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Ohje kokoukseen ja ennakkotestaukseen osallistumiseen 

Kokous: Haukiputaan Sähköosuuskunnan varsinainen syyskokous 

Kokouksen ajankohta: 22.12.2020 klo 18:00 

Tavat osallistua: Etänä internetin ylitse (kts. ohjeistus), sekä paikan päällä järjestäjän ohjeistuksen mukaisesti 

 

Osallistu kokoukseen verkossa tai ilmoittaudu kokouspaikalla: 

- Mene osoitteeseen www.verkkokokous.fi 

- Syötä osallistumiskoodi: WUBABMOP (Koodi sisältää vain kirjaimia) 

- Seuraa ohjeita ja tunnistaudu ennalta kokouksen järjestäjälle ilmoittamilla yhteystiedoillasi 

 

Koodi aktivoituu 30 minuuttia ennen kokouksen alkua. Ennen kokoukseen pääsyä osallistujalta kysytään tarvittavat 

tiedot kokoukseen osallistumiseksi. Lisäksi tallennamme teknisiä tietoja mahdollisten väärinkäytösten ja tietojen 

oikeellisuuden valvomiseksi. 

 

Toiminnallisuuksien ennakkotestaus verkossa 21.12.2020 klo 16:30 – 17:00: 

- Mene osoitteeseen www.verkkokokous.fi 

- Syötä osallistumiskoodi: ONEAWDNG (Koodi sisältää vain kirjaimia) 

- Seuraa ohjeita ja tunnistaudu ennalta kokouksen järjestäjälle ilmoittamilla yhteystiedoillasi 

 

Huomioita kokoukseen osallistumiseen: 

- Etäosallistuminen on mahdollista tällä hetkellä ainoastaan Windows, Mac, Linux ja ChromeOS -tietokoneen 

Chromium-pohjaisella selaimella, kuten Google Chromella! Mobiililaitteilla ei ole tällä hetkellä mahdollista 

käyttää kokouksen video- ja ääniyhteyttä. 

- Mobiililaitteella (IOS / Android) voit ilmoittautua kokouspaikalla kokoukseen. Mikäli sinulla ei ole tablettia tai 

älypuhelinta mukanasi, niin kokouksen järjestävä taho voi ilmoittaa sinut. 

- HUOM! Mahdollisiin äänestyksiin voit osallistua vain samalla laitteella, jolla olet kokoukseen ilmoittautunut! 

- Voit osallistua äänestyksiin vain, jos olet ennen äänestystä ilmoittautunut henkilökohtaisesti kokoukseen 

tietokoneella tai puhelimella! 

- Varmistathan jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamista, että yhteytesi toimivat, jotta pääset seuraamaan 

kokousta. Yhteyden voi avata jo 30min ennen kokouksen virallista alkua. 

- Toimithan kokouksessa järjestäjän, sekä puheenjohtajan ohjeistuksen mukaan ja mm. vaimennat mikrofonisi, 

kun sinulla ei ole puheenvuoroa, jotta kokoukseen ei välity ylimääräisiä ääniä. 

- Puheenvuoropyynnön voi tehdä klikkaamalla puheenvuoropyyntö-painiketta.  

- Järjestelmä mahdollistaa sekä ”suljetun lippuäänestyksen”, että avoimen äänestyksen. Äänestystilanteessa 

saat tarpeen mukaan opastusta. 

- Jos yhteytesi katkeaa kesken kokouksen, muodosta yhteys uudelleen esimerkiksi lataamalla välilehti tai 

nettiselain uudelleen. Kokousta ei keskeytetä, vaikka yksittäiseltä osallistujalta katkeaisi yhteys. Jos yhteys 

katkeaa kaikilta tai suurimmalta osalta osallistujia, kokous keskeytetään. Kokousta jatketaan myöhemmin 

ilmoitettavana ajankohtana siitä esityslistan kohdasta, johon kokous keskeytyi. 

- Mikäli käytät työnantajasi tietokonetta, on tärkeää varmistaa toimivuus ennalta, johtuen yritysten tietoturva-

asetuksista ja -rajoituksista. 

- Ole rohkea ja kysy neuvoa vaikkapa kokouksen aikana pikaviestin kautta. 

https://verkkokokous.fi/WUBABMOP
https://verkkokokous.fi/ONEAWDNG
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Kokoukseen ilmoittautuminen 

- Muista huolehtia etukäteen, että kokouksen järjestäjällä on ajantasaiset yhteystietosi (sähköposti/puhelin). 

- Kokoukseen ilmoittautuminen tapahtuu seuraavasti 

o Mene verkkokokous.fi -sivustolle 

o Syötä annettu koodi ja klikkaa ”Liity kokoukseen” 

o Valitse haluamasi tunnistautumistapa, jota voit käyttää laitteella millä ilmoittaudut kokoukseen 

▪ Sähköpostia käytettäessä saat linkin, jota klikkaamalla tunnistaudut 

▪ Puhelinta käytettäessä saat koodin tekstiviestillä, jonka syöttämällä tunnistaudut 

o Syötä kysytyt ilmoittautumistiedot (mm. nimesi ja tieto oletko fyysisesti kokouspaikalla vai etänä) 

▪ Jos seurassasi on muita osakkaita, joiden kanssa edustatte samoja tiloja, voit ilmoittaa heidät 

kokoukseen tässä kohdassa klikkaamalla ”Lisää seuraaja” (Huom! Seuraaja voi vain seurata 

kokousta vierestä, ei osallistua omana itsenään esimerkiksi äänestyksiin) 

o Klikkaa lopuksi ”Liity kokoukseen” 

 

Ohje tietokoneella osallistumiseen: 

- Osallistuminen tapahtuu verkkoselaimella. Tuettuja verkkoselaimia ovat Google Chrome, sekä muut 

Chromium -pohjaiset selaimet, kuten uusin Microsoft Edge.  

- Varmistathan, että sinulla on uusin versio käyttämästäsi verkkoselaimesta ja käy kokeilemassa toimivuus 

ennakkotestauksessa.  

- Tarvittaessa voit kysyä opastusta paikalla olijoilta, kokouksessa mukana olevalta tukihenkilöltä tai lähettämällä 

tukipyynnön esimerkiksi oikean yläkulman ?-merkkiä klikkaamalla. 

 

Ohje tabletilla tai puhelimella paikan päällä osallistumiseen (vain ilmoittautuminen ja äänestys): 

- Osallistuminen tapahtuu mobiililaitteesi verkkoselaimella. Tuettuja verkkoselaimia ovat mm. Google Chrome 

ja Mozilla Firefox. (Varsinkin vanhemmissa IOS-laitteissa on ollut ongelmia Safari-selaimen kanssa johtuen 

puutteellisesta tuesta uusille verkkotekniikoille). 

- Saapuessasi kokouspaikalle, mene mobiililaitteesi selaimella verkkokokous.fi -osoitteeseen ja syötä 

kokouskohtainen koodi, tunnistaudu ohjeistetusti sähköpostilla tai tekstiviestillä ja tämän jälkeen ilmoittaudu, 

sekä halutessasi ilmoita mukanasi saapuneet muutkin kokoukseen osallistujat. 

- Äänestystilanteessa voit osallistua äänestykseen vain sillä laitteella, jolla olet ilmoittautunut kokoukseen. 

 

Mikäli käytössäsi ei ole omaa mobiililaitetta kokouspaikalla, voi kokouksen järjestäjä ilmoittaa osallistumisesi 

kokoukseen. Tällöin mahdolliset äänestykset tapahtuvat myöskin järjestäjän laitteiston kautta. 

 

 


