
 
  

 

 

 

 

 

Digitaitokoulutukset 

kevät 2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tieto vie uuteen. 



 
  

 

Digitaitokoulutukset  
 

 

Android tutuksi 
 
Aika ja paikka Maanantai 30.1.2023 klo 15.15–16.45, Mikkelin kesäyliopisto, 

Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli sekä verkossa (Teams). 
 
Koulutus toteutetaan hybridiopetuksena. Lähiopetukseen otetaan 
20 ensimmäistä ilmoittautunutta. Opetukseen on mahdollista 
osallistua myös etäyhteyden kautta.  

 
Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat lisää osaamista 

Android-käyttöjärjestelmään perustuvan älylaitteen käyttöön.   
 
Sisältö Koulutuksessa opit Android-puhelimen tai -tabletin peruskäyttöä ja 

ominaisuuksia. Opit tarkistamaan puhelimen päivitykset ajan tasalle 
ja perehdyt myös erilaisten hyödyllisten sovellusten asentamiseen ja 
hallintaan sekä pikakuvakkeiden käyttämiseen ja 
helppokäyttötoimintoihin. 

 
Opetukseen liittyvät kokeilut ja harjoitukset tehdään omilla laitteilla 

(tablet-tietokone tai älypuhelin). 

 
Kouluttaja Heikki Hakala, datanomi ja ICT-tukihenkilö 
 

Hinta  12 € 

 

Ilmoittautumiset 22.1. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon,  

p. 044 710 4242 tai ilmoittautumislomakkeella 

https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/digitaitokoulutukset 
 

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 22.1.2023 asti. Mikäli 

ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme koko maksun. 

 
Älypuhelin tutuksi iOS 

Aika ja paikka Maanantai 20.2.2023 klo 15.15–16.45, Mikkelin kesäyliopisto, 
Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli sekä verkossa (Teams). 

 
Koulutus toteutetaan hybridiopetuksena. Lähiopetukseen otetaan 
20 ensimmäistä ilmoittautunutta. Opetukseen on mahdollista 
osallistua myös etäyhteyden kautta.  

 
Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat lisää osaamista 

iOS-käyttöjärjestelmään perustuvien älylaitteiden (iPhone ja iPad) 
käyttöön.   

 

https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/digitaitokoulutukset
http://www.mikkelinkesayliopisto.fi/koulutukset/ios-tutuksi


 
  

 

Sisältö Koulutuksessa opit iOS-käyttöjärjestelmään perustuvan älylaitteen 
(iPhone tai iPad) peruskäyttöä. Opit puhelimen, tekstiviestien ja 
sähköpostin käyttöä. Koulutuksen aikana perehdyt myös erilaisten 

hyödyllisten sovellusten asentamiseen App Storesta sekä 
sovellusten ja tallennustilan hallintaa. Tutustut myös 
helppokäyttötoimintoihin. Lisäksi opit päivittämään älylaitteesi 
ohjelmia. 

Kouluttaja Heikki Hakala, datanomi ja ICT-tukihenkilö 
 

Hinta  12 € 

 

Ilmoittautumiset 12.2. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon,  

p. 044 710 4242 tai ilmoittautumislomakkeella 

https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/digitaitokoulutukset 

 
Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 12.2.2023 asti. Mikäli 
ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme koko maksun. 

 
Tietoturvallista Android-älylaitteen käyttöä 
 
Aika ja paikka Maanantai 27.2.2023 klo 15.15–16.45 Mikkelin kesäyliopisto, 

Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli sekä verkossa (Teams). 
 

Koulutus toteutetaan hybridiopetuksena. Lähiopetukseen otetaan 
20 ensimmäistä ilmoittautunutta. Opetukseen on mahdollista 
osallistua myös etäyhteyden kautta.  

 
Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat lisää osaamista 

Android-käyttöjärjestelmään perustuvan älylaitteen käyttöön.   
 
Sisältö Koulutuksessa perehdytään tietoturvauhkiin ja niiltä suojautumiseen 

sekä mobiililaitteen suojaamiseen osana tietoturvaa. Opitaan 

luomaan turvallinen salasana. Koulutuksessa saadaan tietoa 

yleisimmistä nettihuijauksista ja riskien välttämiseltä. Koulutuksessa 

opit myös, kuinka oma älylaite puhdistetaan turhista ja tilaa vievistä 

sovelluksista ja kuinka vapautetaan tallennustilaa laitteelle.  

 
Opetukseen liittyvät kokeilut ja harjoitukset tehdään omilla laitteilla 

(tablet-tietokone tai älypuhelin). 

 
Kouluttaja Heikki Hakala, datanomi ja ICT-tukihenkilö 
 

Hinta  12 € 

 

Ilmoittautumiset 19.2. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon,  

p. 044 710 4242 tai ilmoittautumislomakkeella 

https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/digitaitokoulutukset 

https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/digitaitokoulutukset
https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/digitaitokoulutukset


 
  

 

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 19.2.2023 asti. Mikäli 

ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme koko maksun. 
 

 
Tietoturvallista iOS-älylaitteen käyttöä 
 
Aika ja paikka Maanantai 6.3.2023 klo 15.15–16.45 Mikkelin kesäyliopisto, 

Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli sekä verkossa (Teams). 
 

Koulutus toteutetaan hybridiopetuksena. Lähiopetukseen otetaan 
20 ensimmäistä ilmoittautunutta. Opetukseen on mahdollista 
osallistua myös etäyhteyden kautta.  

 
Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat lisää osaamista 

iOS-käyttöjärjestelmään perustuvien älylaitteiden käyttöön.   
 
