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(ent. Nuori Kirkko ry). Kiitos myös Katri Korolainen.

Zoom-käyttäjän ohje
Suomen Merimieskirkon vaalikokous 2022 järjestetään myös Zoom-verkkoalustalla. Pääset liittymään
kokoukseen sähköpostilla saamasi linkin kautta. Varaathan riittävästi aikaa (15 minuuttia) ennen
kokousta Zoomin käynnistämiseen.
Osallistuminen ei vaadi Zoom-sovelluksen asentamista eikä Zoom-tilin luomista, jos osallistut
kokoukseen verkkoselaimella. Halutessasi voit asentaa sovelluksen koneellesi. Löydät asennusohjeen
samalta verkkosivulta kuin tämän ohjeen.

Aluksi
Valitse jompikumpi kahdesta eri tavasta liittyä kokoukseen.
1. Käytä Zoomia verkkoselaimen kautta. Huom! Zoom ei toimi Internet Explorer-selaimella.
Käytä esim. Google Cromea, Firefoxia, Operaa, Safaria, Microsoft Edgeä.
Tai
2. Lataa Zoom-sovellus tietokoneellesi tai puhelimeesi sovelluskaupasta Zoom Cloud Meetings.
Ladattuasi sovelluksen toimi tämän ohjeen mukaan.
Pääset mukaan kokoukseen klikkaamalla sinulle sähköpostilla lähetettyä kokouslinkkiä tai
kirjoittamalla ko. linkki selaimeen. Jos käytät kokoukseen osallistumiseen verkkoselainta, hyväksy
kysyttäessä ohjelmapätkän asennus käytön helpottamiseksi.
Sen jälkeen voit vielä saada alla olevan kuvan mukaisen valinnan. Klikkaa ”Avaa Zoom Meeting”.

Klikkaa sitten alareunassa olevaa linkkiä ”join from your browser”.

Liity kokoukseen
Seuraa kuvien oikealla puolella olevia ohjeita. Nimitietoihin kirjoita etu- ja sukunimesi.
Kirjoita tähän nimesi
muodossa: Etunimi Sukunimi.
Näin varmistamme
henkilöllisyytesi. Nimi näkyy
kaikille kokoukseen
osallistujille.

(Mikäli se kysytään)

Mikäli ohjelma kysyy käyttöehtojen hyväksymistä, klikkaa I agree.

Tällä kokouksella ei ole
salasanaa. Mikäli ”Meeting
password” kysytään, jätä
kenttä tyhjäksi.

Tämän jälkeen saat ilmoituksen: ”Please wait, the meeting host will let you in soon”.
Olet ”odotushuoneessa” ja osallistumisoikeutesi kokoukseen tarkastetaan. Sinut päästetään
kokoukseen hetken kuluttua.

Säädä perusasetukset
Kun kokouksen järjestäjä on hyväksynyt osallistumisoikeutesi, ruudullesi avautuu seuraavat ikkunat
yksi kerrallaan. Näkymä voi olla erilainen, mutta oleellista on klikata nuolella osoitettuja valintoja.
Seuraa oikealla olevia ohjeita.

Salli Zoomin
käyttää mikrofonia.
Tarvittaessa valitse
ikkunaan
avautuvasta
mikrofonilähteestä
käyttämäsi mikki.
Huom. Mikäli
alareunan mikki- ja
videovalinnat jne.
eivät näy, heilauta
hiirtä ruudun päällä.

Saat videon päälle
ja pois painamalla
videokamerakuvaketta. Ruksaa
kamera pois
päältä.

Mikäli kameraa
pyydetään
erikseen
käyttämään,
ruksaa kamera
päälle ja salli
Zoomin käyttää

Huomioi, että kokouksen järjestäjä hallinnoi myös ääni- ja kuva-asetuksia. Järjestäjä ilmoittaa
kokouksen kuluessa, mitä toimintoa tai reaktiota kulloinkin tulee käyttää.

Huom. Mikäli
alareunan mikki- ja
videovalinnat jne.
eivät näy, heilauta
hiirtä ruudun päällä.

