
Liittyminen Teams-kokoukseen 
Ohjeen kuvat voivat erota näkemästäsi sen mukaan mikä internet selain ja versio käytössä. 
Jos arvelet kokoukseen liittymisen tuottavan vaikeuksia, kannattaa harjoitella ennakkoon. 
Kokouskutsusta löytyy linkki. Toimi tätä ohjeistusta soveltaen. 
Ennakkoon testauksessa pääsee odotustilaan saakka. 

.. - -- 

Kokoukseen suositellaan liittymään 5-10 minuuttia ennen kutsussa ilmoitettua alkamisaikaa. 
Ennen kokouksen aloitusta varmistetaan äänien kuuluvuus. 
Kokouksen virallinen osuus alkaa kutsussa ilmoitettuna aikana. 

Osallistuminen kokoukseen etänä onnistuu, kun sinulla on internet yhteydellä oleva 
tietokone tai tabletti tai älypuhelin. 

1. Liittyminen kokoukseen tietokoneella 

X + 
(- ➔ C I teams.rmcrcscft.corrv; 

;;1 SovelluUet \ - - 

- □ X 

* ,. 8; 
Avataanko Microsoft Teams? 

https://teams rnlcrcsoft.ccm haluaa avata tåmlln sovelluben. 

Valitse: 
Lataa Windows -sovellus 
Jos laitteellasi ei ole 
Teams-sovellusta ja haluat ,_ 
liittyä kokoukseen sovelluksella 1------■---- 

0 teamuoicrosoltcom saa aina avata 1.1tlaMt linkit sovellultst-l s.Mn 

Avaa Mkmsoll Trams 

(SUOSITUS) 1. Valitse: 

1mV Peruuta, jolloin sinun ei tarvitse 
asentaa Teams-sovellusta. 

Lataa Windows-sovellus 
.. Kayt~ työpöytäsovellusta perbean 

kokemuksen saavuttamiseksi. 

Kuinka haluat liittyä Teams 
kokoukseen? 

Jatka tällä selaimella 
Ei vaadi lataamista tai esennuste. 

(SUOSITUS) 2. Valitse: 
Jatka tällä seilamella 
Voit liittyä nimimerkillä. 

r.l.t, Avaa Teams-sovellus 
.. Onko sinulla jo se? Siirry suoraan kokoukseen. 

,,..__,,, .. ...,, .. , """""'""'"'''""'m,l,n('<b< 1\/alitse: 
!Avaa Teams-sovellus 
Jos haluat liittyä laitteesi Teams - 
sovelluksella. Huomioithan, että 
nimesi ja sähköpostiosoitteesi 
saattaa näkyä muille osallistujille. 

Linkin osoite ei ole oikein/toimiva, mikäli 
saat alla olevan kuvan mukaisen ilmoituksen. 

Something's wrong here. 
Thls 1s a 404 cmor. which means you've clicked on a bad Uni< or crnored an invaHd URL. M<1ybe whAt you ere 

looklng for can be found at Bitly.com. P.S. Bitly llnks ere case sensluve. 



2. Kamera- ja mikrofoniasetukset 

.. Microsoft Teams X + 
f- ➔ C {•)teams.microsoftcom/_#/l/meetup-joir,/19:meeting_YjZkZmEwOWEtNWMwZCOONTM4LThlY2ItM2E2NjgzNDA2Nz03@thread.v2J0?context:%7B"Tid":"0f7b25ff 

teams.microsoft.com pyytää lupaa 

~ Käyttää mikrofonia 

Salli asetukset. jotta voit 
päästä itse ääneen 

kokouksessa. 
Kameran ja mikrofonin saa 
kytkettyä pois päältä ennen 

kokoukseen liittymistä. 

Valitse Salli jos haluat sallia Microsoft Teamsin käyttää 
mil<rofoniasi ja kameraasi tässä selaimessa puheluiden ja 

kokousten aikana. 
Kun teet n.:iin, laitteet kytkelät"in päälle hetkeksi, jolta ne voidaan m-c'iärittää. 

