
Teams-esitys, piirin järjestöpäivä, Lahti 20.10.2021 – yhteenveto /Jorma Railio 

Kalvoesitys 1: 
-yleistä etäkokouksista, joitakin käsitteitä ”ETÄ”, ”HYBRIDI” 

--” kokous voi olla konkreettisen kokoontumisen lisäksi myös etäkokous, kuten telekokous, videokokous tai 

web-kokous” -> tässä keskitytään web- eli nettikokouksiin Teams-sovelluksella 

--hybridi, jossa osa osallistujista on paikan päällä ja osa osallistuu etäyhteydellä 

-sovellukset, mitä on – Teams, Zoom, Google Meet, Skype; lisäksi mm WebEx, GoToMeeting… 

--useista sovelluksista on sekä ilmaisia että maksullisia (lisenssi-) versioita, ilmaisversioissa on käyttö tavalla 

tai toisella rajoitetumpaa (osallistujamäärä, tietyt toiminnot…) 

-Teamsin historiaa lyhyesti (Microsoft) https://fi.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams . Teams esiteltiin 

ensimmäisen kerran vuonna 2017, se on siis yleistynyt hyvin nopeasti ja kehittyy jatkuvasti… 

-Teamsin perusasioita ja Teamsin lataaminen (jos haluaa ladata – läppäri, tabletti, kännykkä) 

Tietoja Teamsista mm Microsoftilla esim. https://www.microsoft.com/fi-fi/microsoft-teams/group-chat-

software  

Senioriliiton tietopankissa (vaatii kirjautumisen) runsaasti Teams-ohjeistusta ja myös koulutusaineistoa, 

https://www.senioriliitto.fi/tietopankki/materiaalia-yhdistyksille/etayhteydet-kokoukset/  

--Microsoft-tili tarvitaan, jos haluat järjestää Teams-kokouksia. 

https://account.microsoft.com/account?lang=fi-fi  

--Teams-sovellus ja sen päivittäminen: Teamsin voi ladata verkosta, ja se (ainakin pitäisi) päivittyy 

automaattisesti. Mobiilisovellus täytyy ladata uudelleen. Lisätietoja täältä 

Demo  
-tapahtuman luominen Teamsiin, ja miten Teams-kokoukseen pääsee. HUOM! toimenpiteiden järjestys 

hiukan eri kuin liiton ohjeistuksessa – käytäntö toimii näin mielestäni paremmin)  

--aloitus: Lataa Teams koneelle ellei ole jo; avaa Teams ja anna (Microsoft-tilin) kirjautumistunnus (huom. 

eri tunnukset piirin, yhdistyksen ja henkilökohtaiseen tiliin)ja salasana (jos kysytään – voi myös olla että 

kysytään myöhemmin), kun Teams-sivu tulee näkyviin niin avaa vasemmasta palkista KALENTERI (tämä 

vaihtoehto vain maksullisella Teamsilla – ts. piirin tai yhdistyksen lisenssillä). Kun kalenteri aukeaa, klikkaa 

oikean yläkulman UUSI KOKOUS- ruutua  niin pääset luomaan kokouksen  

--ensin kirjoitetaan Teams-tapahtuman otsikko. Tämä näkyy lähetettävän sähköpostiviestin ”aihe”- 

kohdassa 

--seuraavan rivin ”pakollinen” vs ”valinnainen”: Pakollisiin ensin oma sähköpostiosoite (vaikka et itse 

osallistuisi kokoukseen) – näin varmistat että kutsu lähtee eteenpäin oikein ja pystyt sitä sitten tarvittaessa 

korjaamaan – ja muokkaamaan kokousasetuksia, muut ”pakolliset” esim kokouksen ”isäntä” tai sihteeri 

joka välittää sähköpostikutsun eteenpäin. Itse en käytä ”valinnaisia” vaan välitän viestin edelleen ** 

--seuraavaksi määritellään kokouksen päivä ja kellonaika. Nämä tiedot näkyvät sähköpostikutsussa, mutta 

kokoukseen voi toki liittyä jo ennen aloitusta ja kokous voi jatkua myös päättymisajan jälkeen 

--”toisto”-kohdasta ei tarvitse välittää (ellet oikeasti ole luomassa toistettavaa tapahtumaa) 

--”Sijainti”- kohtaan kannattaa kirjoittaa ”Teams” (ellei kyseessä ole hybridikokous – tällöin tähän yleensä 

kokouspaikan osoite), se tulee näkyviin sähköpostiviestiin 

--”Kokouksen tiedot”- kohtaan kirjoitetaan kokouksen keskeiset tiedot kuten aihe ja ajankohta, nämä 

tulevat sähköpostiviestiin 

--seuraavaksi klikkaa ylhäältä oikealta ”LÄHETÄ”-ruutua, hetken kuluttua saat sähköpostiviestin, jonka voit 

sitten edelleen lähettää osallistujille (tai toinen ”pakollinen” lähettää) ( **siis ei tarvita ”valinnsisia”) 

