
Asiaa ja viihdettä, mennään verkkoon, tuetaan toisiamme
Digityöpaja 19.1.2023, Google Meet, Eero Puhakka

Google Meet on helppokäyttöinen etäyhteysalusta. Se on myös suomen kielellä, josta iso 
plussa. Maksuttomassa versiossa voi yhdessä kokouksessa olla jopa 100 osallistujaa. 
Kokouksen kesto voi olla enintään yksi tunti, mutta alle kolmen osanottajan kokouksissa 
aikarajaa ei ole.

Tietokoneella sovellus toimii kokonaan selaimessa, joten mitään asennuksia ei tarvita. 
Meet toimii kaikilla yleisillä selaimilla, mutta varmimmin Googlen omassa Chrome 
selaimessa. Kännykässä ja tabletissa pitää olla Google Meet sovellus, jotta voi toimia 
järjestäjänä. Kokouksen järjestäjällä (kutsujalla) pitää olla Google tili, mutta kutsutulla 
osallistujalla tiliä ei tarvitse olla. Käytännössä Google tili kannattaa kuitenkin rekisteröidä. 
Ajan oloon tulee varmasti tilanteita, että oletkin itse järjestäjä. Sujuvan toiminnan 
varmistamiseksi kannattaa hankkia myös kuulokemikrofoni (headset). Näin äänenlaatu on 
parempi eikä ääni lähde haitallisesti kiertämään.

Google Meet videokokouksen järjestäminen tietokoneella vaihe vaiheelta

Kun olet kirjautunut Google -tilille (tyypillisesti avannut Gmail -
sähköpostin), avaa Meet -sovellus. Löydät sen kuvaruudun 
oikeassa yläkulmassa olevan (3x3) pisteen painikkeen takaa. 
Tämän painikkeen takaa löytyvät Googlen kaikki eri sovellukset.
Klikkaa Meet -symbolia.

Avautuvassa näyttöikkunassa on sininen painike (Uusi kokous).
Klikkaa sitä painiketta.

Meet tarjoaa valittavaksi kolme tapaa kokouksen aloittamiseen.
1. Valmistellaan tulevaa kokousta, joka toteutuu myöhemmin.
2. Aloitetaan kokous välittömästi
3. Kokous määritetään kalenterimerkinnän yhteydessä

1. Luo kokous myöhempää ... Tässä ensimmäisessä valinnassa saat oheisen ilmoituksen, 
jossa on pelkästään kokouslinkki. Voit liittää linkin 
uuden kokouksen kutsuun seuraavasti: Kopioi linkki työpöydälle
klikkaamalla nuolen osoittamaa symbolia. Nyt sinulla on 
valmiina linkki tietokoneen työpöydällä. Voit liittää linkin 
kokouskutsun viestiin. 

Työpöytä on tiedostokansio tietokoneesi kovalevyllä
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2. Aloita pikakokous sopii 
kahdenvälisiin tai muutaman 
henkilön videopuhelun 
käymiseen.

Klikkaa (Aloita pikakokous) painiketta, niin pääset liittymään 
suoraan kokoukseen, olet tietysti vielä yksin kokouksessa.

Saat oheisen ilmoituksen ”Kokouksesi on valmis”. Painikkeella 
(Muiden lisääminen) pyydät haluamasi henkilöt mukaan 
kokoukseen (henkilöiden sähköpostiosoitteet).

Kutsut haluamasi henkilöt joko kirjoittamalla heidän 
sähköpostiosoitteet tai ruksaamalla heidät sinulla olevasta 
yhteystietolistasta.

Ennen kutsujen lähetystä on hyvä ilmoittaa puhelimella 
kutsuttaville palaverikutsun lähetyksestä heidän sähköposteihin,
jotta he tietävät liittyä kokoukseen.

3. Kokouksen luominen 
kalenterimerkinnän mukana
”Ajoita Google kalenterissa”

Valitaan (Ajoita Google Kalenterissa).

 

Googlen kalenterimerkinnän lomake 
avautuu. Lomakkeessa on jo valmiiksi 
muodostettu kokouslinkki ja sininen 
painike (Liity Google Meetin avulla).

Tee tarvittavat kalenterimerkinnät, kuten 
”Lisää otsikko”, päivämäärä, kellonajat 
ja lisää osallistujat (sähköpostiosoitteet) 
sekä paina lopuksi (Tallenna). Ruudulle 
tulee kysymys ”Haluatko lähettää 
sähköpostia?” Vastaa ”kyllä” Niin 
kokouskutsut lähtevät osallistujille.

Kutsutulle osallistujalle lähtee seuraavan
kuvan mukainen sähköposti, josta 
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syntyy suoraan kalenterimerkintä, mikäli 
vastaanottajalla on Google kalenteri 
(Google tili).

”Google videokokous tutuksi
19. tammikuuta 12.00 – 15.00
Google Meetin liittymistiedot
Videopuhelun linkki: https://meet.google.com/hdj-qhbr-mzw ”

Kalenteriin merkittynä ajankohtana 
kaikki kutsutut avaavat etäyhteyden 
klikkaamalla omassa kokouskutsu 
sähköpostissa olevaa sinistä (Liity 
Google Meetin avulla) painiketta. 
Osallistuja pääsee suoraan kokoukseen.

