
1) Valmistautuminen Nuorten kitarakilpailuun

● Valmistaudu niin, että sinulla on tietokone tai mobiililaite, jossa on kamera. Erillinen kamera
voi olla vielä parempi ratkaisu, jos sellainen on käytettävissä.

● Erillinen mikrofoni parantaa äänenlaatua – käytä sellaista mahdollisuuksien mukaan, jolloin
kannattaa kytkeä Zoomista “High fidelity music mode”.

● Pyri mahdollisimman hyvän verkkoyhteyden ääreen (huomaa, että jaetussa sisäverkossa
jokainen lisäkäyttäjä heikentää verkon toimivuutta).

● Valitse sellainen soittopaikka, jossa voit soittaa rauhassa – kiinnitä huomiota myös siihen mitä
takanasi näkyy.

● Sinun tulee näkyä kuvassa kokonaan, päästä varpaisiin, ja suoraan edestäpäin. Älä vie
kameraa kuitenkaan liian kauas, erityisesti jos mikrofoni on samassa laitteessa – on tärkeää,
että soitto kuuluu selkeästi ja taustamelua on mahdollisimman vähän. (kuva, ääni ja yhteys
tarkistetaan ennen kisavuoroasi).

● Tekemällä testiäänitteen voit kokeilla ennakkoon, miten näyt ja kuulut kuvassa.
● Zoom-ohjelma suositellaan ladattavaksi valmiiksi tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi ja

päivittämään siitä tuorein versio. Tee sen jälkeen seuraavat esiasetukset.

ZOOM-ohjeet (tee ennakkoon):

1. Kirjaudu Zoomiin (pakollinen)
2. Mene asetuksiin Settings tai Preferences (PC ja Mac ovat hieman erilaisia)
3. Navigoi Audio-valikkoon
4. Tee seuraavat valinnat Music and Professional Audio -kohdassa (advanced settings)

a. Show in-meeting option to "Enable Original Sound" from microphone: Päälle
b. High fidelity music mode | Päälle, jos ulkoinen mikrofoni (ethernet-kaapelia

suositellaan); Pois, jos sisäinen mikrofoni (kuormittaa konetta ja verkkokaistaa suotta
ilman vastaavaa hyötyä)

c. Echo cancellation: Päälle, jos et käytä kuulokkeita
d. Stereo audio: Pois (vie enemmän prosessoritehoa ja verkkokaistaa)

5. Zoom-session aikana vasemmassa yläkulmassa tulee olla valittuna joko “Original sound:
on” (uusi versio) tai “Turn off original sound” (vanha versio). HUOM: mobiilissa “Original
sound” on ainoa vaihtoehto ja muita säätöjä ei tarvita/ole.

2) Kisapäivä

● Ole ajoissa valmiina ja viritä kitarasi.
● Klikkaa sähköpostista saamaasi linkkiä Zoom-sovellukseen ja liity kisaan.
● Aluksi tarkistamme yhteyksien toimivuuden ja toivotamme kisaajat tervetulleiksi.
● Tämän jälkeen jokainen soittaa omat kappaleensa ennakkolistan mukaisessa järjestyksessä –

omaa vuoroasi odotellessa voit kuunnella toisten soittoa.
● Oman soittovuorosi jälkeen jää seuraamaan kisaa loppuun saakka katkaisematta yhteyttä.
● Kaikkien soitettua kuunnellaan kaikki, mitä puheenjohtajalla on sanottavaa.
● Aikataulut julkaistaan verkkosivuilla toukokuun aikana.
● Iloista valmistautumista kisaan!


