
Kuva: Windows  -taustakuva 

Tervetuloa koulutukseen Adobe Connect 
aktiivikäyttöön! 



Sisältö 

• Käytännön harjoitus käyttäen layouteja 

• Tutustu ohjeisiin 

• Kuvien käyttö Connectissa 

• Muistilappujen (Notes) tehokas käyttö 

• Hyvät Powerpoint –kalvot 

• Toimivat oheislaitteet 

• Layoutien rakentaminen 

 

 

 



Tutustu Intran ohjeisiin 

• Connect –huoneen tilauskäytänteet sekä 
päivitetyt käyttöohjeet löytyvät aina intran 
Opetusteknologia – Connect verkkokokous –
sivulta 

https://intra.jao.fi/Meidan-
ao/Opetusteknologia/Connect-verkkokokous 

• Tutustu erityisesti Tampereen eVarikon 
tekemiin yksityiskohtaisin Connect 9.1 
ohjeisiin 
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Kuvien käyttö Connectissa 

• Tunnelman luojana: aseta kaunis, 
houkutteleva, tunnelmaan virittävä 
aloituskuva osallistujien näkyville (Pods – 
Share – Share document – Tuo kuva tai liitä se 
Powerpoint -kalvoihin) 

• Ajatusten herättelijänä: kuva oppimistehtävän 
pohjana 

• Istunnon rytmittäjänä (ks. kahvipaussi) 





Muistilappujen (Notes) tehokas käyttö 

• Laita huoneeseesi valmiit ohjelaput 

• Arkistoi ohjelaput Pods –valikon alle, muista 
nimetä laput! (tuplaklikkaa lapun nimeä) 

• Käytä Notes –muistilappuja 
kokouspöytäkirjojen tekemiseen (muista 
nimeäminen aihe + päivämäärä, pyydä sihteeri 
tekemään muistio) 



Tee hyvät Powerpoint -kalvot 

• Värit ja kontrasti kuntoon 

• Perusfontit, min 18 pt 

• Lyhyitä tekstejä 

• Käytä otsikko- ja tekstiosioita 

• Huolehdi kuvien tiedostokoosta ja formaatista 
(jpg, png) – sijoita kuva, ei copy paste 



Tilaa toimivat oheislaitteet 

• Toimiva mikrofoni on etäkokouksessa ehdoton 
edellytys, tilaa se esimiehesi kautta tietohallinnon 
testatusta oheislaiteluettelosta 
https://intra.jao.fi/Yhteiset-
palvelut/ICT/Tyoasemapalvelut/Oheislaitteiden-
hankinta 

• Mikrofonit (2014): Logitech USB Headset H390, 
kaiutinmkrofonit ClearOne Chat 70 USB ja 150 USB 

• Web –kamerat: web-kamera  
Logitech HD Webcam C525, Pro 920, ConferenceCam  
Logitech BCC950  
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Layoutit opetuksessa 

• Layoutit helpottavat opettajan työtä ja 
monipuolistavat osallistujien Connect –
kokemusta 

• Voit ylläpitäjänä (host) luoda layoutit 
etukäteen, jolloin niitä voi käyttää istunnon 
keskellä sujuvasti 

• Valitse ylävalikosta Layouts – Create new 
layout 



Uuden layoutin luominen 



Luo pohja ja nimeä se 



Uuden layoutin suunnittelu 

Suunnittele layout opetusvaiheen mukaan. 
Pods –valikosta voit lisätä haluamasi osiot 
layoutiin. 
Share: jaetaan dokumentteja, ruutua 
Notes: muistiinpano/ohjelaput 
Osallistujat/ Attendees: näet osallistujat ja 
voit muuttaa heidän profiilejaan (hyvä olla 
joka layoutissa) 
Video: videoruutu näkyviin 
Chat: tekstipohjainen vuorovaikutus (hyvä 
olla joka layoutissa) 
Files: voi jakaa dokumentteja liitteinä 
Wb links: linkkien jakaminen (voi tehdä 
myös chat –ikkunassa) 
Poll: pikakyselyt 



Pod –osion nimeäminen 

Tuplaklikkaa Pod –osion (tässä Share) yläosassa olevaa 
nimeä ja nimeä Pod uudelleen . Tämä on tärkeää esim. 
Notes –muistilapuissa, jotta löydät tekemäsi muistiot 
jälkeenpäin. 



Pod -osioiden piilotus ja näkyväksi 
tekeminen 

Pod voidaan myös piilottaa (oikea reuna – Hide).  Pod ei 
häviä minnekään, vaan  tallentuu ”pod –luetteloon”, 
josta voit käydä sen etsimässä  oikean Pod –tyypin 
kohdalta . 



Pod –osioiden järjestely ruudulla 

Ota Pod –osiota jostain nurkasta hiirellä kiinni ja 
vedä ruutu haluamaasi kokoon.  
Klikkaa podia keskellä hiirelläsi ja raahaa se 
haluamaasi paikkaan ruudulla.  


