
ZOOM-TUNNILLE OSALLISTUMINEN 
Ohje PMO:n oppilaille 30.11.2020 
  
  
KIRJAUTUMISTUNNUKSET 
 

Zoomin kautta etätunnille osallistumiseen tarvitset ”kokouksen” tunnuksen (Meeting ID) ja 
salasanan (Password), jotka opettajasi ilmoittaa sinulle. 
  
KIRJAUTUMINEN TUNNILLE 
  

a) tietokoneella osoitteessa https://join.zoom.us 
● voit osallistua tunnille klikkaamalla suoraan Join a Meeting kirjautumatta (Sign in) tai 

rekisteröitymättä (Sign up) Zoom-sovellukseen 
● jos sinulla ei vielä ole koneella Zoomia, ohjelma pyytää asentamaan sen 
● kirjoita tunnus (Meeting ID) 
● kirjoita nimi ja salasana (Enter your name and the meeting password). Kirjoita oppilaan 

nimi, niin opettaja tietää helpommin kuka on osallistumassa. :) 
● klikkaa Join Meeting 
● odota, että opettaja ottaa sinut tunnille (näytöllä Please wait, the meeting host will let you in 

soon) 
  
b) mobiililaitteella Zoom Cloud Meetings -sovelluksella 

● jos sinulla ei vielä ole Zoomia, voit ladata sen ilmaiseksi Play Kaupasta tai App Storesta 
● voit osallistua tunnille klikkaamalla suoraan Join a Meeting kirjautumatta (Sign in) tai 

rekisteröitymättä (Sign up) Zoom-sovellukseen 
● kirjoita tunnus (Meeting ID) 
● kirjoita nimi (Join with a personal link name -tekstin alapuolelle). Kirjoita oppilaan nimi, niin 

opettaja tietää helpommin kuka on osallistumassa. :) 
● klikkaa Join Meeting 
● kirjoita salasana (Please enter your meeting password) 
● odota, että opettaja ottaa sinut tunnille (näytöllä Please wait, the meeting host will let you in 

soon) 
  
  
TUNNILLE OSALLISTUMINEN 
  

a) tietokoneella 
● Zoom-ikkunan alareunassa on palkki (tulee näkyviin liikuttamalla hiirtä), jossa vasemmassa 

reunassa näkyy mikrofonin ja kameran kuvat. Niitä painamalla voit kytkeä äänesi/videosi 
pois tai päälle. 

● voit vaihtaa näkymän asettelua oikeasta yläkulmasta klikkaamalla Speaker View tai Gallery 
View. 

  
b) mobiililaitteella 

● valikot tulevat näkyviin, kun kosketat ruudulla tyhjää aluetta 
● HUOM! opettajan ääni kuuluu vasta kun olet kytkenyt mikrofonisi päälle: klikkaa 

vasemmasta alareunasta Join Audio ja Call via Device Audio 
● valikkopalkissa näkyy mikrofonin ja kameran kuvat. Niitä painamalla voit kytkeä äänesi ja 

videosi pois tai päälle. 
● voit vaihtaa osallistujanäkymää pyyhkäisemällä vasemmalle. Oikealle pyyhkäisy siirtää 

sinut Safe Driving Mode -tilaan, jossa mikrofonisi ja kamerasi ovat kiinni. 
 
 
 

https://join.zoom.us/
https://join.zoom.us/


ÄÄNENLAADUN PARANTAMINEN 
 

Katso kuvallinen ohje (tekstin lopussa). 
 
TUNNIN PÄÄTTYMINEN 
 

Tunti päättyy automaattisesti opettajan päättäessä sen. Jos haluat poistua aikaisemmin, klikkaa 
tietokoneella oikeasta alakulmasta Leave meeting ja mobiililaitteella oikeasta yläkulmasta Leave. 
  
LISÄOHJEITA 
 

https://youtu.be/euRRrrNeFG0 Pikaopasvideo 1 
https://youtu.be/C0HnJksnKdE Pikaopasvideo 2 
https://support.zoom.us/hc/en-us (kaikki ohjeet, englanniksi)  
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