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Ohjeita verkkokokoukseen osallistuvalle 

Kokous järjestetään yhteistyössä TJS Opintokeskuksen kanssa Adobe Connect -kokousohjelmaa 

käyttäen. Kokoukseen osallistuaksesi tarvitset tietokoneen mikrofonilla ja kaiuttimilla, selaimen ja 

internetyhteyden. Kuulokemikrofonin käyttö parantaa äänen laatua kokousta seuratessa ja on 

erityisen suositeltavaa, mikäli haluat pitää puheenvuoroja.   

 

Kokoukseen osallistujia suositellaan asentamaan ilmainen Adobe Connect (AC) -sovellus. Liittyessäsi 

kokoukseen avaa kokousikkuna sovellusta käyttäen (”open in application”). Yhteyden ja laitteiston 

testaukseen on varattu aikaa 30 min ennen kokousta.  Tule silloin paikalle testaamaan laitteittesi 

toimivuus, jotta ei tule yllätyksiä kokouksen alettua. Ksm. ohjelmisto- ja laitevaatimukset 

jäljempänä.  

 

Pääset kokouksen virtuaaliseen kokoushuoneeseen alla näkyvän linkin kautta: 

 

http://tjs-opintokeskus.adobeconnect.com/NeuvoRy/  

 

Kirjaudu osallistujaksi valitsemalla ”Enter as a Guest” ja anna etu- ja sukunimesi kohtaan 

”Name” ja paina ”Enter Room”.  Kokoustila avautuu ikkunaan. Mahdollisen Adobe Connect -

ilmoituksen ”Joining the Audio Conference” voit sulkea sulje rastilla tai Esc-näppäimellä. 

 

Klikattuasi osallistumislinkkiä ehdotetaan AC-sovelluksen asentamista tai avaamista koneelle. Salli 

sovelluksen asentaminen ja/tai avaaminen.  

 

Kokousta voi seurata myös älypuhelimella (IOS- ja Android-laitteilla), kunhan laitteeseen on 

asennettu AC-sovellus oikeasta store- tai play-kaupasta. Osallistujan on hyvä valmistautua verkko-

ongelmien varalta älypuhelimen käyttöön varayhteytenä. Ks. ohjelmisto- ja laitevaatimukset 

jäljempänä. 

 

Kokousikkunan avautuessa varmistu ensin, että kuulet webinaarin järjestäjiä laittamalla 

tietokoneesi kaiuttimet päälle ja tarkistamalla äänenvoimakkuus äänilaitteittesi asetuksista. 

 

Jos tilaisuus pysähtyy tai katkeaa koneellasi, niin sulje selain, käynnistä se uudestaan ja 

kirjaudu uudestaan, näin pääset taas mukaan. Tilaisuudesta pääset pois sulkemalla 

selainikkunan. 

 

Toimiminen kokouksessa 
Kokouksen puheenjohtaja antaa ohjeita kokouksen kuluessa. Kokousikkunan ylälaidan 

kuvakkeista ja niiden valikosta (ks. kuva alla) hallitaan omaa osallistumista: 

http://tjs-opintokeskus.adobeconnect.com/NeuvoRy/
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– Kaiutinkuvakkeesta saa äänet päälle (Kaiuttimien ollessa päällä kuvake näkyy 

vihreänä).  

– Oma mikrofoni ja kamera on mahdollista avata ja sulkea painamalla mikrofoni- tai 

kamerakuvaketta (Kun päällä kuvake näkyy vihreänä). Mikrofoni pidetään auki vain 

oman puheenvuoron ajan. 

– Viittauskuvakkeesta painamalla voi nostaa käden (raise hand) ja pyytää 

puheenvuoroa. Käsi laskeutuu samasta napista uudelleen painamalla. 

– Viittauskuvakkeen valikosta (kolmio kuvakkeen vieressä) voit äänestää kahden 

vaihtoehdon välillä: JAA (agree) tai EI (disagree). 

