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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 Totuus-osioon.

Tehtävä 



Et ole tavannut serkkujasi pitkään aikaan. 

Haluat kutsua heidät kylään. 

• Laadi lyhyt sähköpostiviesti serkuillesi. 

• Testisähköpostiin voit kirjoittaa esim.  
”Hei serkku! Mitä kuuluu? 
Tervetuloa luokseni kylään ensi sunnuntaina klo 12.”



Sähköpostilaatikkosi täyttyy erilaisista mainosviesteistä sekä 
epämääräisistä viesteistä.

• Määrittele saamasi epämääräinen sähköpostilähettäjä 
roskapostiksi.



Perheesi käyttää WhatsAppia viestien lähettämiseen.

• Lähetä tervehdysviesti WhatsAppissa (tai vastaavassa –
esim. Signal, Telegram) perheenjäsenellesi tai ystävällesi. 

• Voit myös kokeilla, miten lisäät viestiin kuvan.



Haluat soittaa ystävällesi pitkästä aikaa ja nähdä hänen 
kasvonsa. 

• Soita ystävälle videopuhelu.



Sinulla ja ystävilläsi on yhteinen WhatsApp –ryhmä. 

Viestejä tulee paljon ja sovellus ilmoittaa jokaisesta viestistä.

Miten mykistät sovelluksen ilmoitusäänet?

• Avaa WhatsApp ja mykistä sovelluksen ilmoitukset.



Sukulaisesi on jäämässä eläkkeelle. Hän ei tiedä, mitä kaikkea 
tulee tehdä. Olet kuullut, että suomi.fi –sivustolle on koottu 
virallista tietoa.

• Mene suomi.fi –sivustolle ja selvitä, mitä tietoa se antaa 
eläkkeelle jäävälle. 



Haluat tilata ruokaostoksesi verkosta. 

Mutta mistä tiedät, että sivusto on luotettava?

• Mene K-marketin tai Prisman sivuille.

• Etsi sivustolta turvallisuudesta kertovia elementtejä.



• Lukekaa totuus-kysymys.

• Mieti vastausta hetki.

• Kirjoita vastauksesi chat-
keskustelukenttään. 

• Keskustelkaa vastauksesta.

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

Totuudet 



• Onko WhatsAppissa turvallista lähettää henkilökohtaisia 
tietoja, kuten tilinumeroa tai luottokortin tietoja?



• Millaisista asioista tunnistat luotettavan verkkokaupan tai 
verkkosivun?



Verkkopalvelu tarjoutuu tallentamaan salasanasi. Miten 
toimit? 

• Tallennan salasanan sivustolle.

• En tallenna koskaan.

• En tiedä, mitä tehdä. En tallenna tällä kertaa.



• Mitä on netiketti? 



Olet lasten syntymäpäivillä ja olet ottanut kivoja valokuvia. 
Haluat jakaa sosiaalisen median tililläsi. 

• Miten toimit?



Satut onnettomuuspaikalle. Otat kuvia tilanteesta ja jaat 
kuvat sosiaalisessa mediassa. 

• Toimitko oikein? 



Saat sähköpostiviestin, joka on lähetetty 15 henkilölle. 

• Mikä asia on sellainen, että laitat ”Vastaa kaikille”?

• Milloin valitset ”Vastaa”? 



Saat sähköpostiviestin, joka on lähetetty 15 henkilölle. 

• Mikä asia on sellainen, että laitat ”Vastaa kaikille”?

• Milloin valitset ”Vastaa”? 



Kirjoitat asiatonta sisältöä sosiaaliseen mediaan. 

• Voidaanko sinusta tehdä rikosilmoitus?



Kohtaat asiatonta käytöstä sosiaalisessa mediassa. 

• Mitä teet? 

• Voidaanko sinusta tehdä rikosilmoitus?



• Opitko tänään uutta?

• Millainen olosi on nyt?

• Mitä haluaisit oppia seuraavaksi? 

Loppukeskustelu



Tilaa painettu Digitaidot-peli 
info@kuuloliitto.fi
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