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• Lukekaa tehtävä läpi.

• Kokeile ensin suorittaa tehtävä 
itsenäisesti omalla älypuhelimellasi. 

• Katsokaa sitten ryhmän kanssa, 
miten tehtävä suoritetaan. 

• Suorita tehtävä nyt itsenäisesti. 

• Pitäkää tauko enintään 45 minuutin 
jälkeen.

• Siirry tauon jälkeen aihepiirin Totuus-
osioon.

Tehtävät 



Huomaat, ettet pysty lukemaan tekstiä samaan tapaan kuin 
ennen.

• Avaa puhelimesi asetukset ja suurenna puhelimesi fontin 
kokoa.



Olet lähdössä lentokoneella Frankfurtiin. 

Matkustajia ohjeistetaan laittamaan puhelin lentotilaan tai 
pois päältä.

• Laita puhelin lentotilaan.

• Ota lentotila pois päältä.



Olet menossa teatteriin ja et halua puhelimen häiritsevän 
sinua. 

• Ota puhelimesta äänet pois.

• Laita puhelin "Älä häiritse" –tilaan.



Olet viemässä tavaraa kellariin. 

Maan alla ollessasi tulee sähkökatkos, etkä näe mitään.

• Laita puhelimestasi taskulamppu päälle.



Miten kirjaudut Wifi-verkkoon?

• Avaa puhelimesi Asetukset.

• Valitse Wifi ja liity avoimeen verkkoon.

• Kirjaudu halutessasi pois.



Tapaat kurssilla henkilön ja haluat vaihtaa yhteystietoja hänen 
kanssaan. 

• Lisää älylaitteesi yhteystietoihin henkilön tiedot.



Olet soittanut asiakaspalvelunumeroon ja sinut on laitettu 
jonottamaan vuoroasi. 

Odotus käy pitkäksi ja haluat kätesi vapaaksi. 

• Kytke puhelun kaiutin päälle soiton aikana.



Soitat teleoperaattorille. 

Puhelu yhdistyy automaattiin, joka ohjeistaa sinua 
näppäilemään puhelinnumerosi ruudulle puhelun aikana. 

• Kokeile, miten voit käyttää numeronäppäimistöä puhelun 
aikana.



Haluat kirjoittaa tekstiviestin, joka sisältää erityismerkkejä. 

• Mistä löydät näppäimistöltäsi isot kirjaimet, numerot ja 
€-merkin?



• Lukekaa Totuus.

• Mieti vastausta hetki.

• Kirjoita vastauksesi chat-
keskustelukenttään. 

• Keskustelkaa vastauksesta.

• Siirtykää loppukeskusteluun 
30-35 minuutin jälkeen tai kun 
kaikki totuudet on käyty läpi. 

Totuudet



• Luettele kolme erilaista digilaitetta. 



Olet saanut puhelun tuntemattomasta numerosta. 

• Mistä voit selvittää, kuka soitti? 



• Mikä on puhelimesi käyttöjärjestelmä?



• Mitä eroa on tekstiviestillä ja WhatsApp –viestillä?



• Mitä tarkoittaa langaton verkko?



• Opitko tänään uutta?

• Millainen olosi on nyt?

• Mitä haluaisit oppia seuraavaksi? 

Loppukeskustelu



Tilaa painettu Digitaidot-peli 
info@kuuloliitto.fi
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