
Mini-Lexia-opas  2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

MINI-LEXIA OPAS 
Versio 4.31 

 

Sisältö 
Yleistä Lexiasta ja Mini-Lexiasta ..................................................................................................... 2 
Ohjeet Lexian ammattikäyttäjälle: Harjoitusten siirtäminen ....................................................... 2 

Harjoitusten siirtäminen muistitikulla .............................................................................................. 3 

Harjoitusten siirtäminen sähköpostilla ............................................................................................. 3 
Ohjeet kotiin Mini-Lexiaan: Harjoitusten vastaanottaminen ....................................................... 5 

Muistitikulla siirrettyjen harjoitusten vastaanottaminen kotona .............................................. 5 

Sähköpostilla siirrettyjen harjoitusten vastaanottaminen kotona ............................................ 6 

Lisätietoa ja tukipalvelut ................................................................................................................ 8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CognAid Oy 

www.opetusohjelmat.fi 
info@opetusohjelmat.fi 

 
puh. 010 387 7890 

http://www.opetusohjelmat.fi/
mailto:info@opetusohjelmat.fi


Mini-Lexia -opas versio 4.31  2012 

2 
www.cognaid.fi 

info@cognaid.fi 

 
 
 

Yleistä Lexiasta ja Mini-Lexiasta  
 

Lexia on ammattikäyttöön tarkoitettu opetus- ja kuntoutusohjelma, jonka apuväline Mini-Lexia on. 
Mini-Lexian käyttö edellyttää, että Lexian lisensinhaltijana toimiva opettaja, erityisopettaja, 
puheterapeutti, psykologi tai muu Lexian ammattikäyttöön perehtynyt ohjaaja luo käyttäjälle 
yksilöllisen harjoitusympäristön Lexiassa valiten kulloinkin tarkoituksenmukaiset harjoitukset 
vaikeustasoineen, muokaten niitä tarpeen ja edistymisen mukaan käyttäjälle sopiviksi. Mini-
Lexiassa ei harjoituksia enää voi muokata, ellei Lexian ammattikäyttäjä tee harjoitusten siirtoa 
uudelleen! Mini-Lexian käyttö on tarkoitettu ainoastaan kotiharjoitteluun, kun koululla, 
toimipaikassa tai ammatinharjoittajalla on käytössään Lexia. Lue lisää osoitteesta: 
www.cognaid.fi/lexia 
 
Tässä oppaassa esitellään yleisimmät tavat harjoitusympäristöjen siirtoon ja vastaanottamiseen 
Lexian ja Mini-Lexian välillä. Huomaa myös Lexian antamat ohjeet harjoitusten siirron yhteydessä. 
Ennen harjoitusten vastaanottamista kotona on Lexian käyttäjän lainaama Mini−Lexia-CD 
käytettävä kotona tehtävää harjoittelua varten. Mini-Lexian asentamisen lisäksi tavallisimmin 
sähköpostitse tai muistitikun avulla siirrettävät harjoitusympäristöt asennetaan ohjeiden mukaan.  
 
 
 

 

Ohjeet Lexian ammattikäyttäjälle: Harjoitusten siirtäminen  

 
1. Valitse käyttäjä, jonka harjoitusympäristöä olet siirtämässä Lexiasta Mini-Lexiaan 

kotiharjoittelua varten.  

 
2. Valitse Harjoitus-valikosta ”Siirrä harjoitukset”. 

 
 

 

http://www.cognaid.fi/lexia
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3. Valitse ”Seuraava”. Lexian kuva- ja äänitiedostot asentuvat käyttäjän tietokoneelle Mini-
Lexia CD:n asennusohjelmalla. Jos olet tehnyt tai lisännyt ohjelmaan omia kuva- ja/tai 
äänitiedostoja, pyydä ohjelmaa kopioimaan myös nämä ruksaamalla ruudut kopioitavien 
kohteiden vieressä. Jos harjoituksissa on käytetty ainoastaan Lexian sisältämiä kuva-
/äänimateriaaleja, näitä ei tarvitse valita.  

 
 

 
 

4. Valitse ”Seuraava”. Mikäli haluat käyttää salasanaa, valitse ”Kopioi salasana”. Yleensä tämä 
ei ole välttämättä tarpeellista.  

 
5. Seuraavaksi valitaan harjoitusten siirtotapa. Ohessa ohjeet harjoitusten siirtämiseen 

muistitikulla ja sähköpostilla, jotka ovat nykyään yleisimmät.  