--viestissä on linkki josta voit liittyä kokoukseen. Sen alapuolella on ”kokousasetukset”- linkki. Tästä linkistä 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams
https://www.microsoft.com/fi-fi/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/fi-fi/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.senioriliitto.fi/tietopankki/materiaalia-yhdistyksille/etayhteydet-kokoukset/
https://account.microsoft.com/account?lang=fi-fi
https://support.microsoft.com/fi-fi/office/microsoft-teamsin-p%C3%A4ivitt%C3%A4minen-535a8e4b-45f0-4f6c-8b3d-91bca7a51db1
https://www.microsoft.com/fi-fi/microsoft-teams/download-app


voi kokousasetuksia muokata vain kokouksen ”luoja”, eli edelleen kokousosallistujille lähetettäessä 

kannattaa tuo linkki poistaa. Edelleen lähettäminen mieluimmin piilokopiona 

--kokousasetuksissa (sinne siirryttäessä systeemi saattaa kysyä salasanaa) on heti ”Kokousasetukset”- 

otsikon alla ensimmäisenä kysymys ”ketkä voivat ohittaa odotustilan” sen oikealla puolella on valikko josta 

tulisi valita ”Kaikki”. Tämä on Liiton suositus. Piiri ja monet muut järjestäjät suosivat vaihtoehtoja, jossa 

kokoukseen liittyvät tulevat ”odotustilaan” ja tällöin kokouksen järjestäjän täytyy päästää osallistuja 

”sisään”. Koska osallistuja voi syystä tai toisesta ”pudota” kesken kokouksen, tulee hänet aina erikseen 

päästää uudelleen ”sisään”, tämä vie järjestäjältä tarpeettomasti huomiota 

-miten toimin Teamsissa 

--kokoukseen liittyminen: klikkaa linkkiä, ja pian saat ruudulle näkyviin oman kuvasi (ellei kamera ole kiinni) 

ja sitten klikkaa ”Liity nyt”. Tulet kokoukseen joko suoraan tai odotustilan kautta, kokousasetuksista 

riippuen 

--Teams-palkki, erilainen jos järjestät tai vain osallistut; mitä 3 pisteen takaa löytyy 

--mikrofoni auki – kiinni (pidä kiinni aina kun et itse puhu) 

--kamera päälle – pois (voi hidastaa jos turhaan auki) 

--puheenvuoropyyntö ”nosta käsi” (muista myös laskea käsi puheenvuorosi jälkeen). Tämä on joskus 

kolmen pisteen takana, josta löytyy muutakin mm. laiteasetukset, taustatehosteet jne 

--keskustelu ”chat” – milloin hyvä, milloin taas ei (oma ”personal chat”- ongelma kokemusosiossa) – jos 

esität asiakirjaa, kalvoja tms niin et itse voi samaan aikaan seurata chatia. Kokouksen alussa voidaan myös 

sopia käytetäänkö keskustelua vai ei 

--näytön jakaminen (nuoli ylös) 

--osallistujat – klikkaa niin pääset näkemään ketä kokouksessa on 

--kokouksesta poistuminen ja Teamsin sulkeminen oikein 

(--työryhmätila – tämä toiminto on verraten uusi Teamsissa, kätevä – voi tehdä ryhmätöitä etänä) 

Muutama sana hybridikokouksista 
--milloin kannattaisi? Ei järkeä jos osallistujat pääsevät helposti kokoontumaan kasvotusten. Esim 

piirihallituksen kokouksia voisi – ainakin silloin tällöin – pitää etänä tai hybridinä -  MUTTA: -etä-

/hybridiosallistumisessa voi säästää paljonkin aikaa, joskus rahaakin 

--”tunti hybridikokouksessa” vai ”päivä kokouksessa – matkoineen” 

 

--mitä laitteita, yhteyksiä…? Hybridikokoukseen fyysisesti kokouspaikalla osallistuvilla ei saa olla omaa 

Teamsia auki (häiritsisivät toinen toisiaan), kokouksessa olevien puheen kuuluminen etäosallistujille 

onnistuu hyvin vain erityisen mikrofoni/kaiutin- laitteen kautta (laitteita saa alkaen n 200€, kannattaisi 

ainakin harkita) 

--eritystä puheenjohtajalle, sihteerille, osallistujille (paikalla/etänä) 

Lue lisää: https://bin.yhdistysavain.fi/1582467/82oTeTthrnnnb2ErdkEO0V4vfP/Hybridikokousohjeet.pdf  

Omia ja muidenkin kokemuksia, ja niistä opittua - kevennyksiäkin… 
-kerhot/ Hämeenlinna kevät 2021 – ongelmia ja mitä niistä opittiin 

--yritetty hybridikokousta ilman laitteita, ääni ei välity ainakaan kunnolla 

--samassa tilassa useampi Teams auki samaan aikaan -> kaikki häiritsivät toisiaan, ääni kiersi jne 

