
Näin osallistut Teams live -tapahtumaan 
Tällä sivulla kerrotaan, miten osallistut Suomen käsityön museon järjestämiin verkkotilaisuuksiin, 
joissa välineenä käytetään Teams live -tapahtumaa.  

Verkkotilaisuuden kulku 

• Verkkotilaisuus koostuu esityksistä, jotka etenevät ohjelman mukaisesti. 
• Voit olla mukana tilaisuudessa koko illan tai osan iltaa. 
• Voit kommentoida esityksiä ja kysyä kysymyksiä Teams live -tapahtuman chatissa. Voit 

myös vain katsoa esityksiä ja seurata keskustelua. 
• Tilaisuuden kieli on suomi. Chatissa voit kysyä myös englanniksi. 

Näin osallistut tilaisuuteen - teknisiä ohjeita 
Näitä tarvitset, jotta voit osallistua livetapahtumaan: 

• Verkkoyhteys 
• Tietokone, älypuhelin tai tabletti 
• Verkkoselain tai vaihtoehtoisesti Microsoft Teams -sovellus 

Suosittelemme osallistumaan tietokoneella, koska kuvat näkyvät siinä paremmin ja chatin käyttö 
on helpompaa.  

Osallistuminen tietokoneella 
Kun osallistut tietokoneella, helppo tapa osallistua on verkkoselain. Tuetut verkkoselaimet Teams 
Live -lähetykseen osallistumiseen ovat Google Chrome, Mozilla Firefox ja Microsoft Edge. 

Toinen vaihtoehto on osallistua Teams-sovelluksen avulla. Jos sitä ei ole koneellasi valmiiksi, käy 
halutessasi lataamassa se Microsoftin sovelluskaupasta.  

Osallistuminen puhelimella 
Jos käytät kännykkää, osallistuminen onnistuu Microsoft Teams -sovelluksella. Jos puhelimessasi 
ei ole valmiiksi Teams-sovellusta, käy ensin lataamassa se oman puhelimesi sovelluskaupasta.  

Sisäänkirjautuminen Teams live -tapahtumaan 
Tilaisuutta varten tehty kirjautumislinkki ohjaa sinut Teams live -tapahtuman kirjautumisikkunaan. 

Saat vaihtoehdoksi kirjautua joko Teams-sovelluksella tai verkkoselaimella. Voit valita kumman 
tahansa kirjautumistavoista (kts. myös ohjeet yllä). 

Esimerkki tietokoneen kirjautumisikkunasta: 

https://www.google.com/chrome/
https://www.mozilla.org/fi/firefox/new/
https://www.microsoft.com/fi-fi/edge


 

Painikkeiden selitykset: 

• Lataa Windows-sovellus: vie sovelluskauppaan, josta voit ladata itsellesi Teams-
sovelluksen 

• Katso sen sijaan verkossa: avaa Teams live -tilaisuuden verkkoselaimeen 
• Onko sinulla jo Teams-sovellus? Käynnistä se nyt: avaa Teams-sovelluksen, jos se on jo 

laitteellasi.  

Verkkoselaimella voit liittyä anonyymisti tai kirjautumalla 
Katso sen sijaan verkossa -valinta vie sinut ikkunaan, jossa voit liittyä joko anonyymisti tai 
kirjautumalla ensin omalle Microsoft-tilillesi. 



 

Pitääkö minun sulkea mikrofoni? 
Teams live -tilaisuuksissa osallistujilla ei ole mahdollista käyttää mikrofonia. Sinun ei siis tarvitse 
erikseen sulkea mikrofonia. 

Kysymyksiä ja kommentteja voit kirjoittaa kysymysosion chattiin. 

Miksi en kuule ääntä? 
Jos et kuule ääntä, tarkista oman tietokoneesi asetuksista, että tietokoneesi äänet ovat päällä.   

Miten kysyn ja kommentoin? 
Teams live -tapahtumassa kysytään käyttämällä kysymysosion chattia. Tarkemmat ohjeet 
annetaan tilaisuuden alussa. 

Esimerkki verkkotilaisuuden ikkunasta, kysymysosio on oikealla: 



 

Joskus tilaisuuden järjestäjä tekee myös kevyitä verkkokyselyitä. Kyselyihin vastaamista helpottaa, 
jos sinulla on tietokoneen lisäksi käytössäsi älypuhelin tai tabletti. 
 

Ohjevideo, jonka voit katsoa etukäteen 
Teams live -tapahtuman käyttöön voit tutustua etukäteen katsomalla opastusvideon Näin liityt 
Teams livetapahtumaan 

Mitä teen, jos en pääse sisään tilaisuuteen? 
Jos putoat pois verkkotilaisuudesta tilaisuuden aikana, klikkaa itsesi takaisin sisään 
osallistumislinkin kautta. 

Jos et pääse ollenkaan tilaisuuteen, voit katsoa jälkikäteen nauhoitteen tilaisuudesta. Useimmista 
tilaisuuksistamme tehdään nauhoite. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=deJcGH7N0aw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=deJcGH7N0aw&feature=youtu.be

