
 

 

 

Microsoft Teams – Käyttöohje 

 

1. Perusvälineet 

Suomen numismaattisen yhdistyksen kerho- ja muita kokouksia pyritään jatkossa järjestämään 
osittain myös Teams etäyhteydellä. Teams-etäyhteydellä osallistuminen onnistuu etänä helposti 
tietokoneella. Teams etäyhteyden käyttäminen vaatii: 

- Tietokoneen, jossa on uudehko käyttöjärjestelmä (Windows 10 tms.): 
o Jos tietokoneessa on kamera myös videoyhteys onnistuu 
o Yhteys onnistuu myös älypuhelimella (ja tabletilla), tarkemmat ohjeet alla 

    

- Kuulokkeet, joissa on mikrofoni. Kuulokkeet eivät ole välttämättömät, mutta niiden kautta 
ääni kuuluu paremmin, kuin tietokoneen omista kaiuttimista. Käyttämällä kuulokkeita myös 
haitallinen kaikumisilmiö poistuu tai ainakin vähenee. 

 

 



Microsoft Teams on usein tietokoneessa esiasennettuna. Saat selville onko koneeseesi asennettu 

Teams painamalla windows nappia  ja kirjoittamalla Teams. Jos Teams on koneessa, saat 
sen avattua tätä kautta. 

 

2. Yhteyden luominen 

 

Microsoftin Teamsin voi myös asentaa kun linkki kokoukseen on saatu. Ohessa esimerkki Eurokerhon 
kokoukseen 1.10.2020. Ohessa kokouksen linkki: 

Liity Microsoft Teams -kokoukseen  

 

Saat avattua linkin painamalla CTRL pohjaan ja klikkaamalla hiirellä yllä olevaa linkkiä. Linkki aukeaa 
myös ennen ja jälkeen kokoukseen, mutta sisään ei välttämättä pääse. Jos seuraava näkymä aukeaa, 
pääset liittymään kokoukseen: 

 



 

Suosittelemme valitsemaan Ääni pois käytöstä asetuksen, jolloin pääset alkuun äänettömänä 
mukaan. Äänen ja kuvankin saa jatkossa päälle ja pois alla olevan ohjeen mukaan. 

 

 

3. Yhteys älypuhelimella: 

 

Voit avata yllä olevan Teams-linkin myös älypuhelimella klikkaamalla sitä. Silloin älypuhelin avaa 
Teams-sovelluksen. Se näyttää seuraavalta: 

 

 

Liity nyt napilla pääset liittymään kokoukseen. Suosittelemme kuulokkeiden käyttöä, joka parantaa 
äänenlaatua: 



 

 

4. Teamsin käyttö kokouksen aikana 

 

 

 

5. Teamsin asentaminen 

 

Kun avaat Teams-linkkiä voi näkyviin tulla myös seuraava valinta: 

 



 

Suositeltavin vaihtoehto on Avaa Teams sovellus. Jos sovellusta ei koneessasi ole voit sen asentaa 
painamalla Lataa Windows sovellus-nappia. Asentaminen kestää hetken.  

 

Voit osallistua Teams-kokoukseen myös selaimella, eli valitsemalla keskimmäisen vaihtoehdon. 

 

6. Teamsin käyttö yhdistyksen tiloissa Mechelinkadulla 
 

Jos kokous tai kerhotapahtuma järjestetään yhdistyksen toimitiloissa Mechelinkadulla, niin tiloissa 
on webbikamera, kaiutin ja monitori. Näiden avulla etäkokouksen järjestäminen onnistuu hyvin. 

 

a) Kamera, kameran voi suunnata vaikka esityksen pitäjään. Kamera kytketään koneeseen USB 
yhteydellä: 

 

 

b) Jabra kaiutin äänelle, tämäkin kytketään koneeseen USB yhteydellä: 

 

 

c) Monitori etäyhteydelle, monitori kytketään koneeseen HDMI-yhteydellä: 



 

 

7. Lisätietoja: 

 

Yhteysongelmat voi olla joskus hankalia ratkaista. Ota yhteyttää sihteeri@snynumis.fi , ja pyrimme 
auttamaan parhaamme mukaan tarvittaessa. 