-tarkista laitteet ennen kokousta ja itse kokouksessa 

--vetämässäni kokouksessa olen itse kahdesti pudonnut linjoilta kun nettiyhteys katkesi (”mokkulasta 

loppui löpö”) 

--on hyvä liittyä kokoukseen hiukan etuajassa – tällöin myös mahdollisuus tarkistuksiin 

https://bin.yhdistysavain.fi/1582467/82oTeTthrnnnb2ErdkEO0V4vfP/Hybridikokousohjeet.pdf


-yleisiä ongelmatilanteita 

--nettiyhteyttä ei ole tai se pätkii 

--ääni ei kuulu – kuva ei toimi. Kannattaa alussa tarkistaa kolmen pisteen takaa omat laiteasetukset 

--unohtuiko mikki auki/kiinni, unohtuiko kamera päälle/pois; tarkista myös asetukset (mikki ja kaiuttimet) 

 

--putoan pois kokouksesta, miten pääsen uudelleen sisään -> klikkaa kokouskutsun linkkiä uudelleen 

-etäosallistuminen vaatii täyttä keskittymistä yhteen asiaan kerrallaan 

--yhdessä kokouksessa sama henkilö yritti olla samaan aikaan järjestäjä, puheenjohtaja ja sihteeri, ajoittain 

vielä lastenhoitajakin samalla – hyvin yritti mutta ajoittain kokous kärsi 

--yleisesti: ”kahden tunnin kokouksen lopussa tuskin muistan omaa nimeäni” -> etäkokouksen kesto on 

parhaimmillaan enintään tunti, jos pitempi niin tauot tarpeellisia, kokonaisaika silti max 2h netto 

-harjoittelu tärkeää; kun etäkokoukset olivat uutta (aina viime aikoihin asti), saattoi kokouksen alussa kulua 

jopa varttitunti yleiseen sähläämiseen. Viime aikoina tilanne parantunut, joku pääsee ongelmitta 

ensimmäiseenkin etäkokoukseensa, mutta myös kokeneille voi sattua yhtä ja toista (mikki unohtuu päälle 

tai pois, laiteasetukset pielessä, tilapäinen katkos nettiyhteyksissä jne) 

 -chat – voi hajottaa ajatukset (kollega laittoi englanninkielisessä kokouksessa chatissa yksityisviestin 

minulle  suomeksi -> keskityin vastaamaan ja selitin vastauksen taustojakin kun kaveri kysyi lisää, en 

pystynyt seuraamaan kokouskeskustelua lainkaan, putosin vartiksi kärryiltä). Yleisesti ottaen chat hyvä jos 

osallistujia paljon, mutta mitä enemmän keskustelua chatissa sitä vaikeampi sitä on hyödyntää, vastaus voi 

tulla pitkänkin ajan kuluttua ja ”väärään” kysymykseen 

-Teamsin tietokoneversio siis päivittyy automaattisesti (ainakin pitäisi), uudessa versiossa saattaa jotkin 

toiminnot näyttää erilaisilta tai toimia eri tavalla (minulla viimeksi näytön jakamisen alkunäyttö oli aivan 

toisen näköinen). Tämä on vähintäänkin kiusallista, ilmeisesti Teamsia täytyisi käyttää päivittäin jotta 

pysyisi kärryillä?? 

Senioriliiton tietopankissa runsaasti lisää tietoa ja ohjeita: 

https://www.senioriliitto.fi/tietopankki/materiaalia-yhdistyksille/etayhteydet-kokoukset/  

--ohjeet esittävät yhden käytännön, mutta jo tässä esittelyssä on siitä poikkeavia toimintoja. Jokainen 

käyttäjä toimii eri tavalla… 

 

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN - YHTEENVETOA JA AJATUKSIA, KESKUSTELUN POHJAKSI JA EDELLEEN 

HARKITTAVAKSI 

Valmius etä- ja hybridikokouksiin hyvä ylläpitää piiritasolla 

--”jos sittenkin tulee vielä kokoontumisrajoituksia” 

--etäkokous ei korvaa kasvotusten kokoontumista, mutta etä- tai hybridikokous silloin tällöin (vaikka joka 

toinen?) voi säästää aikaa ja myös rahaa piiritasolla – yhdistyksillä lyhyet fyysiset etäisyydet, tuskin järkeä 

jos fyysisiä kokoontumisia voi edelleen järjestää turvallisesti  

 

➔ kannattaisi harkita omaa hybridilaitteistoa piiriin (kaiutin/mikrofoni) 

➔ valmiuksien ylläpito /vähintään 3 ”Teams-vastaavaa” edelleen 

--Teams-harjoituksia aika ajoin osaamisen ylläpitoon (DEMON yhteydessä luodaan yksi tällainen 

tapaaminen, jonka ajankohtaa voi muuttaa tarvittaessa) 

https://www.senioriliitto.fi/tietopankki/materiaalia-yhdistyksille/etayhteydet-kokoukset/

