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Jitsi –
Matalan kynnyksen vaihtoehto
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Jitsi taustaa
• Toimii kaikilla selaimilla

• Avoimen lähdekoodin ohjelmisto 

• Suomessa kaksi palvelinta (okf ja effi)

• Ei vaadi rekisteröitymistä eikä tilien perustamisia

• Mobiililaitteilla asennettava Jitsi-appsi (PlayKauppa, AppStore)

• Voidaan myös liittää Googlen ja Outlookin kalenteriin 

• Toimii Windows-koneissa, Android-laitteissa, iPadissa/iPhonessa ja Mac’ssä

• Ei aikarajoittetta

• Osallistujamäärä max 100
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Kokouksen/virtuaalihuoneen 
perustaminen

• Mene selaimella osoitteeseen https://meet.jit.si tai käynnistä Jitsi
mobiililaitteella

• Suositus https://meet.okf.fi ja https://jitsi.effi.org.

• Klikkaa Start A Call
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Aloittaminen..

• Saat ehdotuksen kokouksen (virtuaalihuoneen) nimeksi

• Voit muuttaa sen haluamaksesi

Ehdotettu nimi

Muutettu nimi
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Aloitusnäyttö

Oma kuva näkyy tässä 
aloitusnäytössä
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Alapalkki

1   2    3                                            4    5     6                                            7   8    9

1=Ruudun jako                                                   6=Kamera päälle/pois

2=Käden nosto/lasku                                         7=Pikkukuvat/puhujan kuva

3=Chat-ikkuna                                                     8=Linkki ’huoneeseen’ ja salasanan asetus

4= Mikrofoni päälle/pois                                   9=Asetusvalikko ja lisätoiminnot

5= Poistuminen ’huoneesta’
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Muiden kutsuminen linkillä

Paina i-nappulaa.

Voit kopioida linkin ja lähettää sen 

sähköpostilla 

Voit myös asettaa salasanan

Valikko kolmen pisteen takana
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Pikkukuvanäyttö

Osallistuja 1 Osallistuja 2

Oma kuva
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Asetukset

Oma kuva
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Kalenteri-integrointi ja aloitusasetukset
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Ajastaminen Google kalenterista
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Yhteenveto

• Toimii myös suomeksi

• Virtuaalinen huone on pysyvä – ei tarvitse perustaa uutta 
kokousta

• Ei edellytä keneltäkään rekisteröitymistä 

• Kokouksen voi ajastaa myös kalenterista



Google Meet –
Vähän reunaehtoja
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Google Meet taustaa (ilmaisversio)
• Toimii kaikilla selaimilla – suositus Chrome

• Edellyttää kaikilta osallistujilta Google-tiliä 

• Mobiililaitteille asennettava Meet -appsi (PlayKauppa, AppStore)

• Helppo ajastaa Googlen kalenterilla tai käynnistää suoraan 
Gmailista

• Toimii Windows-koneissa, Android-laitteissa, iPadissa/iPhonessa ja 
Mac’ssä

• Ei aikarajoittetta tällä hetkellä – ’kesällä’ 60 min

• Osallistujamäärä max 100



16

Kokouksen aloitus ja ajastaminen
• Vasen palkki Gmailissa – aloita heti uusi kokous tai liity 

kokoukseen

• Kokouksen voi ajastaa myös Google-kalenterista ja lähettää kutsut 
sitä kautta 
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Ajastus Google-kalenterista
• Osallistujat voi kutsua tällä tavalla
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Aloitusnäyttö kutsujalla
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Osallistujien lisääminen
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Alapalkki ja valikot
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Yhteenveto

• Toimii suomeksi

• Linkki aktiivinen pitkään 

• Kaikilla oltava Google-tili 

• Kokouksen voi ajastaa myös kalenterista



Microsoft Teams –
Vähän reunaehtoja
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Microsoft Teams taustaa (ilmaisversio)
• Toimii Chrome- ja Edge-selaimilla ja sovelluksella (huom! ei Safari, 

Firefox)

• Edellyttää kokouksen kutsujalta Teams-tiliä ja Teamsin
asennusta koneelle 

• Mobiililaitteille asennettava Teams-appsi (PlayKauppa, AppStore)

• Helppo ajastaa tai käynnistää Teams-sovelluksella

• Toimii Windows-koneissa, Android-laitteissa, iPadissa/iPhonessa ja 
Mac’ssä

• Ei aikarajoittetta tällä hetkellä – ’joskus tulevaisuudessa’ 60 min

• Osallistujamäärä max 100
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Tilin perustaminen
https://support.microsoft.com/fi-fi/office/rekister%C3%B6ityminen-teamsin-maksuttomaan-versioon-
70aaf044-b872-4c32-ac47-362ab29ebbb1

Valitse for work
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Kokouksen aloitus tai ajastus
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Aloitusruutu
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’Liity nyt’ painamisen jälkeen
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Yläpalkin toiminnot

Osallistujat
Chat-ikkuna
Reaktiot
Pienryhmätilat
Asetukset ym säädöt
Kamera poi/päälle
Mikrofoni pois/päälle
Näytön jako
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… takana
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Kokouksen ajoitus



Ongelmia ja ohjeita
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Kuva ja ääni pätkivät tai ei toimi

• Kuva ei näy, ääni ei kuulu
• Tarkasta ääni- ja kuva-asetukset – usein valittuna väärä mikrofoni tai web-kamera
• Lopeta sovellus ja käynnistä se uudelleen ja liity kokoukseen uudelleen
• Kokeile liittymistä mobiililaitteella jos käytit tietokonetta
• Onko laite toiminut aikaisemmin samalla videokokousohjelmalla ?
• Onko ongelma aina saman järjestäjän kanssa ?

• Kuva ja ääni pätkivät – yhteys katkeilee
• Jos muilla ei ole ongelmia, niin todennäköisesti omassa nettiliittymässä on häiriöitä
• Sulje muut ohjelmat
• Sulje kamera
• Mobiilinetti etenkin mökkiolosuhteissa ei välttämättä ole riittävän laadukas
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Ohjeita (muokattu Kuuloliiton sivujen pohjalta)

• Valitse etäohjelmisto mikä sopii kaikille osallistujille (Jitsi, Google 
Meet, Teams, Zoom, joku muu)

• Laadi ohjelmarunko

• Lähetä kutsut eli linkki kokoukseen sähköpostilla 

• Laadi ohjeet tapahtumaan osallistujille. Miten liityn kokoukseen, 
toivotko että kamera on päällä, miten pyydetään puheenvuoroa…

• Valmistaudu; Sulje tarpeettomat ohjelmat ja taustalaitteet, 
varmista, että valaistus suuntautuu kasvoihisi

• Aloita tapaaminen. Toivota osallistujat tervetulleiksi, käy läpi 
ohjeistus



Kiitos
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www.entersenior.fi
info@entersenior.fi