Harjoitusten siirtäminen muistitikulla 

Kun olet toteuttanut edellä esitetyt kohdat 1-4, ja haluat siirtää harjoitukset muistitikulla, 
valitse Kopioi USB-muistiin. Paina lopuksi Seuraava. Mikäli valitset ”Tulosta ohjeet”, 
tulostuvat nämä. Mikäli haluat muokata ohjeita, valitse ”Muokkaa”, jolloin voit muokata 
kotiin lähetettäviä ohjeita. Jos päätit muokata ohjetta, paina lopuksi punaista rastia 
näkymän oikeassa ylälaidassa lopettaaksesi muokkauksen, jolloin ohjelma pyytää 
tallentamaan muutokset. Paina lopuksi ”Luo”. 
 
Kun olet siirtämässä harjoituksia muistitikulla, liitä se tietokoneeseen ohjeiden mukaisesti 
ja varmista, että ikkunassa on muistitikun kirjaintunnus (tarkista ja korjaa tarvittaessa). 
Klikkaa lopuksi OK. Tämän jälkeen USB-muisti on valmis siirrettäväksi tietokoneelle, jolla 
harjoittelu toteutetaan. 
 
 
 

Harjoitusten siirtäminen sähköpostilla 

 
 
 
Kun olet toteuttanut edellä esitetyt kohdat 1-4, ja 
haluat siirtää harjoitukset sähköpostilla, valitse 
”Lähetä sähköpostilla” ja sitten ”Seuraava”. 

Huom! Käyttäjälle on lainattava Mini-Lexia-CD 

asennettavaksi kotiin ennen kuin harjoitusten 

vastaanottoa kotona voidaan toteuttaa! Pelkkä 

CD:n lainaaminen ei myöskään riitä, vaan 

lainaajan kuuluu toteuttaa myös asianmukaisesti 

suunnitellun ja tarpeeseen ja tilanteeseen 

muokatun sisällön toimittaminen vastaanottajalle! 
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Voit tulostaa käyttäjälle myös erilliset ohjeet, mikäli haluat lähettää kotiin tietoa Mini-Lexian 
ja sähköpostiliitteen asentamisesta toiselle tietokoneelle. Mikäli valitset Tulosta ohjeet, 
tulostuvat nämä automaattisesti. Mikäli haluat muokata ohjeita, valitse tässä ”Muokkaa”, ja 
klikkaa lopuksi punaista rastia näkymän oikeassa ylälaidassa lopettaaksesi muokkauksen. 
Ohjelma kysyy, tallennatko tehdyt muutokset, vastaa siihen valintasi mukaan. Valitessasi 
kohdan ”Kopioi ohjeet”, lisätään nämä mahdollisesti muokkaamasi ohjeet sähköpostin 
liitteisiin. Klikkaa lopuksi ”Luo”, jolloin Lexia kokoaa harjoitustiedostot yhteen liitetiedostoon, 
ja ohjelma tallentaa sähköpostin liitteenä lähetettävän tiedoston tietokoneen Lexia-kansion 
EMAIL -alikansioon. (Yleensä  C:\Lexia4fi\EMAIL). Liitetiedoston nimi on Lexiassa määritellyn 
käyttäjän, jonka harjoitusympäristöä ollaan lähettämässä, nimi, jonka perässä on tiedoston 
tunniste(.ept.) 
 
Lexia voi käynnistää ja kirjoittaa automaattisesti uuden sähköpostiviestin, jos tietokoneeseen 
on määritetty sähköpostitili- ja ohjelma (esim. MS Outlook (Express) / Mozilla Thunderbird). 
Silloin siirtäminen voi onnistua helposti kirjoittamalla näytölle avautuvaan ikkunaan 
vastaanottajan osoite ja klikkaamalla Lähetä-painiketta. 
 
Jos käytät sähköpostia ainoastaan Internet-selaimella, tulee vastaanottajan osoite kohtaan 
valita sähköpostiosoitteen sijaan ”@(Käytämme internetselaimella toimivaa sähköpostia)”. 
Tällöin klikataan myös ”Lähetä”-painiketta mutta sähköpostin liitetiedosto tulee itse lisätä itse 
viestin liitteeksi Lexian kansion EMAIL-kansiosta. Lexia muistuttaa kyllä tästä.  Avaa www-
selain, lähetä sähköpostiviesti liitetiedostoineen, palaa sitten Lexiaan ja klikkaa ”Sulje”.  

                           
 

 

Huom! Vastaanottajan tietokoneeseen täytyy olla asennettuna Mini-Lexia ennen kuin 
muutoin onnistuneesti lähetetyt harjoitukset voidaan asentaa ja saadaan toimimaan! 
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Ohjeet kotiin Mini-Lexiaan: Harjoitusten vastaanottaminen  
 

Muistitikulla siirrettyjen harjoitusten vastaanottaminen kotona  

 

1. Käynnistä Mini-Lexia tietokoneen 
Käynnistä -valikosta kun se on 
asennettu.  
 
Esille tulee Lexia – Käyttäjät valikko  
(-L- aktivoituna). Hyväksy valitsemalla 
OK.   
 
