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Connect-harjoituksia  
 

Ratkaisumallit seuraavilla sivuilla!  
  

1. Hae verkosta kuvatiedosto ja jaa se Connectissa Share-työkalun avulla   

2. Jaa linkki Connectin chat-työkalussa   

3. Käytä Connectin ruudunjakoa näyttääksesi muille osallistujille Opetushallituksen verkkosivua.   

4. Luo uusi Notes-työkalu, nimeä se nimellä ”Tuntisuunnitelma” ja kirjoita siihen muutamalla rivillä 

suunnitelma etätunnin läpiviemiseksi. Lähetä se tämän jälkeen itsellesi sähköpostina.   

5. Luo Word-tiedosto ja anna se muiden ladattavaksi Connectissa Files-työkalun avulla   

6. Tuo Connectiin joku pdf-tiedosto ja aseta se näkyviin niin, että kaikki osallistujat voivat selata sitä 

omaan tahtiinsa. Vinkki: Wordilla voi tallentaa dokumentin suoraan pdf:ksi.   

7. Luo kaksi kyselyä, joista toisessa voi vastata vain yhteen vastausvaihtoehtoon ja toisessa useaan 

vastausvaihtoehtoon.   

8. Tee PowerPointin avulla jonkinlainen vuorovaikutteinen esitys – mieti, miten piirtotyökaluja voisi 

käyttää yhdessä esityksesi kanssa niin, että oppilaat voivat osallistua siihen.  

9. Pyydä etähuoneeseesi ainakin kaksi muuta osallistujaa ja jaa heidät Connectissa omiin 

ryhmätyötiloihin. Käy itse kummassakin ryhmätyötilassa ja palauta sitten kaikki takaisin samaan 

tilaan.   
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Malliratkaisu, tehtävä 1 
Hae verkosta kuvatiedosto ja jaa se Connectissa Share-työkalun avulla   
  

Kuvan voit hakea esimerkiksi Googlen 

kuvahaulla. Käyttämällä tarkennettua hakua 

(löytyy ratasnapin lisävalikon takaa) voit valita 

näkyville mm. vain kuvat, joita saa käyttää 

tekijänoikeusmielessä turvallisesti.   

Tallenna kuva koneellesi verkosta klikkaamalla 

hiiren oikealla napilla kuvan päältä ja valitse 

”Tallenna kuva nimellä…”  

Avaa Connectissa uusi Share-työkalu (Pods => 

Share) ja valitse ”Share Document”. 

Avautuvasta ikkunasta valitse ”Browse My 

Computer…” Valitse äsken koneellesi tallentama 

kuvatiedosto ja paina Avaa.  
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Malliratkaisu, tehtävä 2 

Jaa linkki Connectin chat-työkalussa  
  

Avaa Connectissa uusi Chat-työkalu (Pods => Chat) 

tai käytä ruudulla mahdollisesti jo olevaa chattia. 

Kirjoita nettiosoite suoraan chatin viestikenttä ja 

paina puhekuplan kuvaa tekstikentän oikeassa 

päädyssä.  

Nettiosoite muuttuu automaattisesti klikattavaksi 

linkiksi.   
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Malliratkaisu, tehtävä 3 

Käytä Connectin ruudunjakoa näyttääksesi muille osallistujille Opetushallituksen 

verkkosivua.  
  

Avaa Connectissa uusi Share-työkalu (Pods => Share) tai käytä 

ruudulla mahdollisesti jo olevaa Sharea. Valitse Share My 

Screen ja avautuvasta valikosta Desktop. Jos tietokoneessasi 

on kiinni useita näyttöä, sinun tulee lisäksi valita, kumman 

näytön kuvaa näytetään.   

Connect-ikkuna pienentyy automaattisesti ja osallistujat 

näkevät nyt kuvaruutusi sisällön. Avaa nettiselain ja mene 

Opetushallituksen sivulle www.oph.fi. Etähuoneen osallistujat 

näkevät nyt Opetushallituksen nettisivun.  