Sisältö Koulutuksessa perehdytään tietoturvauhkiin ja niiltä suojautumiseen 

sekä mobiililaitteen suojaamiseen osana tietoturvaa. Opitaan 
luomaan turvallinen salasana. Koulutuksessa saadaan tietoa 
yleisimmistä nettihuijauksista ja riskien välttämiseltä. Koulutuksessa 
opit myös, kuinka oma älylaite puhdistetaan turhista ja tilaa vievistä 
sovelluksista ja kuinka vapautetaan tallennustilaa laitteelle.  

 
Opetukseen liittyvät kokeilut ja harjoitukset tehdään omilla laitteilla 

(tablet-tietokone tai älypuhelin). 

 
Kouluttaja Heikki Hakala, datanomi ja ICT-tukihenkilö 
 

Hinta  12 € 

 

Ilmoittautumiset 26.2. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon,  

p. 044 710 4242 tai ilmoittautumislomakkeella 

https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/digitaitokoulutukset 

 

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 26.2.2023 asti. Mikäli 

ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme koko maksun. 
 

 

Pilvipalvelut osana Android-älylaitteen käyttöä 

 
Aika ja paikka Maanantai 3.4.2023 klo 15.15–16.45, Mikkelin kesäyliopisto, 

Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli sekä verkossa (Teams). 

 

Koulutus toteutetaan hybridiopetuksena. Lähiopetukseen otetaan 
20 ensimmäistä ilmoittautunutta. Opetukseen on mahdollista 
osallistua myös etäyhteyden kautta.  

 

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat lisää osaamista 
Android-käyttöjärjestelmään perustuvien älylaitteiden käyttöön.   

https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/digitaitokoulutukset


 
  

 

 
Sisältö Koulutuksessa opit ottamaan käyttöön pilvipalvelu ja opitaan 

tallentamaan pilveen (yhteystiedot, kalenteri, kuvat). Perehdyt 
Google-tunnusten käyttöön. Koulutuksessa perehdyt Google Drive-
pilvipalveluun ja opit tekemään Driveen mm. kansioita. 

 

Opetukseen liittyvät kokeilut ja harjoitukset tehdään omilla laitteilla 

(tablet-tietokone tai älypuhelin). 

 

Kouluttaja Heikki Hakala, datanomi ja ICT-tukihenkilö 

 

Hinta  12 € 

 

Ilmoittautumiset 26.3. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon,  

p. 044 710 4242 tai ilmoittautumislomakkeella 

https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/digitaitokoulutukset 

 

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 26.3.2023 asti. Mikäli 

ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme koko maksun. 

 

Pilvipalvelut osana iOS-älylaitteen käyttöä 

 
Aika ja paikka Maanantai 17.4.2023 klo 15.15–16.45 Mikkelin kesäyliopisto, 

Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli sekä verkossa (Teams). 

 

Koulutus toteutetaan hybridiopetuksena. Lähiopetukseen otetaan 

20 ensimmäistä ilmoittautunutta. Opetukseen on mahdollista 

osallistua myös etäyhteyden kautta.  

 

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat lisää osaamista 
iOS-käyttöjärjestelmään perustuvien älylaitteiden (iPhone ja iPad) 
käyttöön.   

 

Sisältö Koulutuksessa opit ottamaan käyttöön pilvipalvelu (iCloud) ja opit 

tallentamaan pilveen mm. yhteystiedot, kalenteri ja kuvat). Perehdyt 

Apple ID:n käyttöön, tietoturvaan ja App Storen käyttöön.  

 

Opetukseen liittyvät kokeilut ja harjoitukset tehdään omilla laitteilla 

(tablet-tietokone tai älypuhelin). 

 

Kouluttaja Heikki Hakala, datanomi ja ICT-tukihenkilö 

 

Hinta  12 € 

 

Ilmoittautumiset 10.4. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon,  

p. 044 710 4242 tai ilmoittautumislomakkeella 

https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/digitaitokoulutukset 

 

https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/digitaitokoulutukset
https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/digitaitokoulutukset


 
  

 

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 26.3.2023 asti. Mikäli 

ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme koko maksun. 

 

 

Valokuvaaminen älylaitteella ja valokuvat talteen 

älylaitteesta  
 

Aika ja paikka Maanantai 15.5.2023 klo 15.15–16.45, Mikkelin kesäyliopisto, 

Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli sekä verkossa (Teams). 

 

Koulutus toteutetaan hybridiopetuksena. Lähiopetukseen otetaan 

20 ensimmäistä ilmoittautunutta. Opetukseen on mahdollista 

osallistua myös etäyhteyden kautta.  

 

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat lisää osaamista 

Android- tai iOS-käyttöjärjestelmään perustuvien älylaitteiden 

käyttöön.   

 

Sisältö Koulutuksessa opit muokkaamaan älylaitteella ottamiasi valokuvia 

sekä tallentamaan ja jakamaan kuvia. Koulutuksessa ladataan 

Google Play -kaupasta tai App Storesta jokin ilmainen 

kuvankäsittelyohjelma (esim Snapsheed), jolla voit muokata 

kuvistasi kuvakoosteita. Opit tallentamaan kuvat pilveen (joko 

Google Drive tai iCloud) 
 

Opetukseen liittyvät kokeilut ja harjoitukset tehdään omilla laitteilla 

(tablet-tietokone tai älypuhelin). 

 

Kouluttaja  Heikki Hakala, datanomi ja ICT-tukihenkilö 

 

Hinta  12 € 

 

Ilmoittautumiset 7.5. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon,  

p. 044 710 4242 tai ilmoittautumislomakkeella 

https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/digitaitokoulutukset 

 
Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 7.5.2023 asti. Mikäli 

ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme koko maksun. 

 

 

 

https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/digitaitokoulutukset

