
    
 
     

 
Webinaarin osallistujan ohjeet 
 
Matti Järvinen, päivitetty 17.9.2015 
 
Klikkaa saamaasi linkkiä osallistuaksesi verkkokokoukseen/-seminaariin selainohjelmistosi avulla. 
Kirjauduttuasi vierailijana (Enter as a Guest) kokous avautuu ikkunaan. Huom. Sisään pääsee vain 
sovittuina aikoina. Kokoustila avataan yleensä n. puoli tuntia ennen sovittua tapaamista yhteyden ja 
ympäristön testaamista varten.  
 
Webinaaritila löytyy osoitteesta jo nyt, mutta verkkokoulutus on perjantaina 6.11.2015 klo 13 - 15: 
 

http://tjs-opintokeskus.adobeconnect.com/seminaari   
(voit testata flash-tuen toiminnan vaikka heti eli ympäristöön pääsee sisään jo nyt) 
Adobe Flash Player kannattaa tietoturvan takia päivittää uusimpaan versioon Adoben sivuilta, 
http://get.adobe.com/flashplayer/ jollei päivitä automaattisesti.  Crome-selaimessa on flash-tuki 
sisäänrakennettuna uusissa versioissa valmiina. 
 
Valitse ”Enter as a Guest” ja anna etu- ja sukunimesi kohtaan ”Name” ja paina ”Enter Room”.  
Mahdollisen Adobe Connect -ilmotuksen ”Joining the Audio Conference” voit sulkea Esc-näppäimellä. 
 

Laitevaatimukset:  
Kokoukseen osallistuaksesi tarvitset tietokoneen kaiuttimilla, selaimen, jossa Flash-tuki ja 
internetyhteyden. Jos ohjelma ei löydä Flash-sovellusta, pyytää se sinua asentamaan sen. Salli siis 
asennus, ei kestä montaa hetkeä. Webinaaria voi seurata myös IOS- ja Android-laitteilla, kunhan 
laitteeseen on asennettu ilmainen Adobe Connect -apps sovelluskaupasta. 
 

Yhteyden testaus:  
Seminaarin tai luennon seuraamista varten tule paikalle hieman ennen varsinaisen tapaamisen alkua 
yhteyden testaamista varten. Jos sinulla on ongelmia äänen/kuvan kanssa, voit olla ennen kokousta 
yhteydessä kokousisäntään chat-ikkunaan kirjoittamalla.  
 

- Kaiuttimen saat päälle, jollei ole valmiiksi, klikkaamalla kaiuttimen kuvaketta. Kaiuttimien ollessa 
päällä kuvake näkyy vihreänä.  

 
Voit myös testata laitteittesi toimivuuden ennen kokousta Audio Set up Wizardin avulla: valitse 
kokoustilan ikkunan yläpalkissa ”Meeting”. Valitse pudotusvalikosta ”Audio set up wizard”. Etene 
ohjeiden mukaisesti testaamalla ensin kaiuttimet ja sitten mikrofoni. Kokoustila avataan testaamista 
varten n. 30 minuuttia ennen kokouksen alkua. Tulethan ajoissa, jos haluat apua. Webinaarin alettua ei 
apua yhteyden testaukseen ole mahdollista antaa muuten kuin chatilla tai hätätapauksessa puhelimitse 
Matti 050 351 0634. Jos Adobe Connect on sinulle tuttu tai olet aikaisemmin käyttänyt sitä koneeltasi, 
niin alle 10 minuuttia ennen webinaarina alkua ehtii vielä hyvin kirjautua. 
 

Webinaariin, kokoukseen/seminaariin osallistuminen:  
- Kirjaudu vieraaksi valitsemalla ”Enter as a Guest” ja anna etu- ja sukunimesi nimesi kohtaan 

”Name” ja paina ”Enter Room”.  

- Varmistu ensin että kuulet kokouksen järjestäjiä laittamalla kaiuttimet päälle ja tarkistamalla 
äänenvoimakkuus. Äänenvoimakkuutta voit säätää usealla tavalla:  

 Tietokoneen näppäimistöltä tai windowsin säätimillä kuvaruudun alalaidasta kaiutin-
kuvakkeen päältä.  

 Selainikkunan (kokoushuoneen) yläreunan kaiutinkuvakkeen alasvetovalikosta valitsemalla 
”Adjust Speaker Volume”.  

- Osallistu seminaariin kysymyksin tai keskustelemalla/kommentoimalla chatissa . 

 Chat-viesti kirjoitetaan Chat-alueen alareunan tekstikenttään ja lähetetään enter-näppäintä 
painamalla.  

 Webinaarissa joko isäntä tai tilaajan edustaja seuraa chattia ja poimii kysymyksiä 
esitettäväksi luennoitsijalle 

- Jos webinaari pysähtyy tai katkeaa koneellasi, niin kirjaudu uudestaan ja pääset taas mukaan. 

- Tilaisuudesta pääset pois sulkemalla selainikkunan.  

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

