
Älypuhelinkurssi

Puhelimen perusominaisuudet, osa 2

Jyväskylän Reumayhdistys



Yhteystiedot

Voit luoda uuden 

yhteystiedon 
painamalla + 



Yhteystiedot

Kirjoita henkilön nimi, puhelinnumero ja 

halutessasi myös sähköpostiosoite niille 

varattuihin kenttiin. Voi myös valita, 

haluatko tallentaa yhteystiedot SIM-kortille 

vai puhelimeen. Paina lopuksi tallenna.

Mikäli yhteystiedot ovat SIM-kortilla, ne 

siirtyvät esim. uuteen puhelimeen SIM-kortin 

mukana.

Jos olet vaihtamassa puhelinliittymää, 

yhteystiedot on hyvä olla puhelimessa, 

jolloin ne eivät katoa SIM-kortin vaihtamisen 

yhteydessä. 



Yhteystiedot

Jos haluat muokata jo olemassa olevia yhteystietoja, mene kohtaan Yhteystiedot, 

valitse henkilö kenen tietoja haluat muokata, paina Tiedot, Muokkaa, tee tarvittavat 

muutokset ja paina lopuksi Tallenna. 



Tekstiviestit

Kun avaat Viestit-

sovelluksen, näet 

keiden kanssa olet 

viestejä vaihtanut. 

Painamalla jo 

aloitettua viestiketjua, 

pääset kirjoittamaan 

viestin kyseiselle 

henkilölle. 

Jos haluat kirjoittaa 

tekstiviestin henkilölle, 

jolle et ole aiemmin 

viestiä kirjoittanut, 

paina keltaista 

ympyrää. 



Tekstiviestit

Valitse avautuvasta 

yhteystiedot valikosta 

henkilö, jolle haluat 

viestin lähettää 

napauttamalla nimeä. 

Valitse lopuksi Luo.



Tekstiviestit
Vasemmalla 

ylhäällä näkyy 

henkilö, jolle 

olet viestiä 

kirjoittamassa. 

Viestin voit 

kirjoittaa 

painamalla 

kohtaa Kirjoita 

viesti.

Nuolesta saat 

vaihdettua 

kirjainten kokoa 

ja !#1 kohdasta 

saat esiin 

erikoismerkit.

Kun olet 

kirjoittanut 

viestin, voit lisätä 

viestiin emojin 

tai kuvan. Paina 

lopuksi Lähetä.

Kuvan liittämistä 

tekstiviestiin 

käsittelemme 

kurssin 

myöhemmässä 

osiossa.



Puheluun vastaaminen ja puhelun lopetus

Voit sulkea puhelun, 

painamalla punaista 

luurin kuvaa.

Puheluun 

vastaamisessa on 

puhelinkohtaisia 

eroja. Puhelimeen 

vastataan 

vetämällä vihreää 

luurin kuvaa 

oikealle, tai joissain 

puhelimissa 

keskeltä ylös. 

Joissain puhelimissa 

vihreän ja punaisen 

luurin välissä on 

ympyrä, joka 

vedetään vihreän 

luurin päälle.  



Muistutukset ja kello, hälytys

Aktiivisena olevat 

hälytykset näkyvät 

sinisenä.



Muistutukset ja kello, hälytys



Muistutukset ja eri kellot







Päivämäärä ja aika

Mene puhelimen 

asetuksiin, ja 

valitse asetuksista 

Yleinen hallinta. 

(Päivämäärän ja 

ajan löytyminen 
voi vaihdella eri 

puhelimissa).



Kalenteri



Kalenteri

Lisää kalenteriin 

tapahtuma, 

painamalla + tai 

napauttamalla 

haluttua 

päivämäärää 

kaksi kertaa. 

Täytä haluamasi 

tiedot, kuten 

tapahtuman nimi, 

alkamis- ja 

loppumis-

ajankohta, 

mahdollinen 

hälytys, sijainti yms.

Paina lopuksi 

oikeasta 

yläkulmasta 

tallenna. 

Pääset 

muokkaamaan 

tietoja, kun 

napautat kaksi 

kertaa sitä 

päivämäärää, 

johon tapahtuma 

on luotu, 



Laskin

Saat näkyviin laskimen 
yksikkömuuntimen. 



Lähteet:

https://kayttoohje.fi/puhelimet/samsung/s

amsung-galaxy-a3-2017-kayttoohje/

https://kayttoohje.fi/puhelimet/samsung/samsung-galaxy-a3-2017-kayttoohje/

