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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



Olet laatinut sähköpostitervehdyksen, jonka aiot lähettää 
useammalle vastaanottajalle. He ovat keskenään vieraita. 

• Laadi sähköpostiviesti, jossa olet piilottanut 
vastaanottajien sähköpostiosoitteet.



Olet huolissasi puhelimesi turvallisuudesta. 

• Aseta tai vaihda puhelimesi kirjautumiseen vaadittava 
suojakoodi.

• Muuta koodi takaisin tarvittaessa.



Onko salasanasi riittävän vahva? 

• Tarkista Yle:n Digitreeneissä, miten nopeasti salasana 
murretaan. 

• Huom! Älä käytä oikeaa salasanaasi. Testaa erilaisia  
salasanoja. 

Linkki: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/01/digitreenit-17-
salasanakone-testaa-kuinka-nopeasti-salasana-murretaan

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/01/digitreenit-17-salasanakone-testaa-kuinka-nopeasti-salasana-murretaan


Käyt metsällä koirasi kanssa. 

Koirallasi on GPS-panta ja seuraat sen liikkumista 
puhelimellasi. 

Sataa vettä. Haluat vähentää kirjautumiskertoja.

• Muuta laitteesi näytönlukituksen säädöt väliaikaisesti.



Olet kuullut, että internetjätit seuraavat toimintaamme. 

Hyvä uutinen on, että voit vaikuttaa siihen, miten paljon 
tietoa jaat. 

• Avaa älypuhelimesi asetukset ja sovellusten 
käyttöoikeudet.

• Tarkista, millä sovelluksilla on oikeus sijainti- ja 
yhteystietoihisi.

• Säädä asetukset mieleiseksi. 

• Voit esimerkiksi määrittää, että sovellukset voivat käyttää 
sijaintiasi vain silloin, kun ne on käytössä. 



Etsit ruokareseptiä internetistä. 

Löydät kiinnostavan reseptin mutta, kun avaat sivun, sivusto 
ilmoittaa, että se käyttää evästeitä käyttökokemuksen 
parantamiseksi. 

Edetäksesi sinun täytyy hyväksyä evästeet tai säätä niitä. 

• Avaa evästeseloste ja säädä ne mieleiseksi. 



• Lukekaa Totuus-kysymys.

• Mieti vastausta hetki.

• Kirjoita vastauksesi chat-
keskustelukenttään. 

• Keskustelkaa vastauksesta.

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

Totuudet



Totta vai tarua?  

• Kaikissa laitteissa on hyvä olla sama salasana/koodi.



• Anna esimerkki vahvasta salasanasta.



Pankista soitetaan ja pyydetään sinun pankkitunnustuksiasi.  

• Annatko tiedot puhelimessa?

• Perustele vastaus. 



Sinulle soitetaan tuntemattomasta numerosta. Et odota 
soittoa mistään. 

• Miten toimit? 



Sosiaalisessa mediassa liikkuu hauskoja kyselyitä, joissa 
kysytään mm. äitisi tyttönimeä tai lapsuuden lemmikin 
nimeä. 

• Voitko osallistua? 

• Perustele.



Sosiaalisessa mediassa leviää K-kaupan arpajaismainos.

Arpajaispalkinnoksi luvataan 100€. 

• Miten varmistat, että kyseessä on aito K-kaupan mainos?



• Oletko suojannut wifi-verkkosi? 

• Miten?



• Opitko tänään uutta?

• Millainen olosi on nyt?

• Mitä haluaisit oppia seuraavaksi? 

Loppukeskustelu



Tilaa painettu Digitaidot-peli 
info@kuuloliitto.fi

mailto:info@kuuloliitto.fi

