
 
 

 

Liittyminen Lukupiiriin Zoomissa 

iOS-laitteella 
Lue tämä ohje kokonaan ennen ohjelman käyttöä. 

Ohjeessa olevat ohjetekstit ja kuvat käsittelevät Zoom-ohjelman ohjeen tekoaikana olevia ominaisuuksia. 

Mahdolliset muutokset päivitetään tarvittaessa. 

Suosittelemme ohjelmapäivitysten asentamista, mikäli päivityksiä on tullut. Suorita ohjelmapäivitykset App 

Storessa tilin Päivitä kaikki -toiminnolla. 

Asenna Zoom ennen Lukupiiriin liittymistä 

Liity Lukupiiriin sähköpostiviestissä olevan linkin kautta, voit käynnistää Zoomin ja aloittaa liittymisen jo 10-

15 minuuttia ennen Lukupiiriä. 

 

Zoom-ohjelma käynnistyy 



 
 

 

 

Kirjoita nimesi ja Meeting Password -riville sähköpostilla saamasi salasana ja valitse Continue 

Kokous ei ole vielä alkanut 

 

Tietoturvasyistä Lukupiirissä on käytössä odotushuone. 



 
 

 

 

Olet odotushuoneessa, odota hetki. Lukupiirin järjestäjä lisää sinut Lukupiiriin. 

 

   

Olet liittynyt Lukupiiriin. Kytke äänet (Join audio) valitse Call using Internet Audio. 

 

Mikrofoni on vaimennettu. Valitse Unmute poistaaksesi vaimennuksen, kun haluat puhua Lukupiirissä. 

  Mikrofoni on käytössä. Valitse Mute vaimentaaksesi mikrofonin. 

Videokamerasi on poissa käytöstä, valitse Start Video, niin näyt muille osanottajille. 



 
 

 

  Kun haluat poistaa kamerasi käytöstä, valitse Stop Video 

  Switch Camera vaihtaa laitteen etu- ja takakameraa. 

  Näyttö on galleria-näkymässä, Switch to Active Speaker vaihtaa näytölle näkymän, jossa näkyy 

aktiivinen puhuja. 

  Näyttö on aktiivisen puhujan näkymässä, Switch to Gallery View vaihtaa näytölle galleria-

näkymän. Puhujan videossa näkyy värillinen reunus. 

 Lukupiirissä näkyvän nimen voit muuttaa Participants Rename-toiminnolla. 

Viestit keskustelualueelle - Chat 

Näet keskustelun ja voit osallistua keskusteluun Chat-ikkunassa. Avaa “… More” -valikosta Chat 

  



 
 

 

 

Chat-ruudussa näkyvät viestit, voit osallistua kirjoittamalla Tap here -kenttään. Send lähettää viestin. 

Close sulkee keskusteluikkunan. Kellolla ilmoitat, että Chatissa on huomioitavaa. 

Osallistujat - reaktiot 

Participants näyttää Lukupiiriin osallistujat 

 

 

raise hand -toiminnolla voit pyytää puheenvuoroa. “…more” -valikosta voit näyttää reaktioita keskusteluun. 

peukalo alas – dislike: en tykkää, peukalo ylös – like: tykkään, kädet – clap: taputuksia,  

kahvikuppi - need a break: tarvitsen tauon, kello – away: poistunut paikalta 



 
 

 

Lukupiiristä poistuminen 

 

Valitse ruudun vasemmasta reunasta Leave Meeting ja varmistusruudusta Leave Meeting 

Yhteys kokoukseen katkeaa. 

 

Käyttöluvat 

 Mikäli Zoom kysyy käyttäjäoikeuksien hyväksymistä, valitse I Agree. 

 Mikäli Zoom kysyy mikrofonin käyttölupaa, valitse OK. 

 Mikäli Zoom kysyy ohjelman sisäisten ilmoitusten käyttölupaa, valitse Salli. 

 Mikäli Zoom kysyy kameran käyttölupaa, valitse OK. (Muuten kuvasi ei näy) 

 

Viimeisimmät ohjeet ohjelmien asennukseen ja käyttöön ovat Kuopion kaupunginkirjaston verkkosivulla 

https://kuopio.finna.fi  

Kuopion kaupunginkirjasto 

https://kuopio.finna.fi/

