
Oletko ilmoittautunut mukaan VERSO-ohjelman valtakunnalliseen RÖNSY-
webinaariin? Tässä ohjeet, kuinka pääset mukaan linjoille: 
 
Tapahtuman luento-osuuteen (klo 9-11:30) pääset liittymään tästä linkistä: 
https://us06web.zoom.us/j/89744436639?pwd=QkJMYVhNSVV2blp0RGNjWEozTCtuUT09  
tai numerotunnisteella 
Meeting ID: 897 4443 6639 ja Salasana: VERSO 
 
Oman yhteyden toimimista voi tulla testaamaan klo 8:15 alkaen ja suosittelemme tätä 
varsinkin, jos käytät Zoomia harvoin. 
 
Kuinka osallistun webinaariin Zoom-alustalla? 

Liittyminen linkin kautta 

1) Paina Zoom-linkkiä. 
2) Linkin klikkaaminen vie tietokoneella selaimessa sivulle, joka avaa Zoom-ohjelmiston 

ja halutun kokouksen. Kokous voi pyytää salasanaa (yllä). 
3) Jos käytät tietokonetta sinulla ei tarvitse olla henkilökohtaista Zoom-käyttäjäprofiilia 

tai välttämättä koneelle ladattua ohjelmaa. Zoom avautuu halutessasi myös selaimella 
(valitse ruudulta Join from your browser), vaikka suositus on sovelluksessa avaamista. 
Zoomia tukevat selaimet: Google Chrome tai Mozilla Firefox. Selaimella liityttäessä 
Zoom pyytää kirjautumaan nimellä (kts kohta 4) ja hyväksymään käyttöehdot ja 
tietosuojalausunnon. 

Jos osallistut mobiililaitteen yhteydellä varmista, että Zoom-ohjelma on ladattu 
puhelimeesi ja toimii. Sovellus on ilmainen. 

4) Kirjoita nimesi muotoon Oma nimi + paikkakunta + edustamasi taho. Esimerkiksi 
Hannu Hanhi + Helsinki + Narnian päiväkoti. Tämä onnistuu myös Zoom-
tapaamisessa rename-toiminnon kautta (löytyy Participants-listan avaamalla nimesi 
perästä more > rename). 

5) Kokouksen avauduttua valitse vaihtoehto Join with Computer Audio. 

6) Ääni- ja kuva-asetuksia (esim. mikrofoni- tai kameravalinta) pääsee muokkaamaan 
vasemman alareunan valikoista (mikrofoni- ja kamerakuvakkeiden viereiset nuolet). 
Jos äänet eivät toimi, kokeile vaihtaa äänilähdettä mikrofonikuvakkeen oikealla 
puolella olevan nuolinapin alta (Audio settings… > Speaker- tai Microphone-kohdan 
alasvetovalikosta). Voit mykistää itsesi klikkaamalla mikrofonikuvaketta. 

Liittyminen numerotunnisteella (Meeting ID) 

Jokaisella Zoom-kokouksella on oma tunnistenumero (n. 10 numeroa) eli Meeting ID, jota 
voi myos̈ käyttää kokoukseen liittymiseen.  

Rönsyn Meeting ID: 897 4443 6639 ja Salasana: VERSO 

Selaimella 



1. Siirry selaimessa osoitteeseen https://zoom.us/join. 
2. Anna Meeting ID -ruutuun kokouksen tunnistenumero ja valitse Join  
3. Liittyminen jatkuu kuten liittyessä linkin kautta (kts. yllä oleva ohje).  

Zoom-ohjelmalla  

1. Jos Zoom on jo asennettu laitteellesi, paina Join a meeting -painiketta ja anna Meeting 
ID.  

 
Eikö webinaariin liittyminen onnistu tai kohtasitko muita teknisiä pulmia? 
 
Ota yhteyttä: Nina Huhtinen: p. 040 826 7776  
tai kysymyksissä ennen 17.11. verso@sovittelu.com 
 
 
Lämpimästi tervetuloa mukaan RÖNSY-webinaariin! 
 


