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Case 1: kerhot / Hämeenlinna, kevät 2021

• Noin 20 kerhostamme kaksi toimi kevätkauden 2021 etäyhteyksin
• Älypuhelinkerho, 6 etätapaamista ja yksi hybridikokeilu Teamsilla

- ei kaiutin/mikrofoniyhdistelmää käytettävissä -> hybridivaihtoehto esillä 
vain näytösmielessä, ei toiminut kunnolla
-Teams- kokeilut onnistuivat kohtuullisesti, mutta pari- ja 
pienryhmäharjoittelu ei onnistunut etänä

• Sijoituskerho, kaksi Teams- ja kaksi Zoom-hybriditapaamista

-ei kaiutin/mikrofoniyhdistelmää käytettävissä, etäosallistujat ja 
paikallaolijat eivät kuulleet kunnolla toistensa puhetta

-kokoustilassa kahdella osallistujalla Teams yhtaikaa auki, häiriöitä mm. 
kaikua



Case 2: Chat-toiminto, joskus kätevä mutta…

• ”kollega laittoi englanninkielisessä kokouksessa chatissa yksityisviestin 
minulle suomeksi -> keskityin vastaamaan ja selitin vastaukseni 
taustojakin kun kaveri kysyi lisää, en pystynyt seuraamaan 
kokouskeskustelua lainkaan, putosin vartiksi kärryiltä”

• Usein unohtuu että chat-kysymykseen ei ole aina mahdollista vastata 
välittömästi -> kannattaa kokouksen alkuun kertoa tai sopia onko chat
käytössä vai ei (näytön jakamisen aikana ei chatin seuraaminen aina 
onnistu – ja jos onnistuukin niin keskittyminen kärsii)



Tekniset häiriöt – vainko ”lastentauteja”

• ”Nettimokkulasta loppui löpö” – itse olen pudonnut vetämässäni 
Teams-tapaamisessa linjoilta -- toistaiseksi kahdesti

-> laitteiden lataustila syytä tarkistaa ennen kokousta

• Suositeltavaa myös tarkistaa mikrofonin ja kaiuttimen asetukset aika 
ajoin

• Kokoukseen kannattaa liittyä hiukan etuajassa jos mahdollista, ja 
tehdä em. tarkistuksia jos mahdollista

• Näytön jakamisessa usein ongelmia – näytettävä aineisto kannattaa 
jakaa osallistujille mieluummin hyvissä ajoin etukäteen

• Kuvan ja äänen ongelmat – viiveet, pätkiminen…



Etäosallistuminen vaatii täyttä keskittymistä
- korostuu hybriditapaamisissa!

• Ei kaksoisrooleja – puheenjohtaja, kokouksen sihteeri ja kokouksen 
Teams-vastaava eri henkilöitä!

• Ei yli kahden tunnin etä- tai hybriditapaamisia! Jos on aivan pakko niin 
kokonaiskesto voi olla pitempikin, mutta tauko kerran tunnissa on 
tarpeellinen! 

Oma ennätys: neljä etätapahtumaa saman päivän aikana, niistä kaksi 
osittain päällekkäin – tosin yhdessäkään ei avainroolia. Päivän lopuksi 
muistin vielä nimeni, mutta siinä lähes kaikki, en suosittele -> kaksi vielä 
menettelee jos reilu tauko välissä (esim klo 9-11 ja 14-16)



Muuta

• Kokousasetuksiin mieluummin pääsy kokoustilaan ”kaikille”, koska 
odotustilan hallinnointi hankalaa, vaikeuttaa keskittymistä jne (asiasta 
ollaan monta mieltä, mutta käytäntö ja kokemus puoltaa odotustilan 
ohittamisvaihtoehtoa)

• Kuulokkeet / pöytäkaiutin – yleisesti suositellaan, itse en käytä, 
tottumiskysymys, parantaa toki äänen laatua 

TULEVAISUUS?
• Etä- ja hybriditapaamiset ovat tulleet jäädäkseen, tuskin kokonaan 

korvaamaan fyysisiä kokouksia, mutta niiden rinnalle -> piirille 
harkittavaksi, yhdistyksille vähemmän käyttöä

• Taitojen ylläpito -> harjoituksia, fyysisesti ja etäharjoituksina!?


