
Ylivieskan kaupunginkirjaston kirjallisuuspiiri to 19.1.2023 

Tule paikan päälle tai osallistu etänä! 

 
Kirjallisuuspiiri järjestetään hybridinä eli voit tulla paikan päälle kirjastoon tai 

osallistua Teams-palvelun kautta etänä torstaina 19.1. klo 18.00–19.00. 
Vapaa pääsy! Tervetuloa! 

 
  
Luettavana: Mihail Bulgakovin Saatana saapuu Moskovaan. Kirjaa on saatavissa 
asiakaspalvelusta ja tammikuusta alkaen myös Pohjoisen eKirjaston Ellibs-palvelussa: 
https://ellibslibrary.com/pek 
 

• Ei ilmoittautumista. 

• Kirjaa saatavissa asiakaspalvelusta ja tammikuusta alkaen myös Pohjoisen eKirjaston Ellibs-
palvelussa: https://www.ellibslibrary.com/pek/9789510418284  

• Tule mukaan keskustelemaan tai vain kuuntelemaan. 

• Voit osallistua, vaikka et olisi ehtinyt lukea kirjaa. 

• Lisätietoja teoksesta Kirjallisuuspiirin sivuilla https://www.ylivieska.fi/vapaa-ajan-
palvelut/kirjasto/palvelut/kirjallisuuspiiri/ 
 

Liity kokoukseen seuraavan linkin kautta: https://bit.ly/ylivieskanetalukupiiri_1901  
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Ohje kirjallisuuspiiriin liittymiseen Teamsin kautta 

Tarvitset: 

• tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin 

• internet-yhteyden 

• (kameran ja mikrofonin) 

Kamera ja mikrofoni eivät ole välttämättömiä. Voit kommentoida chatin kautta tai osallistua vain 
kuuntelemalla.   

Liittyminen tietokoneella:  

1. Suosittelemme käyttämään Microsoft Edge tai Google Chrome -selainta. 
2. Liity kokoukseen seuraavan linkin kautta: https://bit.ly/ylivieskanetalukupiiri_1901  

3. Valitse joko 
a. "Jatka tällä selaimella" TAI  
b. "Lataa Teams". Voit ladata ilmaisen Teams-sovelluksen. Valitse silloin "Lataa 

Windows -sovellus". Sovelluksen lataaminen voi kestää useita minuutteja. 
4. Salli Teamsin käyttää kameraa ja 

mikrofonia. 
5. Kirjoita nimesi tai nimimerkkisi. 
6. Poista kamera käytöstä ja 

mykistä mikrofoni ennen 
kokoukseen liittymistä. Kamera 
on poissa käytöstä ja mikrofoni 
mykistettynä, kun kamera- ja 
mikrofonikuvakkeiden päällä on 
poikkiviiva. 

7. Paina "Liity nyt" -painiketta, 
jolloin pääset mukaan 
kokoukseen. 
 
 
 

8. Voit pyytää puheenvuoroa 

painamalla Nosta käsi -

kuvaketta, joka on 

kädenmuotoinen. Chattiin 

pääset kirjoittamaan 

painamalla 

puhekuplakuvaketta.  

9. Voit poistua kokouksesta 
painamalla punaista 
luurikuvaketta.  
 

https://bit.ly/ylivieskanetalukupiiri_1901


Liittyminen älypuhelimella tai tabletilla: 

1. Lataa Teams-sovellus Google Playsta tai App Storesta. 
Sovellus on ilmainen. Huomaa, että sovelluksen 
lataaminen voi kestää useita minuutteja. 

2. Liity kokoukseen seuraavan linkin kautta: 
https://bit.ly/ylivieskanetalukupiiri_1901  

3. Valitse "Avaa sovelluksessa Teams" ja klikkaa "Aina".  
4. Salli Teams-sovelluksen tallentaa ääntä. 
5. Kirjoita nimesi tai nimimerkkisi ja paina "Liity 

kokoukseen". 
6. Kamera on poissa käytöstä ja mikrofoni mykistettynä, 

kun kamera- ja mikrofonikuvakkeiden päällä on 
poikkiviiva. 

7. Painamalla kuvaketta, jossa kolme pistettä, saat lisää 

toimintoja käyttöösi: voit pyytää puheenvuoroa 

painamalla Nosta käsi -kuvaketta. Chattiin pääset 

painamalla puhekuplakuvaketta.  

8. Voit poistua kokouksesta painamalla punaista 
luurikuvaketta.  
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