3. 
Liittymis-asetukset 

V,llit•;p .iaru Ja v1dt'<M\Ph1hPt kolltl'f•lh· 

Kokous 

Kirjoita nimimerkki 
tai nimesi, 
joka näkyy muille 
osallistujille 

0 
c::, 

IA 1 Virtanen Matti] ,__ Klikkaa lopuksi 
"Liity nyt" 

,;r, '~- 
Sulje kamera ----- 

.)J; ~ 0 Reallek(R) AudK> 

Muut llittymlsv.1ihtoehdot 

Sulje 
mikrofoni 

Am1 po1•. k.ivto•;ta 

Kirjaudu nimimerkillä muotoa "A 1 Virtanen Matti" 
Näin toimien nopeutat osaltasi osallistujien kirjaamista 
ääniluetteloon ja lyhennät kokouksen kestoa. 
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4. Odotustila 

Kun kokous alkaa. ilmoitamme muille. että odotat odotustilassa. 
Jos olet jiirjPstäjil tai kutsu tuli tvöpaikaltasi tai koulustasi. kirjaudu ',";,;in. 

Odota hetki, että kokouksen 
järjestäjä päästää sinut 

kokoukseen. 

(2J'Q u fJ (. 0 Realtek(R) Audio 

5. Kokousnäkymä 

• Kokous I Mioosoft reans • X + 
~ ➔ C i teams.microsoltconv 
H Sovellukset 

Pidäthän mikrofonin ja kameran kiinni, kun 
seuraat kokousta. 
Aktivoi mikrofoni ja halutessasi myös kamera 
vain puheenvuorosi ajaksi. 

Kokouksen keskustelu x 

A 1 Virtanen Matti (Vieras) 
® liittyi keskusteluun kokous. 

Oma 
kamera 
päälle/ 
pois päältä 

Pyydä 
puheenvuoroa 

Poistu 
kokouksesta 

Klikkaa oma 
mikrofoni 
päälle, kun 
saat 
puheenvuoron 

Kokouksen Osallistujat 
keskustelu 
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Liittyminen Teams-kokoukseen älypuhelimella 

11.06 1# C <$ ....... 
0 i teoms.rnlcrosoft.com. 

Liity kokoukseen 
Microsoft Teamsissa 

(i) 

Ensin sinun täytyy ladata sovellus. 

~nl1TL'ilm\ 

Onko sinulla jo sovellus? 

[ -~•Y koko~ .. n _ ·7 

11.06 11 !I ♦ 

Microsoft Teams 

Aika aloittaa kokous! 
Miten haluat liittyä? 

Luty kokoukseen 

Kirjaudu sisään ja liity 

». .... 

(- 

ll.07ff!I~ 

Microsoft Teams 

... ~ ... 

Klrjoi1a nimt'st Jll valitse Liity kokoukseen 

A 1 Virtanen Matti 

t 111y kokoukseen 

1. 
Älypuhelimessa tulee 
olla Teams -sovellus 

Hanki Teams 
Jos laitteellasi ei ole 
Teams-sovellusta. 
Liity kokoukseen 
Valitse tämä, jos sinulla 
on jo sovellus. 

2. 3. 
Liity kokoukseen Liity kokoukseen 
nimimerkillä muotoa "A 1 Virtanen Matti" 
Näin toimien nopeutat osaltasi osallistujien kirjaamista 
ääniluetteloon ja lyhennät kokouksen kestoa. 

0 
C::;1 

Kun kokous alkaa, ilmmtamme muille. 
että odotat odotustilassa. 

~ ◄•l 

5. 
Seuraa tapahtumaa 
ruudulta 

00 Asl'la rnlnul puccn 

rn Jaa 

~ Noslakäsl 

t9'J Poisla saapuva v1deokuva käytöstä 

Vallntapaneeli 

Ef:I Muuta eeeuelce 

4. 
Odotustila 
Odota heti, että kokouk 
sen järjestäjä päästää 
sinut kokoukseen. 

Pidäthän mikrofonin ja kameran kiinni, kun seuraat 
kokousta. 
Aktivoi mikrofoni ja halutessasi myös kamera vain 
puheenvuorosi ajaksi. 

Klikkaa kolmea pistettä avataksesi 
lisävalikon. 
Lisävalikosta löytyy "Nosta käsi" 
pyytääksesi puheenvuoroa. 

Poistu 
kokouksesta 
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