Vaihtoehtoisesti osallistujat klikkaavat 
omassa kokouskutsuviestissä olevaa 
kokouslinkkiä ja pyytävät saada liittyä 
kokoukseen. Järjestäjä päästää 
osallistujat kunkin erikseen sisään 
kokoukseen. (osallistujalla ei ole Google
tiliä tai kalenteria ei ole käytössä)

Huom! Kun kutsuttu osallistuja käynnistää liittymisen kokoukseen, järjestelmä pyytää lupaa käyttää
kameraa ja mikrofonia mikäli ne on asetuksissa estetty. Lupa pitää antaa, jotta osallistuminen 
mahdollistuu.

Verkosta löytyy paljon Google ohjeita, tässä linkkejä

https://edu.google.com/intl/ALL_fi/for-educators/product-guides/meet/?modal_active=none

https://workspace.google.com/intl/fi/resources/video-conferencing/
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Kokousnäkymä kuvaruudulla ja kokouksessa toimiminen

Kokouksen järjestäjän kuvaruutunäkymä aloituksessa, kun muita osallistujia ei vielä ole. 
Järjestäjän mikrofoni ja kamera ovat kiinni (poikkiviiva symbolien 3 ja 4 päällä), siksi ruudulla näkyy
vain profiilikuva. Jos kamera olisi auki, ruudulla olisi kameran videokuva (kokeile).

Ruudun alapalkissa on toimintoja sekä kokoustietoja. Palkki ei ole aina näkyvissä, mutta 
liikutettaessa hiiren osoitinta kuva-alueella, palkki tulee esiin.

 1.    2.         3. 4. 5.  6.  7.  8. 9.10.11.

1.
kello

2. 
kokouslinkki
(kokouksen 
tunnus)

3.
mikrofoni
- avataan ja 
suljetaan 
klikkaamalla 
symbolia

4.
kamera
- avataan ja 
suljetaan 
klikkaamalla 
symbolia

5.
käden nosto
- puheen-
vuoropyyntö

6. 
esittäminen
- jaetaan 
oma näyttö 
toisille

7.
lisää 
asetuksia

8.
lopetus
- poistu 
kokouksesta

9. kokouksen tiedot 10. näytetään kaikki osallistujat sivupalkissa 11. chat osallistujien tekstiviestittely 

Yleensä etäkokouksessa toimitaan niin, että oma mikrofoni pidetään kiinni ja avaan vasta, kun olet pyytänyt 
”kädennostolla” puheenvuoron. Kameran päällä olo sovitaan kokouksen alussa. Varsinkin isompien kokousten 
yhteydessä kamerakin pidetään suljettuna ja avataan esimerkiksi tunnistautumisen ajaksi.

Muutaman henkilön palavereissa voivat mikrofoni ja kamera olla koko ajan auki, näin syntyy enemmän kasvokkain 
pidettävää kokousta muistuttava tuntu.

Harjoituksia

1. Muodostakaa kahden tai kolmen henkilön ryhmä. Sopikaa, kuka on järjestäjä ja järjestäkää keskenänne pikakokous. 
Sijoittukaa eri huoneisiin, niin syntyy aidompi tilanne eikä ääni ala kiertämään.

2. Vaihtakaa roolit ja toistakaa harjoitus, että ryhmästä jokainen on vuorollaan järjestäjä

Google -tilin rekisteröinti

Jos sinulla ei ole vielä Google -tiliä, rekisteröidään se ensin, sillä toimiessa videokokouksen 
järjestäjänä sinulla pitää olla Google – tili
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Lampio.fi

Lämpiö-hanke on Helsingin, Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun kaupungin yhteishanke, jossa
rakennetaan valtakunnallinen ikääntyneiden digikulttuuripalveluja kokoava alusta. 
Kulttuuripalvelualustalla on neljä ensisijaista tavoitetta:

•  mahdollistaa kulttuuripalvelujen saavutettavuus myös niille ihmisille, joiden on 

vaikea päästä syystä tai toisesta paikan päälle kulttuuritapahtumiin

•  tuoda ikääntyneet ja kulttuuripalvelut yhteen

•  ylläpitää ikääntyneiden toimintakykyä ja edistää heidän hyvinvointiaan

•  avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia taide- ja kulttuurialan toimijoille.

Tämä verkkopalvelu on erittäin sopiva myös meidän jäsenkunnalle ja tästä on tiedotettava 

ja järjestettävä myös opastusta.

Videokokouksia varten kannattaa hankkia kuuloke/mikrofoni (headset) ja erityisesti silloin, jos 
kuuntelet konsertteja tai podcasteja lämpiön tai Yle Areenan kautta. Alla yksi esimerkki.
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Googlen ohjeista kopioituja kuvakaappauksia

Meet Android sekä iPhone laitteilla

Laitteeseen pitää asentaa Meet sovellus, alla ohjeet
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