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ZOOM AA Palaveriin voi osallistua ilman että asentaa sen tietokoneelle 
käyttämällä Chrome selainta. EDGE selain ei tue Zoomia.  
Minusta paras tapa on asentaa zoom sovellus tietokoneelle (pöytäkone tai 
kannettava) tai mobiili laitteelle ( kännykkä tai tabletti) kokous linkkiä klikkaamalla 
Zoom ehdottaa sovelluksen tai apin lataamista, ellei sitä ole vielä ladattu. Jos on 
ladattu, Zoom ehdottaa sovellukseen aukaisemista Zoom sovelluksella ja liittymään 
kokoukseen, myös linkin salasanaa voidaan tarvita. 
 
 
 Zoom käytöstä Alue kokouksessa tai palavereissa 
 
Hand, eli käsi pystyyn, kun pyytää puheenvuoroa. (Zoomissa on nappi mistä voi 
nostaa käden näkyviin.)  
 
Video kokouksissa ei saa puhua kuin yksi kerrallaan koska yhteyksissä on pieni 
viive niin silloin puheet sekoittuvat eikä asioista/puheesta saa mitään selvää, olisi 
hyvä jakaa puheenvuoroja jonkun johdolla, vaikka ei olisikaan kokousta vaan vapaa 
keskustelua. 
 
Host, siis isäntä, voi lukita kokouksen, jos ei joku ole tullut esim. määrättyyn kellon 
aikaan kokoukseen ei pääse sen jälkeen kokoukseen. (Tätä voi muuttaa, ihan miten 
sovitaan) 
 
Host, siis isäntä, voi sulkea pois kokouksesta jonkun, joka on juovuksissa tai muuten 
häiritsee tai ei kuulu ollenkaan asianomaiseen kokoukseen. 
 
Kokous voidaan videoida MP4 muotoon, joka vie vähän tilaa on silti hyvä laatuinen. 
On hyvä sihteerin kannalta, jos jää jotain tärkeää kirjoittamatta voi videolta palata 
ao. kohtaan ja kirjata se pöytäkirjaan. On hyvä olla varovainen sanomisistaan koska 
kaikki tallennetaan. Tallennus tietysti sovitaan etukäteen, nauhoitetaanko tai ei 
nauhoiteta. Voisi tietysti Nauhoittaa sihteeriä varten. Paikan päällä fyysisissä 
kokouksissa tarvittaisiin video laitteisto kokouksien tallentamiseen. 
 
Hyvää Zoom aluekokouksessa on se, että vajaan parin tunnin vuoksi ei tarvitse ajaa 
pitkiä matkoja ja osallistujia saattaa olla paljon enemmän.  
Palaverit ovat eri asia alkoholismista toipumisen kannalta ja jos on tulokas, minun 
mielestäni fyysinen ryhmä on tulokkaalle paljon parempi, jos tulokas kyyhöttää 
kotona ja on nettipalaverissa, ei hyvä juttu toipumisen kannalta. (minun mielestäni) 

 

 

 



OHJE CHROME selaimelle, jos et halua asentaa tietokoneelle ZOOM sovellusta 

 

Tässä ZOOM linkki Euran AA-ryhmään 

 

ZOOM ASENNUSOHJE TIETOKONEELLA Crome selainta käytettäessä.  

Klikkaa ylhäällä olevaa linkkiä, jos linkki ei avaudu niin kopioi se 

selaimen osoiteriville ja paina enter. 

 

Aukeaa tälläinen ikkuna 

 

 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/7369418707?pwd=Qi9sU0ZVYkUwSmdmc3UvL2toZ0NKdz09 

 

Meeting ID: 736 941 8707 

Password: 6C92hB 

 

Klikkaa yo. linkkiä. 

Sinut ohjataan tämän jälkeen "Zoom odotushuoneeseen" josta isäntä sinut havaitessaan 

kutsuu istuntoon. 

Lähtökohtaisesti et tarvitse ID:tä tai salasanaa. 



Pitäisi aueta tämä ikkuna 

 

 

 

Seuraavaksi tämä 

 



 

 

 

 

Odottele! Isäntä päästää sinut pian sisään. 

 

 

Olet jo lähellä seuraavaksi… 

 



Isäntä päästi sinut sisään. Voit testata kaiuttimen ja mikrofonin. 

 

 

Olet sisällä! 

 

 



NIMETTÖMÄT ALKOHOLISTIT        

Satakunnan alue  

Aluekokous 

 

 

Esityslista         

 

Aika: LA 6.6.2020 klo 14:00 

Paikka: Kanaali-ryhmä, Lyseokatu 7, RAUMA 

 

 

1. Kokouksen avaus   

 

2. Puheenjohtajan valinta 

 

3. Sihteerin valinta 

 

4. Ääntenlaskijoiden valinta 

 

5. Osallistujien toteaminen 

 

6. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

7. Alueen palveluedustajan puheenvuoro  

 

8. Aluerahaston tilanne 

 

9. Alueen tiedotusvastaavan kuulumiset alueen tiedottamisesta, tapahtumista ja osallistumisista 

 

10. Kustannuksen edustajan puheenvuoro 

 

11. Ryhmien kuulumiset 

 

12. Muut asiat 

 

13. Lippaan tuotto ja kohde 

 

14. Seuraavan aluekokouksen aika ja paikka 

 

15. Kokouksen päättäminen 

 


