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Alkukevennys…

• ”Erehtyminen on inhimillistä, mutta…
…emämunauksen tekemiseen tarvitaan tietokone”

Lähde: Murphyn lait

• ”DIGI” … ”Digitaalinen – latinan sanasta digitus (sormi). 
Keskiajalla sana tarkoitti myös sormin laskettavaa lukua” 

Lähde: Wikisanakirja



Esityksen sisältö

• Perustietoa laitteista ja käyttöjärjestelmistä
• Myyttejä
• Netti- ja puhelinhuijauksista
• Sovellukset; yleistä sekä esimerkkejä
• Jäsenkorttiapplikaatio – demo
• Tapahtumienhallinta 
• ”Voidaanko torstaituokio järjestää etänä”?
• Mistä apua pulmiin?
Lopussa suoria linkkejä yhdistyksemme nettisivujen eri sivuille. Etusivu: 
https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi/

https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi/


Laitteista
”Kysy itseltäsi, mihin tarvitset laitetta!” (To-tuokio 10.1.2019/Mika Pelvola)

• Tietokone – pöytäkone tai ”läppäri” 

• Älypuhelin

• Tabletti (älypuhelinkerhossa harjoittelemme puhelimilla ja tableteilla)

Laitteilla tyypillinen käyttöikä 2-5 vuotta, usein ohjelmistojen vanheneminen 
tuo vaihtotarpeen

Laitteiden käyttöohjeet usein vain sähköisinä itse laitteissa (esim. Samsung-
älypuhelimessa Asetukset-> Käyttöopas) tai netistä ladattavissa

Laitteen akun lataustila mielellään noin 40-95%, älä lataa kylmässä, 
kuumassa, sängyssä…

https://bin.yhdistysavain.fi/1578000/Uu96p4eJU1d1e6RplxmC0RUExm/Kesyt%C3%A4 %C3%A4lylaitteet ja netti - turvallisesti.pdf
https://kayttoohje.fi/#gsc.tab=0


Perusasioita: käyttöjärjestelmät - selaimet

• Android – useimpien nykyisten älypuhelimien ja tablettien(mm 
Samsung, Huawei/Honor, Nokia, Doro, Sony…) käyttöjärjestelmä

• iOS – Applen laitteissa (iPad, iPhone…) – jatkossa ”Apple”

• Windows, yleisin tietokoneissa – nykyisissä yleensä Windows 10

• Linux, tietokoneissa

• Nettiselaimia: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox sekä Apple-
laitteissa Safari. (Internet Explorer poistumassa?)

• Pilvitallennuspalvelut – Google Drive, iCloud, OneDrive, Dropbox…



Myyttejä? – ”se tavallinen tarina”

• ”Totta kai sinä mummo (pappa) tarvitset älypuhelimen…”

• ”… no kun kaikilla muillakin on”

…ja niin lastenlapset ostavat joululahjaksi älylaitteen

…mutta unohtavat kertoa miten laitetta käytetään

Siis uudelleen: ”Kysy itseltäsi, mihin tarvitset laitetta!”



Varo huijareita! Käytä laitteitasi huolellisesti!

• Huijarit ovat liikkeellä puhelimella, sähköpostitse…
”Microsoftista, hyvaa paivaa…”
”Nyt tarjolla uusi älypuhelin eurolla!”
”Olet juuri voittanut 500 euron lahjakortin…”
”Pakettisi postimaksusta puuttuu euro – ei hätää … lähetä tunnuksesi, 
kyllä me hoidamme…” -> älä koskaan anna tunnuksiasi kyselijöille

• Itse en koskaan vastaa tuntemattomiin numeroihin
• Olen hankkinut suoramarkkinointikiellon (näitä on useita, mikään ei ole 

aukoton)
• Olen ladannut puhelimeeni Fonecta Caller- sovelluksen (ilmainen)

https://www.asml.fi/kieltopalvelut/


Sovelluksista (sovellus – applikaatio – ”äppi”)

• Kannattaa hankkia sovelluskaupasta 
• AppStore / Apple, 
• PlayKauppa / Android pl Huawei (”yli miljoona sovellusta”)
• Microsoft Store/ Windows
• Huawei AppGallery

• Sovelluksen voi myös ladata netistä, mutta se ei välttämättä ole tällöin 
turvallinen eikä päivity automaattisesti

• Uudessa laitteissa valmiina valmistajan (näitä ei pidä poistaa!!!), ja usein 
myös mm. Googlen ja Microsoftin sovelluksia



