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1. Digirohkaisevien pajojen tarve, toteutus ja välineet 

 

Tarve 

Viimeistään korona-aika on osoittanut, kuinka 

tärkeää on hallita yhteydenpito myös etäyhteyksin. 

Ilman taitoja käyttää etäyhteyksiä jää helposti etänä 

toteutettavan toiminnan, koulutusten ja vertaistuen 

ulkopuolelle. SPR:n toiminnassa Teamsin jne. käyttö 

mahdollistaa esimerkiksi voimavarakahviloihin ja 

vertaistapaamisiin, sekä koulutuksiin osallistumisen 

omasta kodista käsin. Etäyhteydet mahdollistavat 

myös uuden tavan olla yhteyksissä esim. 

lapsenlapsiin tai muihin läheisiin, jotka asuvat 

kauempana. Kuva tuo henkilön eri tavalla lähelle 

kuin mitä puhelimen kautta pääsee. Monella onkin 

halu oppia etätyökalujen käyttöä, mutta rohkeus 

puuttuu ja digitaaliset välineet pelottavat. 

Digirohkaisevien pajojen tarkoitus on tehdä Teams 

tutuksi yhteydenpitovälineenä ja näin laskea kynnystä myös muiden vastaavien sovellusten 

käyttöön. 

 

Toteutus 

Digirohkaisevien pajojen tavoitteena on opetella yhdessä Teamsin käyttöä ilman 

epäonnistumisen pelkoa. Kouluttajina toimivat ensisijaisesti digikummit ja muut digiosaavat 

vapaaehtoiset. Koulutettavat ryhmät ovat pieniä, max. kuusi osallistujaa/ryhmä. Pajan voi 

toteuttaa joko etänä Teamsin kautta tai perinteisenä lähikoulutuksena.  

Digirohkaisevan pajan voi yhdistää tarvittaessa myös muihin toimintamuotoihin, jotka 

vaativat etäyhteyksien käyttöä tai toteuttaa jollekin jo säännöllisesti kokoontuvalle 

ryhmälle, esimerkiksi seniorien ystäväryhmälle. Jos pajaan osallistuva ryhmä on ennestään 

tuttu, olisi toivottavaa, että myös ryhmänvetäjä osallistuisi pajaan – tuttu ryhmänvetäjä 

kouluttajan rinnalla madaltaa osaltaan kynnystä tutustua uuteen asiaan ja osallistua pajaan. 

Pajoissa on kiinnitettävä erityisesti huomiota rennon ja virheitä pelkäämättömän ilmapiirin 

luomiseen – nyt on mahdollisuus kokeilla ja testailla. 

 

Välineet 

Pajoihin osallistuvilla on oltava oma tietokone, kannettava tietokone tai tablettitietokone. 

Kouluttajalla on oltava lähipajoissa diatykki tai vastaava koneen lisäksi. 



 

2. Digirohkaisevien pajojen sisältö – etäpajat ja lähipajat 

 

Etäpaja 

Teams-kokoukseen osallistuminen (45 min) 

 

- Teams-kokoukseen liittyminen (hyvissä ajoin etukäteen ohjeet kokoukseen 

liittymisestä)  

- Teamsin perustoiminnallisuudet – kouluttaja näyttää konkreettisesti 

- Teams-kokouksessa toimimisen harjoittelu  

o Chatin käyttö, kameran käyttö, mikrofonin käyttö, kokouksessa puhuminen, 

puheenvuoron pyytäminen 

 

 

Lähipaja 

Teams-kokoukseen osallistuminen ja tietokoneen käyttö kokouksen aikana  

(60 min) 

 

- Halutun selaimen valinta 

- Teams-kokoukseen liittyminen 

- Teamsin perustoiminnallisuudet- kouluttaja näyttää konkreettisesti 

- Teams-kokouksessa toimimisen harjoittelu 

o Chatin käyttö, kameran käyttö, mikrofonin käyttö, kokouksessa puhuminen, 

puheenvuoron pyytäminen (harjoituksia) 

o Linkin kopioiminen ja liittäminen Teams-kokouksen chattiin 

o Liikkuminen eri sivujen välillä Teams-kokouksen aikana. 

o Teamsin chatissa jaetun tiedoston tallentaminen 

  



3. Digirohkaisevien pajojen kouluttajaohje 

 

Pajojen lähtökohtana on vuorovaikutteisuus ja opastamisen lisäksi kouluttajan tärkein 

tehtävä on myönteisen ja virheitä pelkäämättömän ilmapiirin luominen, missä kaikki 

osallistujat huomioidaan tasapuolisesti. 

Osallistujia kannattaakin tsempata heti pajan aluksi - nyt saa kokeilla eri toimintoja, ei 

haittaa vaikka kaikki nappulat eivät heti löytyisi tai video olisi ”väärään” aikaan päällä jne., 

kaikki ovat harjoittelemassa. 

Kun paja lähestyy, on se sitten etä- tai lähipaja – muista lähettää ohje Teamsiin liittymisestä 

viimeistään kaksi päivää ennen pajaa osallistujille! 

 

 

  



Kouluttajaohje digirohkaisevaan etäpajaan (45 min): 

 

- Lähetä Teams-ohje ja linkki kokoukseen osallistujille viimeistään kaksi päivää ennen 

pajaa. 

 

- Mene linjoille viimeistään puoli tuntia ennen pajan alkua (osa ensikertalaisista voi 

olla linjoilla hyvinkin aikaisin). 

