
 

Liittymisohje Zoom -verkkoluennolle 
 

1. Avaa Selkäliiton verkkosivun osallistumislinkki luennolle.  

 

2. Linkistä avautuu ruudullesi alla olevan kaltainen näkymä.  

 
2.1 Kirjaa etu- ja sukunimesi (tai vastaavat nimimerkit) sekä sähköpostiosoitteesi pyydettyihin 

kohtiin. Vahvista vielä sähköpostiosoitteesi kohtaan ”Confirm Email Address” ja klikkaa sen jälkeen 

violetilla ympyröityä painiketta, jossa lukee Join Meeting in Progress. Sähköpostiosoitteet kerätään 

luentopalautteen keräämistä varten. 
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3. Kun olet kirjautunut, ruudullasi ilmestyy alla oleva näkymä, jos Zoom-ohjelmaa ei ole 

aikaisemmin asennettu koneellesi. (huom. näkymä voi hieman vaihdella käytetystä 

internetselaimesta riippuen, oheinen kuva otettu Google Chrome -selaimelta.) 

 

 

4. Voit käyttää Zoomia joko:  
a) työpöytäsovelluksella lataamalla Zoom Client for Meeting ohjelman ensin koneellesi, TAI  

b) internetselaimella (suositellaan vain Chrome-selainta) 

Suosittelemme vaihtoehtoa a, sillä selainversiota (vaihtoehto b) käytettäessä sinulla on vain rajatut Zoomin 

ominaisuudet käytössäsi.  

Alta löydät ohjeet kuitenkin molempiin vaihtoehtoihin. (Ohjeet jatkuvat seuraavalla sivulla.) 

 



5. Liittyminen Zoom-tapaamiseen lataamalla työpöytäsovellus: 

 

5.1 Klikkaa ensin violetilla ympyröityä kohtaa download & run Zoom. Tämän jälkeen ruudun 

alalaitaan ilmestyy latauspalkki. Avaa latauspalkin valikko klikkaamalla sinisellä ympyröityä nuolta (^) 

ja valitse avautuvasta valikosta mustalla ympyröity kohta Avaa. 
 

HUOM! Jos koneellesi on jo aiemmin asennettu Zoom-ohjelma, ruudullesi ilmestyy alla olevan kaltainen 

näkymä.   

 

Klikkaa tällöin violetilla ympyröityä painiketta, jossa lukee Avaa URL:Zoom Launcher tai Avaa Zoom.  



5.2 Seuraavaksi Zoom kysyy nimeä tai nimimerkkiä, jolla haluat osallistua luennolle. 

 

5.3 Kirjaa sinisellä ympyröityyn ruutuun nimesi tai nimimerkki, jolla haluat osallistua luennolle. 

Klikkaa sen jälkeen violetilla ympyröityä painiketta, jossa lukee Join Meeting. 
 

5.4 Seuraavaksi pääset odotustilaan odottamaan luennon aloitusta. Odota rauhassa, kunnes ohjaaja 

päästää osallistujat liittymään luennolle. 

 

Selkäkivun lääkehoito 

13.10.2021 



5.5 Kun ohjaaja on hyväksynyt sinut odotustilasta luennolle, Zoom avaa uuden ikkunan, joka voi 

selaimesta riippuen näyttää tällaiselta: 

 

5.6 Klikkaa violetilla ympyröityä painiketta, jossa lukee Join with Computer Audio. 

5.7 Olet nyt liittynyt luennolle. Voit odotella rauhassa ennen luennon alkua, tarkistamme äänet vielä 

ennen luennon alkamista.  

 

6. Liittyminen Zoom-luennolle internet selaimella (Chrome): 

6.1 Klikkaa violetilla ympyröityä kohtaa join from your browser. 

 

 Selkäkivun lääkehoito -luento 



6.2 Seuraavaksi Zoom kysyy nimeä tai nimimerkkiä, jolla haluat osallistua luennolle. 

 

6.3 Kirjaa sinisellä ympyröityyn ruutuun nimesi tai nimimerkki, jolla haluat osallistua luennolle. 

Klikkaa hiirellä sen jälkeen mustalla ympyröityä ruutua I´m not a robot. Ja vielä lopuksi, klikkaa 

violetilla ympyröityä painiketta, jossa lukee Join. 
 

 

6.4 Hyväksy Zoomin käyttöehdot klikkaamalla violetilla ympyröity painiketta, jossa lukee I Agree.  

 
 

 

 

 

 



6.5 Seuraavaksi pääset odotustilaan odottamaan luennon aloitusta. Odota rauhassa, kunnes ohjaaja 

päästää osallistujat liittymään luennolle. 

 

 

6.6 Kun ohjaaja on hyväksynyt sinut odotustilasta luennolle, Zoom avaa alla näkyvän uuden ikkunan. 

 

6.7 Klikkaa violetilla ympyröityä painiketta, jossa lukee Join Audio by Computer. 

6.8 Olet nyt liittynyt luennolle. Voit odotella rauhassa ennen luennon alkua, tarkistamme äänet vielä 

ennen tapaamisen alkamista.  
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