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Kutsu Salon elektroniikkamuseon ystävät etävuosikokoukseen!
Salon elektroniikkamuseon ystävät ry:n vuosikokous järjestetään poikkeuksellisesti koronaepidemian vuoksi etäkokouksena ti 23.3.2021 klo 17 alkaen. Kokouksen osallistumislinkki ja ohjeet
kokoukseen liittymisestä tässä tiedotteessa.
Paikan päällä museolla vuosikokouksessa voi olla ainoastaan pj, sihteeri ja kokouksen ylläpitäjä,
koska koronamääritykset tiukentuvat edelleen. Eli suosittelemme kaikille jäsenille etäosallistumista.
Ilmoita kuitenkin sihteerille, mikäli osallistut kokoukseen etänä ma 22.3 mennessä, että
saamme varmistettua osallistujat ja sujumaan kokouksen mahdollisimman hyvin. Ilmoita osallistumisestasi joko puhelimitse Leena Järvelä p. 044 778 4885 tai leena.jarvela@salo.fi. Jos sinulla on
kokoukselle esitettäviä asioita tai kysymyksiä, niin voit soittaa etukäteen ja kertoa ne, jos et pääse
osallistumaan etänä. Toivottavasti mahdollisimman moni pystyy osallistumaan etäkokoukseen.
Vuosikokouksen asiakirjat; asialista, toimintakertomus 2020 ja toimintasuunnitelma 2021 ovat
sähköpostin liitteenä ja kirjeen mukana.

Etäkokouksen osallistumisohjeet
Pidämme etäkokouksen Skype-etäkokouksena. Helpoin tapa on osallistua kokoukseen tietokoneen
kautta. Älypuhelimen kauttakin yhteys onnistuu, ainakin ääniyhteyden saa toimimaan, mutta kokousaineiston seuraaminen on hankalaa pienestä näytöstä. Skype-sovelluksen asennusta tietokoneelle/puhelimeen ei tarvita, vaan kokoukseen voi liittyä nettiselaimen, esim. Google Chromen kautta. Tarvitaan siis vain tietokone, jossa on nettiyhteys päällä.
Linkki etäkokoukseen:

https://join.skype.com/lPDyGf36aO3v

Kokouslinkki aktivoituu tiistaina 23.3 klo 16:45. Vaikka kokous alkaa klo 17:00, liity kokoukseen hyvissä ajoin ennen sitä, niin voidaan varmistaa yhteyden toimivuus.
Klikkaamalla kokouslinkkiä (tai kopioimalla se nettiselaimen osoiteriville) yhteys kokoukseen avautuu. Alla tarkemmat ohjeet seuraavista vaiheista:
1) Seuraavaksi tulee kysymys, avataanko Skype (Open Skype?). Skypeä ei tarvita, kun liityt kokoukseen nettiselaimen kautta. Voit siis perua Skypen avaamisen (Cancel).
2) Seuraavaksi avautuu sivu ”You've been invited to join a Skype Conversation”. Valitse liittyminen keskusteluun vieraana (Join as quest).
3) Seuraavaksi avautuu sivu, johon pyydetään nimesi kohtaan Enter your name. Kirjoita etu- ja sukunimesi ja Liity (Join) komennolla kokoukseen.
4) Seuraavaksi avautuu Skypen kokoussivu, jonka alareunassa keskellä on mm. valinnat kameran ja
mikrofonin käyttöön. Aloita kokous (Start Meeting) komennolla.
Yllä olevat ohjetekstit saattavat hieman poiketa sinun tietokoneessa olevista asetuksista riippuen,
mutta suunnilleen nuo neljä vaihetta kokoukseen liittymisessä pitäisi olla.
Jos sinulla on käytettävissä tietokoneen USB-liittimeen sopiva headset (kuulokkeet ja mikrofoni),
äänenlaatu on parempi kuin tietokoneen omalla kaiutin/mikrofoni-yhdistelmällä ja taustahäiriöt vähenevät.
Ota rohkeasti yhteyttä, jos on kokoukseen liittymisestä tai muista asioista kysyttävää!
Tervetuloa etäkokoukseen ja pysykäähän terveinä!
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