
Yleisiä käytänteitä/ohjeita riparilaisille Zoomiin liittyen 

Valmistelut: 

- Varmistakaa etukäteen että mikrofoni ja webkamera toimivat, niitä tullaan käyttämään 

- Puheen kuuluvuuden vuoksi suosittelemme käyttämään kuulokkeita, joissa mikrofoni 

- Valitse puhelulle paikka, jossa voit keskittyä 

- Muista tuoda mukana jokin itseäsi kuvastava esine 

 

Puheluun liittyminen: 

- Zoom puheluun voi liittyä älypuhelimen tai tietokoneella sovelluksella, tai tietokoneella selaimella.  

 Jos haluat käyttää sovellusta, voit ladata Zoom:in etukäteen osoitteesta https://zoom.us/download 

tai etsiä Zoom-sovelluksen puhelimesi kaupasta. Vaihtoehtoisesti voit klikata kutsulinkkiä, jonka jälkeen 

selain tarjoaa latausmahdollisuutta. Ladattuasi ohjelman, kutsulinkki ohjaa sinut automaattisesti puheluun. 

Avataksesi Zoom puhelun selaimella, avaa kutsulinkki: 

- sivusto ehdottaa sovelluksen lataamista dialogilla  ’avaa ohjelmalla’. Valitse peruuta, ja sitten sivun 

alareunasta ’Join From Your Browser’ (jos optio ei ole näkyvissä, klikkaa ensin ’launch meeting’, peruuta 

jälleen ’avaa ohjelmalla’ dialogi, jonka jälkeen vaihtoehto Join From Your Browser pitäisi näkyä sivun 

alareunassa.) 

 

- Ennen Zoom-puhelun alkua, pääset odotustilaan kunnes puhelun ylläpitäjä päästää sinut sisään. 

- Puheluun liityttäessä, valitse tietokoneella: ’join with computer audio’ tai puhelimella ’call over internet’, 

aktivoidaksesi äänesi puhelimessa. 

 

Nimi: 

- Nimimerkkinä etunimi (lisää nimesi perään kummalle leirille olet tulossa – esim. Emma (toiminta) tai 

Emma (vaellus) 

 Jos sinulla on tunnukset, voit muuttaa nimesi joko Zoom-tililläsi etukäteen: https://zoom.us/profile 

(kirjaudu ensin ja muista muuttaa se takaisin jälkikäteen)  

 Tai muuttaa sen liityttyäsi zoom-puheluun. Etsi nimesi osallistujaluettelosta, pidä osoitinta nimesi päällä 

jotta näkyviin tulee valikko ’unmute, more’ klikkaa ’more’ ja ’rename’. 

Puhelussa: 

- Myös Zoom puhelu on turvallinen tila, jossa voi osallistua, tulla kuulluksi ja jossa kunnioitamme toistemme 

mielipiteitä ja aikaa 

- Pidetään mikki käytössä, kun puhuu (muuten mutella). Kamerat voi mieluusti pitää päällä koko 

tapaamisen ajan 

https://zoom.us/download
https://zoom.us/download
https://zoom.us/profile


- Aloitamme klo 13 yhteksien tarkistuksella ja varsinainen ohjelma alkaa klo 13.10. Olethan ajallaan 

paikalla! 

- Jos ongelmia ilmenee, ohjaajat tavoittaa numeroista: 

Anna Penttinen, 050 512 3865 

Eve Niemelä, 050 572 1270 

 

Kutsulinkki ja päivän kulku: 

- klo 13 liity yhteiseen riparistartti-puheluun sähköpostin liitteissä saamastasi kutsulinkistä 

- n. klo 14 tauko 

- tauon jälkeen vaelluksen ryhmä jatkaa alkuperäisessä puhelussa ja toiminnan rippikoululaiset jatkavat 

uudessa puhelussa, johon annetaan kutsulinkki zoomissa ennen taukoa 

 