Huom! Muut etäosallistujat näkevät jakamasi ruudun 

avaamasi Share-työkalun sisällä. Varmista, että kyseinen 

työkalu on riittävän iso, jotta tekstit ja muut yksityiskohdat 

näkyvät. Voit milloin tahansa ruudunjaon aikana palata 

Connect-näkymään muuttamaan työkalun kokoa.  

Lopeta ruudunjako palaamalla Connect-ikkunaan ja 

painamalla Share-työkalun ylälaidasta Stop Sharing.  

  

  

    

  

http://www.oph.fi/
http://www.oph.fi/
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Malliratkaisu, tehtävä 4 

Luo uusi Notes-työkalu, nimeä se nimellä ”Tuntisuunnitelma” ja kirjoita siihen 

muutamalla rivillä suunnitelma etätunnin läpiviemiseksi. Lähetä se tämän jälkeen 

itsellesi sähköpostina.  
  

Avaa Connectissa uusi Notes-työkalu (Pods => Notes => 

Add new Notes).   

Kaksoisklikkaa työkalun otsikkopalkkia (jossa lukee 

työkalun nimi) ja kirjoita uudeksi nimeksi 

”Tuntisuunnitelma”.  

Kirjoita Tuntisuunnitelma-notesiin tuntisuunnitelmasi.  

Klikkaa työkalun oikeassa yläkulmassa olevaa 

lisätoimintonappia (muutama viiva ja nuoli alaspäin). 

Valitse Export Note => Email Note. Huom! Valinta tulee 

näkyviin vain, jos Notessa on jotakin tekstiä ja jos 

Connect-käyttäjätietoihisi on kirjattu myös 

sähköpostiosoitteesi.  
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Malliratkaisu, tehtävä 5 

Luo Word-tiedosto ja anna se muiden ladattavaksi Connectissa Filestyökalun avulla  
  

Luo Wordin avulla jokin tekstidokumentti ja tallenna se tietokoneellesi.  

Avaa Connectissa uusi Files-työkalu (Pods => 

Files => Add new Files).   

Paina työkalun alalaidassa olevaa nappia 

“Upload File…”. Paina avautuvan valintaikkunan 

alalaidasta nappia ”Browse My Computer…” ja 

valitse tietokoneeltasi äsken luomasi Word-

tiedosto.   

Muut käyttäjät voivat ladata tiedoston itselleen 

painamalla sen nimeä Files-työkalussa ja 

valitsemalla työkalun alalaidasta ”Save to my 

Computer”  
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Malliratkaisu, tehtävä 6 

Tuo Connectiin joku pdf-tiedosto ja aseta se näkyviin niin, että kaikki osallistujat 

voivat selata sitä omaan tahtiinsa.  
  

Varmista, että sinulla on jokin pdf-tiedosto koneellasi. Huomaa, että uusilla Office-ohjelmilla voi dokumentit 

tallentaa suoraan pdf-muotoon.  

Avaa uusi Share-työkalu tai käytä ruudulla mahdollisesti jo 

olevaa Share-työkalua. Valitse ”Share Document”. Avautuvasta 

ikkunasta valitse ”Browse My Computer…” Valitse haluamasi 

pdf-tiedosto ja paina Avaa.   

Oletuksena jaetun pdf-tiedoston selaaminen on synkronoitu: 

kun siirryt dokumentissa seuraavalle sivulle, näkymä vaihtuu 

kaikilla muillakin samalla tavalla. Synkronoinnin saa pois päältä 

klikkaamalla Share-työkalun oikeassa alakulmassa olevaa 

Syncnappia. Kun nappi ei ole pohjassa (=tausta on 

vaaleanharmaa), kaikki osallistujat voivat selata dokumenttia 

omaan tahtiinsa. Kun Sync-nappia painetaan uudelleen, 

kaikkien näkymä dokumenttiin on taas yhteinen.  
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Malliratkaisu, tehtävä 7 

Luo kaksi kyselyä, joista toisessa voi vastata vain yhteen vastausvaihtoehtoon ja 

toisessa useaan vastausvaihtoehtoon.  
  

Avaa uusi Poll-kysely (Pods => Poll => Add New Poll).   

Valitse kyselyn alasvetovalikosta kohta Multiple Choice. Näin 

osallistujat voivat vastata kysymykseesi vain yhdellä 

vastausvaihtoehdolla.   

