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Lea Grönlund 

Millaiset laitteet seniorille ja 
vinkkejä käyttöön 



• Oman tilin määrittely/ 

• Ostot omasta 

kaupasta 

• Apple ID/ App Store 

• Google-tili/ Android 

market, Google Play 

• Microsoft-

tili/Windows-kauppa 

• Mitä laitteita nyt 

käytössä? 

• iOS: Mac, iPad, 

iPhone 

• Android: tabletti, 

puhelin 

• Windows: tietokone, 

tabletti, puhelin 
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Laitteista pohdintaa  



• Mitä kaikkea 

puhelimella voi 

tehdä? 

• Käytänkö jo kaikkia 

puhelimeni 

mahdollisuuksia? 

• Mitkä asiat kiinnostaa 

ja on itselle tärkeitä? 
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Laitteista ja ohjelmista 



• Turvaominaisuudet 

• Hyvä kamera 

• Netti 

• Kovaan käyttöön 

(kestävä, kosteutta 

sietävä) IP-luokitus 

Onko erityistoiveita? 

Iso teksti 

Kova ääni 

Ääniohjaus 

Kuulolaitteen käyttö 

Näppäinpuhelin 

Kosketusnäyttö 

Näytön koko 
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Laitteista ja ohjelmista 





• Radio Radiot.fi 

• Laskin 

• Kalenteri 

• Toimisto-ohjelmat 

Office 

• OneNote 

• Pankkiohjelmat – 

viivakoodin luku 

• Kauppalistat Pirkka.fi 

• Kartat 

• Navigointi Ajo-ohjeet 

• Kamera- kuvien 
jakaminen 

• Sähköposti 

• Facebook 

• Twitter 

• Liikenne Reitit 

• Kello  
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Hyödyllisiä jokapäiväiseen käyttöön 



• Tv-ohjelmat 

• Yle Areena, MTV 

Katsomo, Ruutu, The 

Voice, UrhoTv 

• YouTube 

• Radiot.fi 

• Musiikin tunnistus 

• Lehdet 

• Talous 

• Ajanviete Pelit 

• Terveys –
Kuntoiluohjelmat – 
Sports Tracker  

• Lääkkeiden muistutus- 
My-well-being 
• Sydämen syke, Hearth 

rate,  
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Hyödyllisiä jokapäiväiseen käyttöön 



• Scannerina 

• Suunnistuskarttana ja 

kompassina 

• Vesivaakana 

• Parkkikolikkoina, 

parkit.fi, parkman 

• Hätä paikannuspalvelu 

Smart Locator 

• Elokuvien etsijänä ja 

lippujen ostoon 

Finnkino Elokuvat 

 

• Ajantasaisena 

aikataulukirjana junat, 

autot, lentokoneet 

• Puhuvana ja puhetta 

ymmärtävänä 

sanakirjana Google 

kääntäjä 

• Matkaoppaana 
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Mitä kaikkea älypuhelimella tekisin? 



• askelmittarina, 

•  herätyskellona,  

• lääkemuistuttajana, 

• Kirjojen 

lukulaitteena, 

   kitaranvirittimenä, 

• Etsisin numeroita/nimiä 
Fonecta Caller 

• Kuuntelisin radiota 
radiot.fi 

• Käyttäisin 
itkuhälyttimenä Baby 
Monitor 

• munakellona Cooking 
Timer, taskulamppuna 
Flashlight, 
navigaattorina, 
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Mitä kaikkea älypuhelimella tekisin? 



Miten uuden käyttäjäksi? 

– Ihmettele, innostu ja ole utelias 

– Tutki ohjekirjaa 

• kännykän näppäimet ja kuvakkeet 

– niiden merkitys ja käyttö 

– kun tulee uusi outo tilanne ->tutki ja katso 
vaikka internetistä, jossa hyviä vinkkejä 

• lue esim. laitevalmistajien keskustelupalstoja - siellä 
uusista asioita 
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Miten uuden käyttäjäksi? 

–Ole tyytyväinen jokaisesta pienestäkin 
oppimastasi uudesta asiasta  

–Vähän (kerrallaan) on joskus riittävän 
paljon! 

• Ja sitten haluatkin oppia lisää 

–Kysy kaverilta, jolla samanlainen 
puhelin tai sama käyttöjärjestelmä 
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Miten uuden käyttäjäksi? 

– Siirrä kalenteri ja sähköposti 
kännykkään 

–Kuvaa ja jaa 

– Suunnista 

–Kirjoita ja lue 

–Puhu ja viesti myös Skypellä 
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Enter ry  13 

Käyttämään 

Elämänhelpottajana 

 -navigointi ja sähköposti 

Ikuistajana 

-kuvat ja videot 

Työkäyttäjänä 

-kalenteri ja sähköposti 
ja toimisto-ohjelmat 

Superkäyttäjänä 

- musiikkisoitin, 
tietokoneen korvaaja, 
erilaiset sovellukset, tv 

Minäkin voin 
auttaa! 


