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ONKO SULLA MIKKI PÄÄLLÄ?
OPISKELTAVA SANASTO JA RAKENTEET:
mikrofoni/mikki, kamera, videoneuvottelu, 
taustakuva, tsätti/keskustelu, ruutu, reaktio,  
hymynaama, taputus, peukku, sydän.

Laita mikki päälle. Mikki on päällä.  
Laita kamera päälle. Kamera on päällä. 
Laita uuni/tv/puhelin/valot/radio/ 
mikro/tietokone päälle/pois.
Laita mikrofoni pois päältä.  
Laita video pois päältä. 
Onko sulla mikki päällä? Onko sulla video päällä?
Nyt ei kuulu. Nyt kuuluu hyvin/huonosti.
Nyt ei näy. Nyt näkyy hyvin/huonosti.
Valitse reaktio/hymynaama/peukku/ 
taputus/sydän. 
Avaa tsätti/chat.

TARVIKKEET:
• Verkkoyhteys, tietokone (tabletti,  

kännykkä, läppäri), jossa on mikrofoni ja  
kamera, Zoom-sovellus, tuokion kuvakortit 
(LIITE A). Osallistujien ei tarvitse ladata  
videoneuvottelusovellusta, riittää, kun he  
saavat ohjaajalta kutsun (=linkin) samaan  
neuvotteluun.

• Lisäksi tarvitaan kuvakortit Toisto- 
materiaaleista, jos tuokion aikana käydään  
läpi jokin muu Toisto-tuokio.

• Tuokiossa harjoitellaan dialogeja ruudun  
välityksellä, joten olisi tärkeää, että mukana  
on vetäjä ja avustaja, jotka voivat näyttää  
mallia ja tarjota teknistä tukea tarvittaessa. 
Olisi hyvä ottaa myös kolmas henkilö  
puhuvaksi sanakirjaksi, mutta jos se ei  
ole mahdollista, niin avustaja ja vetäjä  
voivat vuorotella sanakirjan roolissa.

TUOKION KULKU 
TERVEHDYKSET JA ESITTÄYTYMINEN
Ryhmä kirjautuu videoneuvotteluun. Vetäjä ja avustaja toivottavat kaikki tervetulleeksi: ”Tervetuloa!” 
Vetäjä esittelee itsensä rakenteella: ”Minä olen X.” Sitten vetäjä kysyy: ”Kuka on tänään täällä?” Avustaja 
aloittaa sanomalla oman nimensä: ”Tiina!” Osallistujat sanovat nimensä yksi kerrallaan. Vetäjä toistaa 
jokaisen esittelyn jälkeen osallistujan nimen: ”Tervetuloa, Tiina!” Kaikki toistavat tervetulotoivotuksen 
muille. Näin kielenoppijat tulevat huomioiduksi henkilökohtaisesti. Jos joku on mukana laitteen nimellä 
(oman kuvan kohdalla lukee “Samsung”, “iPhone” tms.), vetäjä näyttää, miten nimi muutetaan.  
Lisää oma nimi. Vie kursori nimen päälle. Valitse More → Rename → Oma nimi. Rename-harjoitusta  
voi jatkaa niin, että jokainen saa keksiä itselleen uuden etu- ja sukunimen / suomalaisen nimen.  
Nauru on taattu!

Jos opiskelijat ovat taitavia Zoomin  
käyttäjiä, Zoom-tuokioon voidaan  
yhdistää myös jokin muu 
Toisto-tuokio, esim. 

00 Kuka sinä olet?
01 Oletko ok?
08 Tässä on minun perhe
010 Minä tykkään tanssia
1.10A Mistä sinä tykkäät?
1.10B Mitä sinä haluat?

LISÄHUOMIOITA

Osallistujien etunimien tulee  
olla näkyvissä. Suoraan nimellä kysymällä 
vetäjä saa aktivoitua osallistujat parhaiten. 
HUOM. Zoom-näkymä on erilainen eri  
laitteilla, myös jotkut komennot ovat erilaisia 
ja eri paikoissa (Zoomin päivitysten mukaan). 
Esim. “raise hand” -toimintoa ei välttämättä 
aina löydy tai Reactions-toiminto on erilainen. 
Tästä ei kuitenkaan kannata hämmentyä.  

Jos osallistujia on 10 tai yli, olisi hyvä, että 
ohjaajia olisi kolme.



TAVOITTEET
Tänään opitaan kysymään Onko sulla mikki päällä? Onko sulla kamera päällä? ja kertomaan Laita mikki 
päälle, laita mikki pois päältä. Samalla opitaan käyttämään videoneuvottelusovellusta työkaluna.