Kirjoita kysymyksesi Question-kenttään. Vastausvaihtoehdot 

voit kirjoittaa Answers-kenttään, kukin vaihtoehto omalle 

rivilleen.  

Avaa kysely täytettäväksi painamalla sen oikeasta 

yläkulmasta Open-nappia. Osallistujat voivat nyt vastata 

kysymykseesi. Kun kaikki ovat vastanneet, voit sulkea kyselyn  

(=estää uusien vastausten antamisen ja annettujen 

vastausten muuttamisen) painamalla Close-nappia.  

Tehdäksesi kyselyn, johon osallistujat voivat vastata useilla 

vastausvaihtoehdoilla, toista tämän ohjeet kohdat, mutta 

valitse kyselyn tyypiksi Multiple Answers.  
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Malliratkaisu, tehtävä 8 

Tee PowerPointin avulla jonkinlainen vuorovaikutteinen esitys – mieti, miten 

piirtotyökaluja voisi käyttää yhdessä esityksesi kanssa niin, että oppilaat voivat 

osallistua siihen.  
  

Vinkkejä PowerPointin vuorovaikutteiseen käyttöön etäopetuksessa löydät mm. www.turku.fi/etaopetus => 

Ohjeet => Vinkkejä PowerPointin käyttöön Adobe Connect -etäopetuksessa. 

Luo PowerPointilla esitys, joka toimii pohjana opetukselle. Viereisessä esimerkissä on PowerPointin sivulle 

laitettu numeroita sinne tänne ja otsikoksi tehtävänanto (”Ympyröi kaikki kolmella jaolliset luvut”). Tallenna 

esitys tietokoneellesi.  

Avaa uusi Share-työkalu tai käytä ruudulla mahdollisesti jo 

olevaa Share-työkalua. Valitse ”Share Document”. 

Avautuvasta ikkunasta valitse ”Browse My Computer…” 

Valitse äsken tallentamasi PowerPoint-tiedosto ja paina Avaa.   

Jos Share-työkalun ylälaidassa oleva Draw-nappi ei ole 

pohjassa (=tummanharmaalla pohjalla), klikkaa sitä. Ylälaitaan 

ilmestyvät piirrostyökalut, joiden avulla kaikki osallistujat 

(oikeustasosta riippuen) voivat piirtää ja kirjoittaa esityksesi 

päälle. Nyt osallistujat voivat esimerkiksi valita kynätyökalun 

ja piirtää ympyröitä kolmella jaollisten lukujen ympärille (kts.  

kuva). Piirtovärin voi valita piirrostyökalurivin oikeasta 

päädystä.  

  

  

  

  

  

    

  

http://www.turku.fi/etaopetus
http://www.turku.fi/virta
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Pyydä etähuoneeseesi ainakin kaksi muuta osallistujaa ja jaa heidät Connectissa 

omiin ryhmätyötiloihin. Käy itse kummassakin ryhmätyötilassa ja palauta sitten 

kaikki takaisin samaan tilaan.  
  

Ryhmiinjako Connectissa tehdään Osallistujalista-työkalun 

(Attendees) avulla. Klikkaa Breakouts-nappia (X:n näköinen 

nappi) osallistujalistan yläreunasta.  

Siirrä hiiren kursori kunkin osallistujan nimen päälle ja valitse 

aukeavasta toimintavalikosta, mihin ryhmään haluat kyseisen 

osallistujan siirtyvän. Toista tämä kaikkien osallistujien kohdalla 

omaa nimeäsi lukuun ottamatta.   

Käynnistä ryhmätyömoodi painamalla Start Breakouts -nappia.  

Osallistujat siirtyvät nyt automaattisesti niihin ryhmiin, joihin 

olet heidät osoittanut.  

Voit itse vierailla eri ryhmätiloissa viemällä hiiren osoittimen 

oman nimesi päälle osallistujalistalla ja siirtämällä itsesi eri 

tiloihin.  

Päätä ryhmissä työskentely painamalla Stop Breakouts -nappia.  

  

  

  

  

  

  

  

  


