VIRTUAALIFOORUMI
ETÄKOULUTUSSARJA SYKSY 2021

Tervetuloa osallistumaan Luustoliiton Virtuaalifoorumiin!
Lämmin kiitos ilmoittautumisestasi tapahtumaan Virtuaalifoorumi: Osteoporoosin Käypä hoito käyttöön! Koulutuksen neljäs ja viimeinen osa järjestetään 7.10.2021 klo 16.30–17.15, ja tilaisuuden juontajana toimii Pauliina Tamminen Luustoliitolta. Koulutussarja toteutetaan etäyhteydellä, ja ohjelma sekä tarkemmat ohjeet liittymiseen löytyvät alta. Toivomme, että koulutus on sinulle antoisa.

Tilaisuuden aikataulu
Aloitamme lähetyksen 7.10. klo 16.15. Lähetyksen alussa sinulla on mahdollisuus ääniasetusten testaamiseen ja
säätämiseen.
klo 16:15

Lähetyksen aloitus
Osallistujien ohjeistus

klo 16:30

Tilaisuuden avaus ja alkusanat
Pauliina Tamminen, Luustoliitto

klo 16:35

Osteoporoosia sairastavan hoitosuunnitelma sekä hoidon organisointi ja seuranta
Anna-Mari Koski, endokrinologian ja sisätautien erikoislääkäri Keski-Suomen keskussairaala

klo 16:55

Hoitoketju ja digitaalinen hoitopolku Keski-Suomessa
Sanna Sokero, murtumahoitaja ja Markku Reponen, projektipäällikkö Keski-Suomen
Keskussairaala

klo 17:05

Keskustelua

klo 17:15

Tilaisuus päättyy

Koulutuksen toiminnallisuus
Osallistujat seuraavat lähetystä ilman oman äänensä tai kuvansa välittymistä muille osallistujille. Äänenvoimakkuutta voit säätää laitteesi tai kuulokkeidesi äänenvoimakkuuspainikkeilla sekä lähetysikkunan äänenvoimakkuuden liukusäätimellä. Huomaathan, että laitekohtaiset asetukset ja käytettävä selain saattavat edellyttää äänen erillistä avaamista lähetysikkunan äänenvoimakkuuden säätimestä. Jos käytössäsi on iPhone, käännä näyttö vaakatasoon, jotta saat kaikki toiminnallisuudet näkyville.

Selainikkunan yleisnäkymä
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Lähetyksen hallinnointipalkki sijaitsee lähetysikkunan alapuolella. Palkin pikatoimintonäppäimillä voit hallita omaa
näkymääsi ja toiminnallisuutta. Tarvitsemasi päätoiminnat ovat seuraavat:

Hallinnointipalkin alapuolella on viestitoiminto.
Kaikki viestit, kommentit ja luennoitsijakysymykset lähetetään viestitoiminnon kautta. Merkitse ensin nimesi tai
nimimerkkisi ja kirjoita viesti sille varattuun kenttään. Viesti lähtee vasta painettuasi Lähetä-painiketta. Viestit kulkevat teknisen moderaattorin kautta, mistä johtuen ne näkyvät muille pienellä viiveellä. Uusin viesti näkyy ruudussa aina ylimmäisenä. Huomaathan, että kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä ehditä vastaamaan.

Tässä vielä muutama käytännön asia:
-

Tilaisuuteen osallistutaan etäyhteydellä. Osallistuminen vaatii verkkoyhteyden sekä älylaitteen tai tietokoneen, ja laitteessa tulee olla äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokeliitäntä. Jaettavien esitysten
vuoksi tilaisuutta on helpoin seurata isommalta näytöltä
Lähetys aloitetaan klo 16.15, ja varsinainen asiaosuus käynnistyy klo 16.30. Linkki tilaisuuteen on lähetetty
sähköpostitse
Liittymisen jälkeen jaettava näkymä avautuu näytöllesi. Jos ääni ei kuulu automaattisesti, aktivoi äänet
sivuston äänenvoimakkuuden säätöpainikkeesta. Alkuohjeistuksen aikana soitetaan taustamusiikkia, jotta
voit varmistaa äänen kuulumisen
Mikäli yhteys pätkii, suosittelemme ylimääräisten verkkosivujen ja muiden samaa verkkoa käyttävien laitteiden sulkemista, mikäli tämä on mahdollista. Wifi-verkkoa käytettäessä siirtyminen lähemmäs lähetintä
saattaa myös parantaa yhteyttä
Jos sinulla on vaikeuksia lähetykseen liittymisessä, voit olla yhteydessä Luustoliiton Virtuaalifoorumitiimiin soittamalla numeroon 050 442 3999 (Tiina Kuronen)

Tervetuloa mukaan koulutukseen!
Lämpimin terveisin
Luustoliiton tapahtumatiimi