– Viittauskuvakkeen valikosta voit myös antaa palautetta ja ilmaista tunteita, mm: 

Puhukaa kovempaa, hitaampaa (speak louder/slower), taputus (applause) tai nauru 

(laughter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteyden ja laitteiston testaus ennen kokousta 
Virtuaalinen kokoustila avataan ilmoitettuun aikaan ennen kokouksen alkua yhteyden ja äänen 

testaamista varten. Tule silloin paikalle testaamaan laitteittesi toimivuus, jotta ei tule yllätyksiä 

kokouksen alettua.  

 

Kaiuttimen/äänen saat päälle kaiutinkuvakkeesta. Jos sinulla on ongelmia äänen tai kuvan kanssa 

voit olla ennen tilaisuutta yhteydessä kokousisäntään chat-ikkunaan kirjoittamalla. Kokouksen 

alettua ei apua yhteyden testaukseen ole mahdollista antaa muuten kuin chatilla tai 

poikkeustapauksessa puhelimitse Matti 050 351 0634.  

 

Kaiuttimien ollessa päällä kuvake näkyy vihreänä. Äänenvoimakkuutta voit säätää kahdella 

tavalla:  

Valikko ja kuvakkeet 
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• Tietokoneen näppäimistöltä tai Windowsin säätimillä kuvaruudun alalaidasta kaiutin-

kuvakkeesta.  

• Kokousikkunan yläreunan kaiutinkuvakkeen alasvetovalikosta valitsemalla ”Adjust 

Speaker Volume”.  

 

Voit myös testata kokoustilaan saavuttuasi itsenäisesti laitteittesi toimivuuden ja asetukset. 

Valitse kokoustilan ikkunan yläpalkissa ”Meeting” ja pudotusvalikosta ”Audio setup wizard”. 

(tätä ominaisuutta ei ole IOS- tai Android-laitteiden AC-sovelluksessa). Etene ohjeiden 

mukaisesti testaamalla ensin kaiuttimet ja sitten mikrofoni. 

 

Yhteyttä ja laitteita on mahdollista testata itsenäisesti ennen kokoukseen saapumista sivulla:  

https://tjs-opintokeskus.adobeconnect.com/common/help/en/support/meeting_test.htm. 

Valitettavasti kaikki sivun teksti on englanniksi. 

Ohjelmisto- ja laitevaatimukset  

Tilaisuuteen osallistuaksesi tarvitset tietokoneen mikrofonilla, kaiuttimilla, selaimen ja 

internetyhteyden. Kuulokemikrofonin käyttö parantaa äänen laatua kokousta seuratessa ja on 

erityisen suositeltavaa, mikäli haluat pitää puheenvuoroja. Varmista tietokoneesi ääniasetuksista, 

että kuulokkeet ovat käytössä. 

 

Kokoukseen osallistujia pyydetään asentamaan mielellään hyvissä ajoin ennen yhteystestausta 

tietokoneelleen AC-sovellus ja käyttämään sitä vaihtoehtoa kirjautuessaan kokoukseen. Selainkäyttö 

on myös mahdollinen, mutta ei suositeltava. Se saattaa olla tarpeen, jos et pysty tekemään 

muutoksia ja asentamaan tietokoneellesi mitään. AC-sovellus on järkevää  ladata myös älykännykälle 

varmuuden vuoksi. AC-sovelluksen voi ladata verkosta: 

Windows-laitteille:  http://www.adobe.com/go/Connectsetup ja 

Mac-tietokoneille: http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac 

Puhelimeen sovellus ladataan sovelluskaupasta:  Google Play tai Apple App Store.  

 

Sovelluksen asentamisen jälkeen on mahdollista kokeilla yhteyden ja laitteiden toimivuutta siihen 

varatussa TJS:n kokeilukokoushuoneessa: http://tjs-opintokeskus.adobeconnect.com/kokeilu/ 

 

Liittyessäsi kokoukseen ohjelma tarjoaa asennettavaksi Adobe Connect (AC) -sovellusta, tai jos se on 

jo asennettu ohjelma kysyy käytetäänkö sovellusta kokoukseen liityttäessä. Salli asennus ja valitse 

sovelluksen käyttö (”open in application”). 

 

https://tjs-opintokeskus.adobeconnect.com/common/help/en/support/meeting_test.htm
http://tjs-opintokeskus.adobeconnect.com/kokeilu/

