
 
 

 

Tervetuloa mukaan Casio Academyn toimintaan! 

 

Voit nyt kerrata lyhyen ja pitkän matematiikan yo-kokeita varten kätevästi netissä opiskelijoille suunnatun palvelun 

avulla. 

Lyhyesti homma menee näin: lataa ClassPad Manager -ohjelma (tai pidä ClassPad -laskin ulottuvillasi) ja 

TeamViewerin laajennus, laita luurit korville ja tule treeneihin. Kysele, kertaa, opi, kommentoi! 

Matematiikan opettajat vastailevat kysymyksiisi, jotka voivat liittyä niin matematiikkaan kuin ClassPadin käyttöönkin. 

Malliksi tutkitaan aiempia yo-tehtäviä, joihin ratkaisut löytyvät Casion nettisivulta, sekä muita hyviä matematiikan 

esimerkkitehtäviä.  

Kommunikointi tapahtuu TeamViewer -ohjelma avulla, josta tarvitset ainoastaan maksuttoman laajennuksen. Sen 

asentaminen ei vaadi järjestelmänvalvojan oikeuksia. Lue tämä ohje huolella, niin saat parhaan hyödyn irti! 

  

http://edu.casio.com/softwarelicense/index.php
http://edu.casio.com/softwarelicense/index.php
http://www.casio-laskimet.fi/fi/opettajakoulu/opetusmateriaalia/
http://www.casio-laskimet.fi/fi/opettajakoulu/opetusmateriaalia/


 
 

 

Ohje osallistujalle: Casio Academy 

 

• Lataa TeamViewer QuickJoin sivulta 

https://www.teamviewer.com/en/download. Selaa sivua hieman 

alaspäin QuickJoin -osioon. Olet nyt valmis liittymään seuraamme. 

• Katso Casion nettisivulta http://www.casio-laskimet.fi Casio Academyn 

kohdalta ID-tunnus, jonka tarvitset liittyäksesi istuntoon. ID on muotoa 

mXX-XXX-XXX, missä X on numero.  

• Suositus: USB-väyläinen tai bluetooth-kuuloke. Usein läppärin 

sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin aiheuttavat äänen kiertämistä 

eikä tästä syystä ole paras vaihtoehto. 

• Sulje ylimääräiset ohjelmat ja kirjaudu sisään istunnon ID-tunnuksella ja omalla nimelläsi. 

• Säädä istunnon Audio-asetukset vastaamaan omia kuulokkeitasi avaamalla TeamViewerin työkalut näytön 

oikeaan reunaan ilmestyneestä ikonista ja siirtymällä Audio > Asetukset > Kaiuttimet / Mikrofoni: 

  

https://www.teamviewer.com/en/download
https://www.teamviewer.com/en/download
https://www.teamviewer.com/en/download
http://www.casio-laskimet.fi/
http://www.casio-laskimet.fi/


 
 

 

Mitä voin tehdä Casio Academyssa?  

 

...osallistujana sinun on mahdollista 

• käyttää ääntäsi eli keskustella, kysellä ja kommentoida. 

• jakaa ja vastaanottaa tiedostoja Tiedostolaatikon kautta. 

• kirjoittaa chattiin. Myös chattiin esitettyihin kysymyksiin vastataan mahdollisuuksien mukaan. 

• käyttää vapaasti mitä tahansa oman koneesi ohjelmaa (TeamViewer avautuu omaan ikkunaansa). 

Teknisiä ongelmia? 

Mikäli äänen kanssa on ongelmia, niin 

1. Varmista, ettei kuulokkeiden mikrofonia ole mykistetty (mute). Osassa laitteista mykistys löytyy kuulokkeen 

keskustaa klikkaamalla, osassa kuulokkeen johdossa olevasta napista. 

2. Varmista, että olet sulkenut ylimääräiset ohjelmat. Osa ohjelmista (esim. Skype) voi varata mikrofonin 

omaan käyttöönsä, jolloin sinun voi olla vaikea saada ääntäsi kuuluville TeamViewerissa. 

3. Varmista, että olet valinnut haluamasi kuulokkeet äänilaitteeksi asetuksista. Ks. edellinen sivu. 

4. Varmista, että mikrofonin tai kaiuttimen sinisen kuvakkeen vieressä ei lue ”mykistetty”. Poista mahdollinen 

mykistys klikkaamalla sinistä kuvaketta: 

 
 

5. Käynnistä tarvittaessa tietokone uudestaan ja kirjaudu istuntoon toistamiseen.  

6. Voit halutessasi siirrellä esim. chatti-ikkunan raahaamalla pois työkaluista. Voit poistua milloin tahansa 

sulkemalla rastista QuickJoin laajennuksen. Yhtäaikaisten käyttäjien määrä on enintään 25. 

Teemme opiskelustasi helpompaa. 