Esimerkkejä sovelluksista

• Koronavilkku – lisää: koronavilkku.fi - jo yli 2 miljoonaa latausta
-sovelluksesta pääsee edelleen myös tekemään oirearvion

• 112Suomi – hätäpaikannus, hätänumeroon soittaminen

• Suomi.fi – josta edelleen pääsy mm. OmaKanta ja OmaVero – sovelluksiin

• Oman pankin sovellukset (Mobiilipankki, Tunnuslukusovellus…)

• Karttasovellukset, navigaattorit…

https://koronavilkku.fi/
https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot
https://www.112.fi/hatanumero_112/soittajan_paikantaminen/112suomi
https://www.suomi.fi/etusivu


Jäsenkorttiapplikaatio ja sähköinen tapahtumienhallinta
(ilmoittautuminen tapahtumiin)

• Jäsenkorttiapplikaatio on ladattavissa sovelluskaupasta (AppStore,
PlayKauppa)

• Applikaatiolla voit kätevästi ilmoittautua joihinkin tapahtumiimme –
vain osaan, koska olemme vielä kokeilujen alkuvaiheissa

• Myös perinteinen (sähköposti/tekstari) ilmoittautuminen mahdollista

• Kolmas tapa: ilmoittautuminen retkiesitteessä annetusta linkistä –
tämä on osa sähköistä Kilta-tapahtumienhallintaa, uudentyyppinen 
tapahtumakalenteri on tulossa koekäyttöön ehkä 2021

https://www.senioriliitto.fi/jasenille/jasenkorttiapplikaatio/


Etätapahtumat – tätä päivää vai huomista?
”voiko torstaituokion järjestää etänä”?

• Käytettävissä on monia ohjelmia, mm Microsoft Teams, Skype, Zoom, 
Google Meet, Hangouts…

• myös mm Instagramilla tai WhatsAppilla voi järjestää opastusta, 
keskusteluja jne

• Senioriliiton tuleva liittokokous Teamsilla, liitto myös on kouluttanut piirien 
Teams-vastaavia, kokeilut yhdistystasolla käynnistyneet, Teamsin
monipuolisuus ja erilainen toiminta eri laitteissa jatkuvana  haasteena

• Virtuaaliliikunta toteutui 15.6.2020 – ”vaihtelevalla menestyksellä”
• Hybridikokoukset yleistyvät, tekniikassa vielä haasteita

”…entä tapahtumien sosiaalinen puoli…?” -> -> ”etäyhteys ei korvaa 
kahvikeskusteluja”

https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi/kuvat/kuvat-2020/virtuaaliliikunta-15-6-2020/
https://etajohtaminen.fi/miten-parantaa-kokouksia-joissa-osa-on-etaosallistujia/


Digineuvontaa saatavilla

• Yhdistyksemme Älypuhelinkerho (puhelin / tabletti)

• Neuvontaa (huom! Ei kilpailevaa) tarjolla maksutta kirjastossa sekä 
Vanajaveden Opiston digikerhoissa (puhelin/tabletti/läppäri)

• Itseopiskeluun: Ylen Digitreenit
-katso vaikka ovatko salasanasi turvallisia

• Lisäksi voit kysyä apua operaattoriltasi – tai laitehuoltoliikkeistä, 
varaudu kuitenkin palvelun maksullisuuteen.

https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi/kerhot-2/muut-kerhot-ja-aktiviteetit-jase/
https://www.vanamokirjastot.fi/opastukset-ja-tietopalvelu-1?refId=ebtRHC&culture=fi
https://www.kktavastia.fi/vanajaveden-opisto/kurssi-info/tietotekniikka/arjen-digitaidot-haltuun/digiopastukset-ja-koulutukset/
https://yle.fi/aihe/digitreenit
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/01/digitreenit-17-salasanakone-testaa-kuinka-nopeasti-salasana-murretaan


Yhdistyksemme nettisivuille linkeistä:

• Etusivu: https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi/

• Yhdistys: https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi/yhdistys/ *)

• Kerhot: https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi/kerhot-2/ *)

• Tapahtumat: https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi/tapahtumia/ **)

• Kuvat: https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi/kuvat/ **)

• Edunvalvonta: https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi/edunvalvonta2/

• Yhteystiedot: https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi/yhteystietoja/ *)

*) sivulla on alasivuja
**) sivulla on alasivuja, joista osalla on vielä omia alasivuja

https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi/
https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi/yhdistys/
https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi/kerhot-2/
https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi/tapahtumia/
https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi/kuvat/
https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi/edunvalvonta2/
https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi/yhteystietoja/

