti vastauksen voi valita valmiiksi annetuista vaihtoehdoista. Formsissa myös         

useamman kohdan valitseminen vastaukseen on mahdollista. Kyselyihin voidaan vastata         

täysin anonyymisti eli niin ettei vastaajasta tallennu mitään tietoja kyselyn laatijalle.           
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Vaihtoehtoisesti kyselyyn voidaan myös sisällyttää kohta, johon vastaajan on pakko antaa           

sähköpostiosoitteensa. Forms soveltuu hyvin esimerkiksi palautekyselyjen tekemiseen.  

 

Telegram 
Telegram on Whatsappin kaltainen viestintä sovellus, mutta Whatsappista poiketen siellä voi           

salata oman puhelinnumeronsa. Toiset käyttäjät voivat lähettää toisilleen viestejä, jos heillä           

on tiedossa käyttäjän yksilöllinen nimimerkki tai puhelinnumero. Telegramissa on         

mahdollista myös koota keskusteluryhmiä ja näin ollen se on hyvä alusta esimerkiksi            

anonyymeille tukiryhmille.  

 

Mailchimp 

Mailchimp on palvelu, jonka avulla järjestöjen on helppo lähettää uutiskirjeitä jäsenilleen.           

Palvelun avulla myös postituslistalle liittyminen on helppoa, kun jokainen voi syöttää tietonsa            

itse. Mailchimp tarjoaa paljon maksullisia ominaisuuksia, mutta ilmaisella versiolla onnistuu          

hyvin hoitaa järjestön uutiskirjeiden lähetykset. Palvelu on täysin englanninkielinen ja vaatii           

hieman opettelua. Opetteluun löytyy Youtubesta opetusvideoita.  
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Hyödyllisiä linkkejä 
Opastusta jokapäiväisiin digitaitoihin kaikentasoisille www.yle.fi/aihe/digitreenit  
 
Digisanakirja: 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/25/mita-ovat-selain-kayttis-ja-wifi-laaja-digisanasto-selittaa
-sanat-selvalla 
 
Vertaistukiryhmä digitaitoja opetteleville. https://www.facebook.com/groups/Digitreenit 
 
Jyväskylän Yliopiston tuen ohjeita Teamsin käyttöön (soveltaen käytettävissä) 
https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/office-365-ohjeet/teams-ohjeet  
 
Jyväskylän Yliopiston tuen ohjevideoita Teamsin ja Zoomin käyttöön (soveltaen 
käytettävissä) 
https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/erillis/thk/ohjevideot/webinaarit-opetuksen-jarjestamiseksi/eta
palaveri-teamsissa-tai-zoomissa-1 
 
Lista hyödyllisistä  opasvideoista Youtubessa 
https://www.youtube.com/watch?v=Fi_zlg2Rju4&list=PL6YbB7qNdXzKROitwC2jOfbm6fmIM
1FBr 
 
Digitaitokoulutukset- Youtube kanava, jossa hyödyllisiä opasvideoita 
https://www.youtube.com/channel/UCLUUyMNJpALaNuCjn4dwFBQ/videos 
 
Digikuu Oy - Youtube-kanava, jossa lyhyitä ohjevideoita Teamsin käyttöön 
https://www.youtube.com/channel/UCQ4sGhmvUXwAPEY6bRQUQ9A/videos 
 
Ohjeita Whatsappin käyttöön 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/10/04/digitreenit-ota-whatsapp-tehokayttoon 
 
Neuvoja Facebook ryhmän perustamiseen 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/05/digitreenit-nain-facebook-ryhmat-toimivat-kuinka-niihin-l

iitytaan-ja-kuka-nakee 

 

Kuvalliset Eläkeliiton tekemät ohjeet Skypen käyttöön (huom ohjeet tehty vanhaan versioon,           

joten näkymät saattavat poiketa ohjeen kuvista) 

https://elakeliitto.fi/sites/default/files/2018-08/Skype-ohje%2C%20lataus%20ja%20k%C3%A

4ytt%C3%B6ohjeet.pdf 

 

Ohjeita Zoomin käyttöön 

https://nuoretlesket.fi/2020/04/ohjeet-zoomin-kayttoon/  
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https://www.ok-sivis.fi/jasenpalvelut/verkkokoulutus/zoom-ohje-osallistujille.html 
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Lähdeluettelo 
 
1 Niemi, S. Somekatsaus 2019 - suomalaisten sosiaalisenmedian käyttö 
https://www.meltwater.com/fi/blog/suomalaisten-somen-kaytto 
 
Whatsapp ohjeen kuvat  
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/10/04/digitreenit-ota-whatsapp-tehokayttoon 
 
Teams kokoukseen osallistumisen kuvat 
Invalidiliiton ohjeesta 
 
 
ohjeet ja muut  kuvat, ellei muuta mainita: 
 Digiloikalla Kohtaamisiin -hanke Nelli Kamunen 
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