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Näin osallistut Google Meetillä opetukseen 

  Tarvitset osallistumista varten puhelimen, tabletin tai tietokoneen, toimivan 

nettiyhteyden sekä sähköpostiosoitteen.

 

 Saat sähköpostiisi kutsun tai viestin, jossa on linkki tapaamiseenne. Kutsu voi saapua        

 

 Jos osallistut tietokoneella, voit linkata sähköpostissa olevaa osoitetta tai jos linkki ei 

toimi, voit kopioida sen ja liittää sen tai kirjoittaa osoitteen selaimesi (parhaiten

toimii Google Chrome) osoitekenttään.  Päädyt liittymissivulle ja näet, minkälaisena 

osallistumisesi näkyy muille osallistujille. Mikäli koneessasi on käytössä kamera ja 

mikrofoni, ovat ne oletuksena päällä. Voit sammuttaa ne klikkaamalla mikrofonin ja 

kameran kuvaa. Liityt tapahtumaan vasta painaessasi Liity nyt –nappia kuvan

vieressä.
 

 Jos osallistut puhelimella tai tabletilla, klikkaa sähköpostissa näkyvää linkkiä. Mikäli 

käytät Google Meetiä ensimmäistä kertaa, pyytää laitteesi luultavasti sinua 

lataamaan Meet-sovelluksen yrittäessäsi liittyä luennolle. Sovellus ei maksa mitään ja 

sen asentaminen onnistuu todennäköisesti hyvin helposti ohjeita seuraamalla 

liittymisen yhteydessä. Myös tässä tapauksessa päädyt liittymissivulle ja kamerasi ja 

mikrofonisi ovat päällä, ellet sulje niitä. Liityt tapahtumaan painamalla Liity nyt –

kohtaa. Jos olet ladannut sovelluksen jo aiemmin, pääset suoraan liittymissivulle 

klikkaamalla sähköpostin linkkiä. 

 

 Kokouksen aluksi on hyvä testata, kuuluuko jokaisen ääni kaikille ja näkyykö kuva. 

Voitte sopia ryhmässä, pidättekö kamerat päällä ja miten jokainen saa halutessaan 

puheenvuoron. Internetyhteys toimii usein paremmin, kun kaikilla ei ole kamerat ja 

mikrofonit yhtä aikaa auki. 

 

 Joskus nettiyhteydet pätkivät, vaikka kaiken pitäisi olla kunnossa. Jos tuntuu, että 

ohjelma jää jumiin tai pätkii kovasti, voit aina kirjautua pois ja yrittää uudelleen.  

 

Katso myös tarkemmat käyttöohjeet kääntöpuolelta! 

mari.rautiainen
Tekstiruutu
myös suoraan Google-kalenteriin. Kalenterin löydät osoitteesta www.google.com. Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa palloa, jonka sisällä on pieniä neliöitä, ja avaa valikosta Kalenteri. Avaa oikean päivän kalenterimerkintä ja liity kokoukseen linkistä.



MEET-KOKOUKSEEN OSALLISTUMINEN 
 

Klikkaa sähköpostissasi saamaasi liittymiskutsulinkkiä tai jos sinulla on google-kalenteri, klikkaa sieltä 

kokouksen alkaessa kokousmerkintää. Silloin sinulle avautuu alla oleva näkymä.  

Oletuksena sekä ääni, että kamera ovat auki, mutta 

saat ne pois päältä klikkaamalla kuvien päällä 

(keltainen nuoli = ääni, pinkki nuoli = 

kamera). Samalla tavalla kuvan päällä 

klikkaamalla saat ne taas tarvittaessa 

auki.  Huom! Tässä kohdassa, et vielä 

ole liittynyt mihinkään, jos kamerasi 

on auki näet vasta itsesi ja sen, miten muut näkevät 

sinut ja ympäristösi.  

Liittyäksesi kokoukseen, tulee sinun klikata Liity nyt (sininen nuoli).  

Sen jälkeen aukeaa oma kuva näkymäksi, jos muita ei ole vielä paikalla. Kun muita on paikalla, heidän 

kuvansa näkyvät keskellä kuvaruutua, mikäli heillä on kamerat auki. Sinun oma kuvasi näkyy sinulle itsellesi 

enää vain pienenä kuvana oikeassa yläreunassa.  

Näytön oikeassa alareunassa on puolestaan kuvake, kolme pistettä.  

Klikkaa sen päällä ja sinulle avautuu laatikko, jonka ylimmässä kohdassa voit 

muuttaa esimerkiksi näyttösi asettelua eli sitä, miten itse näet muut 

osallistujat. Koko näytön tilan saat otettua käyttöön klikkaamalla Koko 

näyttö -kohtaa. Pois koko näytön tilasta pääset Esc-näppäimellä.  

 

 

Kun haluat lopettaa Meet-kokouksen, poistua paikalta tai 

vaihtaa kameran ja mikrofonin joko päälle tai pois, liikuta hiirtäsi 

kuvaruudun alareunassa, jolloin alhaalta nousee vaalea palkki, 

jossa on niin ääni, kamera kuin keskellä oleva yhteyden 

katkaiseva punainen puhelimen luurin kuvake. Kun olet painanut 

puhelimen luurin kuvasta, olet poistunut kokouksesta. Eli 

kamera ja ääniyhteys on katkaistu. 

 

Sivupalkin alareunassa on paikka mihin kirjoittaa. Kun kirjoittamasi teksti on valmiina lähetettäväksi, 

paina tekstisi perässä olevaa tumman vihreää nuolen kärkeä.  Sivupalkkiin kirjoitetut tekstit näkyvät 

kaikille osallistujille. 

 

 

Voit myös kirjoittaa opettajalle/ryhmälle kysymyksiä tai kommentteja. 

Saat sivupalkin esiin klikkaamalla oikealla olevassa kuvassa vihreällä 

nuolella merkittyä puhekuplaa. Punaisen nuolen osoittamasta kohdasta 

näet kokouksen aikana listan ihmisistä, jotka ovat mukana tapaamisessa. 




