
LIONS WEBINAARI – KOKOUSTOIMINNOT 

GoToMeeting sivuston ohje, VIDEO  

https://support.logmeininc.com/supportvideos/gotowebinar/video--getting-started--gotowebinar-attendee-quick-start 

 

GoToWebinar toimii lähes kaikilla laitteilla.  

Tietokoneet/läppärit sekä PC että MAC, melkein kaikilla tableteilla ja lähes kaikilla kännyköillä (iphone, android, 

windows). Jos webinaari vaatii tarkempaa huomiotasi esitettävään materiaaliin suosittelemme käyttämään tietokonetta 

tai läppäriä, koska niissä on suurempi näyttö kuin esimerkiksi kännyköissä.  

PIKAOHJE                                 (tarkemmat ohjeet seuraavilla sivuilla) 
 

 

https://support.logmeininc.com/supportvideos/gotowebinar/video--getting-started--gotowebinar-attendee-quick-start


SISÄÄNKIRJAUTUMINEN  
 
Kun olet liittymässä nettikokoukseen, järjestelmä kysyy millä 
tavalla haluat yhdistää äänet kokoukseen. Valitse sopivin 
vaihtoehto: 

• Computer audio 
Tietokoneen kautta tulevat äänet, joko kaiuttimista ja 
tietokoneen omasta mikrofonista tai sitten 
sankakuulokkeista ja sen mikrofonista.  
Alla olevan kuvan tavalla klikkaamalla voit valita kuullun 
äänen ja mikrofonin lähteen tarvittaessa. 

• Phone call 
Saat puhelinnumeron 09 - 2317 0568. HUOM! tarkista 
numero sisäänkirjautumissivulta. 
Lisäksi sinun tulee syöttää kokouskoodi/Access code 
(esim. alla oikealla 594 935 493 #).  
Sekä oma audio PIN, joka lukee sisäänkirjautumissivulla 
(esim. alla oikealla 138 #). 

 

 

  



TILAISUUDEN ALOITUS 
 
Kun olet kirjautunut sisään, mutta tilaisuus ei ole vielä alkanut, niin ruutusi pitäisi näyttää jokseenkin alla olevan kuvan 
näköiseltä. Ja saat ajoittaisen tiedotuksen ”Webinar will begin shortly. Please wait”, joka tarkoittaa että tilaisuus alkaa 
pian, odota hetki.  
 
Huomaathan, että kirjautuessasi sisään mikrofonisi on mykistetty automaattisesti.  
Sen voi sinulle avata vain tilaisuuden ylläpitäjä. Mikrofonin kuva muuttuu vihreäksi, kun mikrofonisi on aktivoitu 
pyynnöstäsi (klikkaamalla kädennosto kuvaketta, ohje alempana). 
 

 
 

OHJAUSPANEELIN NÄKYMINEN JA PIILOTTAMINEN 
 
Jos et halua että ohjauspaneeli pienenee vain tummanharmaan 
kokoisiksi painikkeiksi, niin 
 

1) Valitse ylävalikosta VIEW,  
 
Klikkaa kohtaa ”Auto-Hide the Control Panel”  
tai varmista, että siinä kohdassa ei ole ruksia (✓). 
 
 
Klikkaamalla kohtaa FULL SCREEN, tulee tilaisuudessa esitetty 
materiaali koko näytön kokoiseksi. Tällöin siinä kohdassa tulee olla 
ruksi (✓). 
 

 



ÄÄNET TIETOKONEEN TAI PUHELIMEN KAUTTA 
 
Ensisijaisena vaihtoehtona suosittelemme käyttämään 
tietokoneen ääniä.  
Ruksi kohdassa COMPUTER AUDIO. 
 
Mutta mikäli äänet kuuluvat huonosti tai vääristyneinä, voit klikata 
ruksia PHONE CALL. 
 
Silloin soita annettuun numeroon (DIAL), 
ja järjestelmä pyytää kirjautumaan sisään anna koodi (ACCESS 
CODE) ja muista myös risuaita (#) lopuksi.  
Sen jälkeen puhelu pyytää vielä käyttäjäkohtaista pinkoodia 
(AUDIO PIN).  

 

TILAISUUTEEN OSALLISTUMINEN & TEKSTIVIESTIT 
 
Klikkaamalla käden kuvaa ohjauspaneelissa tarkoittaa, että haluat 
saada puheenvuoron.  Huomaathan, että kirjautuessasi sisään 
mikrofonisi on mykistetty automaattisesti.  
Sen voi sinulle avata vain tilaisuuden ylläpitäjä. Mikrofonin kuva 
muuttuu vihreäksi, kun mikrofonisi on aktivoitu pyynnöstäsi 
(klikkaamalla kädennosto kuvaketta, ohje alempana). 
 
Klikkaamalla pientä kolmiokuvaketta ( tai ) kullakin harmaalla 
rivillä voit piilottaa ja avata ohjauspaneelin osia.  
 
 
 
Jos tilaisuuden ylläpitäjä on julkaissut osallistujalistan, näet 
muiden osalistujien nimet ATTENDEES kohdassa.  
 
 
 
Jos tarvitset teknistä tukea, voit kirjoittaa kysymyksen 
viestikenttään QUESTIONS osion alla. Kirjoita kysymyksesi ja 
klikkaa SEND oikeassa alakulmassa.  
 
Joissakin tilaisuuksissa myös ohjelmaan liittyen voi esittää 
kommentteja ja kysymyksiä viestien kautta, mutta yleensä 
kokoustilaisuuksiin voi kommentoida ja kysyä vain nostamalla 
käden (klikkaamalla kädennoston kuvaketta), ja odottamalla että 
puheejohtaja antaa puheenvuoron.  

 

 
 



TILAISUUTEEN OSALLISTUMINEN ÄÄNESTÄMÄLLÄ 
 
Tilaisuuden aikana järjestäjä tai esittäjä voi esittää yleisölle/osallistujille kysymyksiä.  
Kysymykset ovat monivalinta kysymyksiä joihin voi antaa joko yhden tai useamman vastauksen. 
 
Tilaisuuden järjestäjä tai esittäjä kertoo milloin on aika osallistua ja äänestää. Silloin ruudullesi tulee alla olevan kuvan 
mukainen kysymys ja vastausvaihtoehdot. Klikkaa itsellesi parasta vaihtoehtoa, ja muista klikata myös SUBMIT. 
 

 
 
 
Kun kaikki/riittävä määrä osallistujia on äänestänyt suljetaan vastaaminen, ja järjestäjä/esittäjä julkaisee tuloksen, 
kuten alla. Tulos näyttää anonyymisti vastaajien äänten jakauman. Kenenkään yksittäisiä vastauksia ei voida jäljittää. 
 
 

 
 

 


