
       
 

 

  

ThingLink-tilin 
luominen ja siihen 
kirjautuminen – v1 
MaFEA – Making Future Education Accessible 

PR2 – Guiding successful adoption 
 

tekijä Oona Haapakorpi 

https://escolacomerciolisboa.pt/
https://emmausaaltersecundair.op-weg.be/
https://www.omnia.fi/en


 MaFEA – Making Future Education Accessible  

mafea.eu 
 

ThingLink-tilin luominen ja siihen kirjautuminen – v1 

Johdanto 
Tämä opas auttaa opettajia tai oppilaita kirjautumaan ThingLink-tilille. Tarvitset: 

1. Kutsukoodi. 

2. Olemassa oleva ilmainen ThingLink-tili tai luoda uusi ilmainen ThingLink-tili. 

 

ThingLink-tileillä voi olla eri lisenssejä. Yleisimmät ovat Free, Premium ja Enterprise. Ilmainen lisenssi 

ThingLink-tilisi voidaan lisätä organisaatioon (kouluun) ja käyttää kaikkia kyseisen organisaation 

lisenssiin sisältyviä lisäominaisuuksia. 

Samalla tavalla ThingLink-tilisi voidaan poistaa myös organisaatiosta (koulusta), ja siitä tulee jälleen 

ilmainen lisenssitili. 

 

ThingLink-tileillä on myös erilaiset roolit. Yleisimmät ovat järjestelmänvalvoja, opettaja ja opiskelija. 

Kun luot ThingLink-tilisi, sinulta kysytään, oletko opettaja vai opiskelija.  On tärkeää, että valitset 

oikean roolin! 
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Ilmaisen ThingLink-opiskelijatilin  luominen  ja liittyminen ThingLink-organisaatioon 

1. Siirry ThingLinkin eLearning-hinnoittelusivulle. 

2. Napsauta Luo ilmainen tili -painiketta. 

3. Luo tilisi: 

a. käyttämällä sähköpostiosoitetta ja salasanaa, tai 

b. seuraavantyyppisen olemassa olevan tilin yhdistäminen: Office 365, Google, Clever, 

Facebook, Twitter. 

c. Älä käytä kutsukoodia tässä vaiheessa! 

d. Hyvä tietää!  Muista, millä vaihtoehdolla valitsit rekisteröitymisen, ja käytä tätä 

vaihtoehtoa vain kirjautuaksesi ThingLinkiin tästä lähtien. Jos yrität kirjautua sisään 

eri tavalla, sinulla on lopulta useita tilejä. 

e.  
4. Napsauta Opiskelija -painiketta. 

 
5. Anna nimesi, syntymäpäiväsi ja kutsukoodisi. 

https://mafea.eu/
https://www.thinglink.com/signup?elearning=true
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6. Opiskelijatilisi luodaan ja your-tili liitetään kutsuvaan organisaatioon. 

7. Vahvista tämä napsauttamalla profiilikuvakettasi. 
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Ilmaisen ThingLink-opettajatilin  luominen  ja liittyminen ThingLink-organisaatioon 

1. Siirry ThingLinkin eLearning-hinnoittelusivulle. 

2. Napsauta Luo ilmainen tili -painiketta. 

3. Luo tilisi: 

a. käyttämällä sähköpostiosoitetta ja salasanaa, tai 

b. seuraavantyyppisen olemassa olevan tilin yhdistäminen: Office 365, Google, Clever, 

Facebook, Twitter. 

c. Hyvä tietää! Älä käytä kutsukoodia tässä vaiheessa! 

d. Hyvä tietää!  Muista, millä vaihtoehdolla valitsit rekisteröitymisen, ja käytä tätä 

vaihtoehtoa vain kirjautuaksesi ThingLinkiin tästä lähtien. Jos yrität kirjautua sisään 

eri tavalla, sinulla on lopulta useita tilejä. 

e.  
4. Napsauta Koulutus / Koulu -painiketta. 

 
5. Anna roolisi ja mitä tarkoitusta käytät ThingLinkiä. 

6. Anna nimesi, koulun nimi, opetusaiheesi ja kutsukoodisi. 

https://mafea.eu/
https://www.thinglink.com/signup?elearning=true
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7. Hyvä tietää! Sulje ThingLink Educator -moduulien mainos  toistaiseksi. Voit käyttää niitä aina 

myöhemmin. 

8. Kun kysyt, minkä tyyppisen interaktiivisen sisällön haluat luoda, sulje ikkuna toistaiseksi 

napsauttamalla X-painiketta. 

 
9. Sinun pitäisi nyt olla ThingLink-hallintapaneelissa. Tilisi on nyt luotu. 

 

10. Opettajatilisi luodaan ja tilisi liitetään kutsuvaan organisaatioon. 

11. Vahvista tämä napsauttamalla profiilikuvakettasi. 

https://mafea.eu/
https://www.thinglink.com/o/creator
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ThingLink-organisaatiokutsun hyväksyminen olemassa olevalle ThingLink-tilille 

1. Jos et ole vielä kirjautunut sisään ilmaisen lisenssin ThingLink-tilillesi. 

2. Napsauta Käytä kutsukoodia -painiketta. 

 
3. Kirjoita kutsukoodisi ja napsauta Liity -painiketta. 

 
4. Näyttöön tulee ilmoitus siitä, että olet liittynyt organisaatioon. Tässä esimerkissä "Erasmus+ 

MaFEA". 

 
 

 

Kirjautuminen ThingLink-tilille 
1. Siirry ThingLinkin kirjautumissivulle.  

2. Kirjaudu sisään samalla tavalla kuin tiliä luodessasi. 

 
 

https://mafea.eu/
https://www.thinglink.com/login
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