
Ohjeet etäkoulutukseen 
osallistumiseen GoToWebinar –

palvelussa



Klikkaa ilmoittautumislinkkiä Oma riista –
viestissä, tapahtumahaussa tai sähköpostissa.

Tämän voit tehdä milloin tahansa viestin 
saatuasi ennen tilaisuuden alkua.

Osallistumiseen tarvitset internetyhteyden ja 
tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen.

Ensin ilmoittaudutaan osallistujaksi



Koulutus on tarkoitettu metsästyksenjohtajille.

Pohjanmaan metsästyksenjohtajakoulutukset

Linkki ohjaa ilmoittautumissivulle

Jos koulutusta järjestetään useampana 
ajankohtana, valitse valikosta sinulle sopivin 
ajankohta

1. klikkaa valikko auki
2. klikkaa sitten haluamaasi ajankohtaa

Jos vaihtoehtoja ei ole, voit ohittaa tämän vaiheen

2. Jan Tammikuu
Feb Helmikuu
Mar Maaliskuu
Apr Huhtikuu
May Toukokuu
Jun Kesäkuu
Jul Heinäkuu
Aug Elokuu
Sep Syyskuu
Oct Lokakuu
Nov Marraskuu
Dec Joulukuu

AM Kellonaika 
aamupäivällä

PM Kellonaika 
iltapäivällä

Palvelu käyttää 12 tunnin 
kelloa

1.



Pohjanmaan metsästyksenjohtajakoulutukset

Koulutus on tarkoitettu metsästyksenjohtajille.

1. Kirjoita oma etunimi, sukunimi ja 
sähköpostiosoite (pyydettäessä 
metsästäjänumero)

2. Klikkaa ruutua, jolla annat 
hyväksynnän syöttämiesi tietojen 
käyttämiseen. Niitä tarvitaan, jotta 
sinulle voidaan lähettää 
varsinainen kutsu webinaariin. 
Julkisten hallintotehtävien 
koulutukseen ilmoittauduttaessa 
pitää kirjoittaa myös 
metsästäjänumero, jotta 
osallistuminen voidaan kirjata 
oikealle henkilölle

3. Klikkaa nappia ”Register”

Etunimi Sukunimi

Sähköpostiosoite



Pohjanmaan metsästyksenjohtajakoulutukset

Nyt olet ilmoittautunut osallistujaksi. 
Voit sulkea sivun.



Sähköpostiisi tulee viesti, jossa olevasta 
linkistä pääset osallistumaan 
koulutukseen. Tuntia ennen webinaaria 
tulee samansisältöinen muistutusviesti.

Klikkaa ”Join Webinar” -nappia noin 5-
10 minuuttia ennen ilmoitettua 
alkamisaikaa. Ensimmäisellä kerralla 
voi klikata vähän aiemmin, jotta ehtii 
asentaa tarvittavan sovelluksen.

Jos haluat perua ilmoittautumisesi, voit 
tehdä sen klikkaamalla viestin lopussa 
olevaa sinistä ”cancel your registration” 
–tekstiä (ei näy tässä kuvassa)



Linkki ohjaa sinut webinaarin 
internetsivulle. Ensimmäisellä kerralla 
pitää asentaa GoToWebinar –
sovellus.

1. Klikkaa ”download GoToWebinar”
2. Klikkaa avautuvasta ikkunasta 

”Tallenna tiedosto”
3. Klikkaa lataukset –ikonia 

latauksen valmistuttua (sijainti 
vaihtelee internetselainten välillä, 
Chromessa näytön alareunassa)

4. Klikkaa ladatun tiedoston nimeä
5. Salli tietokoneen asentaa 

sovellus

1.

2.

Asennetaan tarvittava sovellus

3.
4.



Tilaisuuden nimi Tilaisuuden nimiValitse, mitä kautta haluat 
äänen kuuluvan. 
Vaihtoehtoina on käytettävän 
laitteen omat/laitteseen
kytketyt kaiuttimet ja puhelu.

Suosittelemme laitteen 
kautta tulevaa ääntä 
(”Computer audio”)

Nyt päästään liittymään koulutukseen



1. Jos laitteessasi on useita 
kaiuttimia, voita valita 
valikosta, mitä niistä 
haluat käyttää

2. Voit testata 
äänenvoimakkuutta 
klikkaamalla ”Test your
sound”

3. Klikkaa ”OK”, kun nämä 
ovat kunnossa

Tilaisuuden nimi

1.

2.

3.



Olet nyt odotustilassa. 
Webinaari alkaa, kun järjestäjä 
käynnistää sen. Odota 
rauhassa tilaisuuden alkua.

Tilaisuuden nimi



1. Piilota/avaa oikean reunan ikkuna
2. Poista mikrofonisi 

mykistys/mykistä se (järjestäjä on 
voinut estää tämän tai sallii sen 
vain antaessaan puheenvuoron)

3. Nosta/laske käsi. Järjestäjä 
näkee jos kätesi on pystyssä ja 
voi antaa puheenvuoron

4. Tähän voit kirjoittaa kysymyksen. 
5. Lähetä viestisi klikkaamalla 

”Send”

1.
2.

3.

4.
5.

Tärkeimmät toiminnot koulutuksen aikana



Poistuessasi saatat saada 
palautekyselyn. Vastaa kysymyksiin ja 
lähetä vastaukset klikkaamalla ”Submit”.
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