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Google Hangoutsin käyttö 
kokouksissa
• Tässä on yksi mahdollinen tapa järjestää etäkokous. 

Google on ilmainen ja siksi mahdollinen kaikille, 
joilla on google tili. Monia muitakin tapoja on.

• Jos talotoimikunnalla tai vuokralaistoimikunnalla ei 
ole google tiliä, sen voi nyt hyvin tehdä.

• Google Driveen voi tallentaa kokousmateriaalit.
• Näissä ohjeissa neuvotaan kokouksen 

järjestäminen, lopussa on ohje 
ohjelman käyttöön itse 
kokouksessa.
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Hangouts –kokoukseen voi 
osallistua
• Tietokoneella, jossa on mikrofoni ja kaiuttimet 

(esim. kuulokemikrofoni) ja halutessa kamera.
• Älypuhelimella (lataa ohjelma etukäteen)
• Tabletilla (lataa ohjelma etukäteen)
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1.Kirjaudu google tilillesi
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2. Valitse oikealta ylhäältä yhdeksän 
ruudussa olevan pisteen kautta kohta 
kalenteri
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3. Etsi oikea päivä ja valitse oikea 
kellon aika. Nyt siis valittu 22.4. klo 
13.00. Valitse Lisäasetukset.
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4. Anna kokoukselle nimi, muuta 
tarvittaessa aikaa ja valitse Lisää 
videoneuvottelu ja sieltä Hangouts
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5. Kutsu osallistujat laittamalla heidän 
sähköpostiosoitteet ”Osallistujat” –
kohtaan. 
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6. Huomio alla olevat oikeus-
täpät
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• ”Kutsua muita” voi olla päällä, jos haluat, että 
jäsen voi itse kutsua varajäsenen

• Jos olette sopineet, ettei kaikki tiedä toistensa 
sähköposteja, ota täppä pois kohdasta ”Nähdä 
muut osallistujat”



7. Tallenna tapahtuma ylhäältä
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8. Vastaa kysymykseen Haluatko 
lähettää sähköpostikutsuja Goole
kalenterin osallsitujille ”Lähetä”
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9. Kutsuttu saa suunnilleen tämän 
näköisen kutsun sähköpostiinsa
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• Kun hän vastaa ylhäältä 
Kyllä, Alustava tai 
Hylkää, tulee sinulle 
sähköpostiin vastaus



10. Itse kokous

• Kokoukseen pääsee kalenterissa olevan linkin 
kautta. Edellisessä kuvassa se oli ”Join video call”

• Googlen ohje Hangoutsin käyttöön löytyy 
osoitteesta 
https://support.google.com/hangouts/?hl=fi#topic
=6386417
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