SANASTON MALLINNUS
Vetäjä käy läpi sanastoa kokousruudun symbolien avulla: mikrofoni (Laita mikrofoni päälle / Laita  
mikrofoni pois päältä), kamera (Laita kamera päälle / Laita kamera pois päältä), taustakuva, tsätti,  
hymynaama, peukku, sydän. Vetäjä pyytää avustajaa toistamaan ja sitten koko ryhmää.

Mitä muita laitteita voi laittaa päälle? 
Vetäjä käy läpi laitesanastoa kuvakorttien avulla:
Laita uuni/tv/puhelin/valot/radio/mikro/tietokone päälle.
Laita uuni/tv/puhelin/valot/radio/mikro/tietokone pois päältä.

PUHUVAN SANAKIRJAN MALLINNUS
Vetäjä sanoo: ”X on sanakirja” (X = avustajan nimi). Avustaja viittaa itseensä ja sanoo:  
”Minä olen sanakirja. Minä autan.” Vetäjä osoittaa jotakin ruudulla olevaa symbolia ja näyttelee miettivää.  
Sitten hän painaa ”käsi ylös”-toimintoa. Avustaja sanoo symbolin nimen, vetäjä toistaa symbolin nimen. 
Toistetaan pari kertaa avunpyyntökaava.

DIALOGIN MALLINNUS
Harjoitellaan dialogi:

A: X, onko sulla mikki päällä?
B: Mikki on päällä. Kuuluuko?
A: Nyt kuuluu hyvin. (Nyt ei kuulu.) Laita video päälle.
B: Video on päällä. Näkyykö?
A: Nyt näkyy hyvin. (Nyt ei näy.) 
A: Laita mikki pois päältä. Laita kamera pois päältä. 

Vetäjä sanoo avustajalle: ”X, onko sulla mikki päällä?” Avustaja laittaa mikrofonin päälle ja sanoo sitten: 
”Mikki on päällä. Kuuluuko?” Vetäjä vastaa: ”Nyt kuuluu hyvin! Laita video päälle.” Avustaja laittaa ja  
sanoo: ”Video on päällä. Näkyykö?” Vetäjä sanoo: ”Nyt näkyy hyvin.” Vetäjä pyytää ryhmää toistamaan.

DIALOGIN HARJOITTELU
Vetäjä kysyy jokaiselta ryhmäläiseltä vuorotellen: ”X. Onko sulla mikki päällä?” jne. Dialogi käydään  
kaikkien kanssa. Dialogin voi laittaa ruudulle näkymään, jotta osallistujat osaavat omat vuoronsa  
(Mikki on päällä. Kuuluuko? jne.) Lopuksi vetäjä sanoo: ”Laita mikki pois päältä. Laita kamera pois päältä.”
 
CHATISSA
Vetäjä näyttää, miten chat-ruutu avataan ja sanoo: Avaa tsätti! Sitten vetäjä ja avustaja mallintavat  
”tsättikeskustelun”. Vetäjä kirjoittaa chattiin ja sanoo samalla ääneen: Miten menee? Avustaja näyttää 
mallia ja lisää chattiin hymiön/peukun/auringon tms. Jos kaikki eivät laita symbolia, vetäjä voi kirjoittaa 
chattiin kysymyksen nimillä: Miten menee, Caisha? Vetäjä ja avustaja voivat reagoida symboleihin toisilla 
symboleilla, peukutuksilla jne. Jos symbolien käyttö chatissa ei ole mahdollista, kysymyksiin voi vastata 
reaktiolla.

BREAKOUT ROOMISSA
Vetäjä jakaa osallistujat kolmeen breakout roomiin. Mene breakout roomiin. Paina join. Jokaisessa  
ryhmässä on ohjaaja (vetäjä, avustaja ja puhuva sanakirja). Pienryhmissä jatketaan kuulumisten kyselyä, 
harjoitellaan chatin käyttöä ja reaktioita. Vetäjä kysyy: Miten menee, Abdi? Lisäksi voidaan harjoitella 
mikrofonin ja videoiden laittamista päälle ja pois. Osallistujat voivat pyytää myös toisiaan laittamaan 
videoita päälle ja pois.

LOPETUS
Vetäjä lopettaa breakout roomit ja kaikki palaavat takaisin yhteiseen kokoukseen.  
Vetäjä jakaa ruudulla monisteet opituista sanoista ja rakenteista.

KEHUT, KIITOKSET JA HYVÄSTELYT
“Kiitos! Nyt voit painaa Leave. Hei hei!”
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