 

 

- Kun aloitat pajan, laita oma videokuvasi päälle, esittele itsesi, toivota osallistujat 

tervetulleeksi ja kerro minkälainen puolituntinen on tulossa. Käy läpi, että ketkä 

kaikki ovat linjoilla – kerro, että kaikki pääsevät kohta esittelemään itsensä, mutta 

näytät ensin mitä toimintoja Teamsistä löytyy. (10 min) 

 

- Näytä, mistä löytyy seuraavat Teamsin toiminnallisuudet (10 min): 

o Mikrofoni on/off 

o Videokuva on/off 

o Puhuminen kuvalla ja ilman kuvaa. Muistisääntönä: ensin ääni sitten kuva, 

kun laittaa pois, niin ensin kuva ja sitten ääni. 

 

- Pyydä kaikkia esittelemään itsensä kuvan kanssa, jaa puheenvuorot (5 min). 

o Pyydä kertomaan kuka on ja mistä ja onko ennen osallistunut etäyhteyksin 

johonkin. 

 

- Esittelykierroksen jälkeen näytä vielä mistä löytyy ja miten toimii (5 min): 

o Chatin käyttö ja puheenvuoron pyytäminen (ja tapaamisen puheenjohtajan 

rooli) 

o Osallistujalistan näkeminen 

 

- Harjoitelkaa Teams-tapaamisessa toimimista niin, että kaikki voivat pyytää chatin 

kautta puheenvuoroa ja osallistua keskusteluun. Voitte päättää yhdessä, että 

pidättekö koko ajan videot päällä vai vain silloin, kun puhutte. Sopikaa yhdessä jokin 

helppo ja kaikkia koskettava aihe, mistä keskustelette, esimerkiksi mitä kaikkea voi 

puuhata syksyllä tms. (10 min) 

 

- Käykää lopuksi läpi chatissa tai puheenvuoroja pyytäen, miltä Teams-keskusteluun 

osallistuminen tuntui. Kiitä lopuksi kaikkia osallistumisesta (5 min) 

 

 



Digirohkaisevat pajat lähikoulutuksena (60 min): 

 

- Lähetä Teams-ohjeet osallistujille viimeistään kaksi päivää ennen koulutusta. 

 

 

- Aloittakaa avaamalla tietokoneet ja käykää läpi, ketkä kaikki ovat paikalla, kukin voi 

esitellä itsensä ja kertoa, mitä odotuksia pajalle on. (10 min) 

 

- Aloittakaa harjoitukset valitsemalla oikea selain, esim. chrome – kerro, miksi joskus 

kehotetaan valitsemaan jokin tietty selain (erityisesti exploreria ei kannata käyttää, 

sillä ei tue enää useita ohjelmia) ja pyydä osallistujia liittymään Teams-kokoukseen 

aiemmin lähetetyn linkin kautta. Mene myös itse ko. kokoukseen. (10 min) 

 

- Käy osallistujien kanssa läpi Teamsin perustoiminnallisuudet (10 min) 

o Mikrofoni on/off 

o Videokuva on/off 

o Puhuminen kuvalla ja ilman kuvaa. Muistisääntönä: ensin ääni sitten kuva, 

kun laittaa pois, niin ensin kuva ja sitten ääni. 

o Chatin käyttö ja puheenvuoron pyytäminen (ja tapaamisen puheenjohtajan 

rooli) 

o Osallistujalistan näkeminen 

 

- Hajaantukaa mahdollisuuksien mukaan eri puolille tilaa ja harjoitelkaa Teamsin 

käyttöä kukin mahdollisimman ”omillaan”. Sopikaa yhdessä aihe, johon kaikkien on 

helppo osallistua, esim. mitä kaikkea voi puuhata syksyllä. (10min) 

 

- Palatkaa takaisin yhteiseen tilaan ja näytä seuraavat asiat: (10 min).  

o Miten Teamsin chattiin voi liittää linkkejä ja miten linkkeihin mennään. 

o Miten linkin kautta avatulta sivulta pääsee takaisin Teamsiin. 

o Miten Teamsissa jaetun tiedoston voi tallentaa itselleen (jaa jokin 

harjoitustiedosto, jonka olet katsonut valmiiksi). 

 

- Lopuksi keskustelkaa yhdessä, miltä Teamsin kautta kommunikoiminen tuntui. Kiitä 

osallistujia ja kannusta osallistumaan Teams-tapaamisiin! (10 min) 

 

  



 

4. Kouluttajan materiaalilinkit 
 

• Täältä löydät kouluttajan ohjeita Teamsin käyttöön: 
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Eta%E2%95%A0%C3%AAtoiminnan_ohje_

FI_1.pdf 

 

• Täältä löydät vinkkejä etäkouluttamiseen: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59702 

 

• Täältä löydät osallistujille lähetettävät ohjelinkit Teamsiin liittymiseen varsinaisen 

Teams-linkin lisäksi: 

Video-ohje Teams-kokoukseen liittymiseen ilman Teams-sovellusta täällä (Chrome/Edge-
selain) ja sovelluksen kanssa täällä. Jos sinulla ei ole sovellusta tai Chrome/Edge-selainta, ks. 
tämä. 

https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Eta%E2%95%A0%C3%AAtoiminnan_ohje_FI_1.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Eta%E2%95%A0%C3%AAtoiminnan_ohje_FI_1.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/node/59702
https://www.youtube.com/watch?v=JeIG6Ij2Fzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JeIG6Ij2Fzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qNS4X04U5Jo