 
2. Liitä USB-muisti 
tietokoneeseen. Valitse 
Tiedosto-valikosta Asenna - 
harjoitukset USB-muistilta.  
 
 
 
 
3. Seuraavaan kysymykseen vastataan Kyllä eli asennetaan harjoitusmateriaali heti. 
 

 
 
4. Valitse oikea USB-muistin kirjain (esimerkkikuva a alla) tai valitse ”Selaa” etsiäksesi oikean 
aseman (esimerkkikuva b alla). Mikäli Mini-Lexia ei löydä muistitikkua, käytä vaihtoehtoista 
tapaa seuraavasta kappaleesta. 
 
Esimerkkikuva a)   Esimerkkikuva b) 

 
 
(Huomaa, että tunnuskirjain voi 
vaihdella) 
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5. Hyväksy valitsemalla ”OK”.  
 

 
 
6. Jos ohjelma kysyy, korvataanko tietokoneessa jo olevat aikaisemmat tiedostot, voit yleensä 
korvata aikaisemmat samannimiset tiedostot. 
 

 
Asennus on loppuun suoritettu. Harjoittelu voi alkaa. 

 

  

Sähköpostilla siirrettyjen harjoitusten vastaanottaminen kotona   

Avaa saapunut sähköpostiliitetiedosto. Yleensä sähköpostiohjelma kysyy: ”Mitä haluat tehdä 
tiedostolle?” Vaihtoehdot ovat: avataan liitetiedosto tai tallennetaan se tietokoneen 
kiintolevylle. Voit valita liitetiedoston avattavaksi. Jos Mini-Lexia käynnistyy harjoitusten 
asennusta varten, siirry kohtaan 4. Mikäli Mini-Lexia ei käynnistynyt automaattisesti, 
tuplaklikkaa liitetiedostoa uudelleen ja valitse liitetiedosto tallennettavaksi. Valitse 
tallennuskohde, josta löydät tiedoston helposti myöhemmin. Suosittelemme tallentamista 
Mini-Lexian kansioon: ”EMAIL”.  
 
Etsi Mini-Lexia kansio klikkaamalla valikko auki ”Kohde” -kohdasta ja valitse sen alta kansio 
”EMAIL”. Tuplaklikkaa ”EMAIL” -kansiota. Nyt ruudussa pitäisi näkyä tiedostonimen kohdalla 
liitetiedoston (käyttäjän) nimi. Klikkaa ”Tallenna”, niin liitetiedosto tallentuu tietokoneelle. 
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2. Seuraavaksi käynnistetään Mini-Lexia -ohjelma tietokoneen ”Käynnistä” -valikosta. Esille 
aukeaa ”Lexia – Käyttäjät” -valikko. Hyväksy valitsemalla ”OK”. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

3.  Valitse seuraavaksi ”Tiedosto”-valikosta ”Asenna”, ”harjoitukset sähköpostin liitteenä” 
 

 
 
4. Seuraavaan kysymykseen vastataan ”Kyllä”, eli asennetaan harjoitusmateriaali heti. 
 

 
 

6. Tietokone kysyy tallennuspaikkaa. Paina ”Selaa” Varmista, että näkyvillä on asema, jonne 
olet tallentanut saapuneen liitteen (tässä C-asema). Sen alla pitäisi näkyä Mini-Lexia -
kansio ja tämän alla Email-kansio. Tuplaklikkaa Email-kansiota. Näkyviin pitäisi tulla 
tiedostolle annettu nimi (tässä esimerkiksi ”Lilli.ept”). Valitse tiedoston nimi (esim. 
Lilli.ept) ja paina ”OK”. 
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6. Tämän jälkeen tiedoston nimi ja sijainti tulee 
alla olevan kuvan kenttään. Hyväksy valitsemalla 
OK. 

 
 
 
7. Hyväksy seuraava kohta valitsemalla OK. 
 

 
 
 
 
 
8. Nyt käyttäjän harjoitusmateriaali on 
asennettu Mini-Lexiaan. Aukaise 
”Käyttäjät” -valikko ja valitse käyttäjän 
nimi ja paina OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätietoa ja tukipalvelut 
 

Opetus- ja kuntoutusohjelmien (www.opetusohjelmat.fi) maahantuonti, myynti, kehittäminen, 

kouluttaminen ja tuki, Lexia mukaan lukien, siirtyi 1.4.2009 CognAid Oy:lle, joka vastaa kaikkiin 

kyseisiä ohjelmia koskeviin kysymyksiin puhelimitse numerossa 010 387 7890 ja sähköpostitse 

osoitteessa info@opetusohjelmat.fi  
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