
Zoom käyttöohje



Zoom:in käyttö tietokoneella



Sovelluksen käyttöönotto

• Sovelluksen voi ladata Windowsille, MacOS:lle ja Linuxille koneen 
sovelluskaupasta

• tai kirjoittamalla internet selaimelle Zoom download Download for 
Windows - Zoom (sivu lataa sovelluksen 
automaattisesti muutamassa sekunnissa, jos ei niin sivulla on linkki 
lataamiseen)

• Voit ottaa sovelluksen käyttöön myös vain rekisteröitymällä 
sovellukseen Free Sign up - Zoom

https://zoom.us/support/download
https://zoom.us/freesignup/


Zoom:iin kirjautuminen

• Kun Zoom käynnistyy, 
näkyy vieressä olevan 
kuvan näkymä

• Paina ”Sign in”
• Kirjoita sähköpostisi ja 

salasanasi



Oppitunnille liittyminen

• Klikkaa opettajan sähköpostiisi lähettämää linkkiä

• Zoom pyytää tallentamaan tiedoston ja käynnistämään 
asennusohjelman.

• Valitse sen jälkeen ”Avaa Zoom Meetings”

TAI

Jos et halua tallentaa ohjelmaa tai sinulla ei ole oikeuksia siihen valitse 
”launch meeting” ja sen jälkeen ”join from your browser”, jolloin voit 
avata ohjelman pelkastään verkkoselaimeen asentamatta sitä 
tietokoneellesi.



Oppitunnille liittyminen

• Kirjoita nimesi ja vahvista, ettet ole robotti, valitse ”Join”

• Hyväksy vakioehdot ”I Agree”

• Joskus oppitunnilla on ns. eteinen. Odota hetki, opettaja päästää 
sinut sisälle oppitunnin alkaessa

• Salli Zoomin käyttää kameraa ja mikrofonia, jotta äänesi ja kuvasi 
näkyvät kokouksessa



Zoom:in käyttö puhelimella



Zoom:iin kirjautuminen 
puhelimella



Kokoukseen liittyminen

• Kokoukseen pystyyy liittymään 
"Join" painikkeesta (1 kuva)

• Sen jälkeen näytölle tulee (2 
kuva), johon laitetaan 
"Meeting ID", jonka saat 
opettajalta.

• Voit myös liittyä oppitunnille
opettajan sähköpostiin 
lähettämän linkin kautta, 
jolloin puhelin avaa Zoom-
sovelluksen automaattisesti.

1 kuva 2 kuva



Kokoukseen osallistujalle
• Näytön alareunassa on työkalupalkki

• Mute/Unmute ja Stop Video/Start Video –kuvakkeista voi 
mykistää/avata mikrofonin tai piilottaa/näyttää videon eli 
oman kuvasi

• Participants, näyttää osallistujat, sekä mikrofonin ja 
videon tilan näytön oikeassa reunassa

• Osallistujia voi kutsua kokoukseen joko valitsemalla tästä 
Invite

• Tästä voi myös viitata Raise hand, jolloin nimesi perässä 
näkyy käsi-ikoni. Lower hand poistaa käden kuvan

• Chat avaa keskusteluikkunan

• Share Screen jakaa näyttösi osallistujille

• Reactions tuo taputuksen tai peukutuksen näytölle

• Leave päättää kokouksen omalta osaltasi



Muista!

• Sallia mikrofonin käyttö (muuten siitä voi tulla ongelma 
kokouksen aikana)

• Sallia kameran käyttö

• Mikrofoni kannattaa pitää mykistettynä, jos et puhu. Huomaa että 
koneen herkkä mikrofoni ottaa pienetkin äänet: paperien rapistelu ja 
kuiskauksetkin. Nämä kuuluvat voimakkaina muille opiskelijoille.

• Jos kotona on heikko nettiyhteys, kannattaa videokuva sulkea pois 
päältä. Pidä myös muut ohjelmat tietokoneelta suljettuina, niin 
nettikaistaa vapautuu Zoomiin.


