
   

Virtuaalitapahtumaan osallistuminen – pikaohje  
  

1. Aluksi – huomioithan nämä:  
  

• Liity tapahtumaan hyvissä ajoin (n. 10 min) ennen sen alkua, niin ehdit tutustua alustaan ja tarkistaa, että kaikki 

toimii.  

• Varmistathan, että käytössäsi on päivitetty Chrome- tai Firefox -selain. (Tapahtuman alusta ei tue Microsoft 

Edgeä tai Internet Exploreria).  

• Käynnistä tietokoneesi uudestaan ennen tapahtumaan liittymistä.  

• Älä pidä muita ohjelmistoja tai välilehtiä auki tapahtuman aikana  

• Käytä ensisijaisesti tietokonetta. Järjestelmä ei välttämättä toimi mobiililaitteilla.  

• Varmista, että käytössäsi on riittävä verkkoyhteys. Mieluiten langallinen, vähintään 5mbs/2mbs.Paras laatu 

saavutetaan vähintään 30mbps/10mbps -yhteydellä. 

 

• Mac-käyttäjä: varmista, että "Screen Sharing" ja "Screen Recording" ovat aktivoituina asetuksissa.  

• Jos et kuule muiden ääntä, varmistathan, että selaimen ja laitteen ääniasetukset ovat oikein.  

• Jos koet myöhemmin ääni- tai kuvaongelmia, selainikkunan päivitys tai selaimen uudelleenkäynnistys auttaa.  

• HUOM! Jos käytät kuulokkeita, varmista, että selaimen äänet on määritelty kuulumaan niistä.  

• Jos mikrofonisi ei välitä ääntä selaimeen, tarkista mikrofonin toimivuus tietokoneen asetuksista.  

• Selaimen asetuksissa voit varmistaa, että osoitteella app.hopin.to on oikeus käyttää mikrofoniasi sekä kameraasi.  

• Mikäli et saa ääniä kuulumaan tai sinulla on muu tekninen ongelma, ota tarvittaessa yhteys organisaatiosi IT-

tukeen.  

  

2. Kirjautuminen   
  

• Mene tapahtuman osoitteeseen. 

• Eteen avautuu rekisteröitymissivu.  

• Valitse ”Seminaarilippu” tai ”Ryhmä (numero)”.  

• Klikkaa 'Check out' tai 'Join event'  

  

Mikäli kirjaudut Hopin-alustalle ensimmäistä kertaa:  

• Täytä tietosi lomakkeeseen, aseta salasana ja hyväksy tapahtuma-alustan käyttöehdot. HUOM: salasana 

keksitään itse, valitse salasana, jonka muistat jatkossa kirjautumista varten.  
• Hyväksy tapahtuma-alustan käyttöehdot.  

• Klikkaa 'Sign up'  

• Voit kirjautua tapahtuma-alustaan myös käyttämällä sosiaalisen median tiliäsi.  

  

Mikäli sinulla on jo Hopin-tili:  

• Jos olet jo aiemmin rekisteröitynyt Hopin -tapahtuma-alustaan, voit kirjautua sisään klikkaamalla 'Sign in' ja 

täyttämällä olemassa olevat tunnuksesi ja salasanasi.  

  

3. Eteistila  
  

Kirjautumisen jälkeen siirryt eteistilaan.   
Eteistilan vasemmassa ylänurkasta löydät:  

  

 Tapahtuman Chat, jossa voit keskustella muiden osallistujien kanssa.  

 Keskustelu tapahtuu joko chatviesteillä tai videoyhteydellä ('People' –välilehti). Klikkaamalla osallistujan nimeä 

voit aloittaa viestittelyn. 
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4. Sessiot eli teemaryhmät  
  

 Teemaryhmään liitytään klikkaamalla teemaryhmän nimeä.  

o Teemaryhmän asetuksista riippuen voit joko   

 pyytää lupaa osallistua keskusteluun (Ask to share audio and video)  

 katsella ja kuunnella keskustelua (valintapainikkeita ei tarvitse painaa)  

  

• Voit koska vain osallistua kirjallisen keskusteluun chatin kautta.  

• Voit tarvittaessa jakaa kuvasi ja äänesi muille (Ask to share audio and video).  

• Kun olet pyytänyt lupaa äänen ja kuvan jakoon, moderaattori antaa sinulle luvan, jolloin "Ask to share audio and 

video" muuttuu "Share audio and video" -napiksi.  

• Liity keskusteluun äänen ja kuvan kanssa vain, jos haluat puhua. Kun olet keskustelussa mukana, voit poistua 

klikkaamalla "Leave".  

• Jos et näe nappia, teemaryhmässä voivat keskustella vain siihen erikseen kutsutut osallistujat.  

• Kuvan alalaidasta löydät omat valintapainikkeesi seuraavassa järjestyksessä:  

o kamera päälle ja pois  

o mikrofoni päälle ja pois  

o ruudunjako  

o kamera- ja mikrofoniasetukset  

• Moderaattori voi poistaa keskustelijan "lavalta", jolloin keskustelijan tulee pyytää lupa uudestaan halutessaan 

mukaan keskustelemaan.  

  

  

  

Tervetuloa virtuaalitapahtumaan!  

 

*** 

 

Tuki tapahtuman aikana 

 

Ongelmatilanteissa sinua auttavat Jarno Wuorisalo (jarno.wuorisalo@valve.fi) tai Aleksandra 

Meyer (aleksandra.meyer@valve.fi).  

 

Tapahtumasivulle kirjautumisen jälkeen tavoitat heidät myös PEOPLE-välilehden tai tapahtuman 

Chat-kanavan kautta. Klikkaamalla Jarnon tai Aleksandran nimeä, voit aloittaa viestittelyn. 

  

 


