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Hyviä Android-sovelluksia
Tässä on luettelo kirjoittajien käyttämistä ja hyviksi havaituista sovelluksista
Android-laitteille. Sovellukset ovat pieniä ohjelmia, joita voi ladata tablettiin tai älykännykkään
Play-kaupasta. Puhutaan myös appseista, sana tulee englannin kielen sanasta application eli
sovellus. Sovellus on optimoitu mobiililaitteille ja on siksi nopeampi ja monesti myös
turvallisempi kuin selaimen käyttö.
Lisätietoa maksamiseen sopivista Play-lahjakorteista:
https://play.google.com/intl/all_fi/about/giftcards/ .
Internet-ohjelma
-

-

Chrome: Suosittelemme Googlen sovellusten, kuten Chrome-internetselaimen käyttöä,
vaikka valmistajat (esim. Samsung) ovat tehneet omia sähköpostiappseja, selaimia ja
kalentereja. Googlen sovellukset toimivat selvästi paremmin.
Google: hakusovellus, jolla voidaan hakea tietoa internetistä myös puhumalla

Päivittäiset apurit
-

Kello, myös herättäjä
Kalenteri
Muistio, korvaa kynän ja paperin (ostoslista, pienet muistiinpanot)
Keep: muistiinpanot-sovellus
Liputan-sovellus: Sisäministeriön ilmainen Liputan-sovellus sovellus kertoo, minkä
puolesta milloinkin liputetaan ja mihin aikaan lippu tulee nostaa ja laskea.
Fonecta Caller: maksuton puhelinluettelo (tunnukset maksaa 0,25€ ja laskutetaan
puhelinlaskussa)
Parkman pysäköintisovellus. Erittäin kätevä sovellus autoilijalle. Korvaa kolikot ja maksat
vain käytetystä pysäköintiajasta.

Yhteydenpito
Sähköposti
-

Gmail

Videopuhelut ja viestit
-

Skype: myös pienet kokoukset
Facebook ja Messenger: yhteisöpalvelu ja sen viestintäsovellus, jolla voi myös soittaa
WhatsApp: ilmaiset tekstiviestit, multimediaviestit, puhelut ja videopuhelut
Google hangouts
Posti mobiili: aidot postikortit ja postin kätevät palvelut aina mukanasi
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Uutisia
-

Ampparit: hakee uutisia useista lähteistä
YLE uutisvahti (loistava, voit profiloida oman mielenkiinnon mukaiseksi)
Iltalehti (ilmainen)
Ilta-Sanomat (ilmainen)
Helsingin Sanomat (edellyttää tilausta ja digitunnuksia)

Sää
-

Ilmatieteenlaitoksen sää
IS supersää (Foreca ja Ilmatieteen laitos vierekkäin – valitse parempi ennuste….)
IL Paras sää (Forecan, Ilmatieteenlaitoksen ja norjalaisen Yr:n ennusteet)

Hyvinvointi
-

iCare Health, mittaa mm. verenpaineen ja sykkeen ja askeleet
HeiaHeia, mm. liikuntaan kannustava yhteisöllinen sovellus
Askelmittari
Moves
Pedometer Step Counter, mittaa askeleet, km, Kcal, kävelyajan
Petralex Hearing Aid: huonokuuloisen avuksi vaikka TV:n kuunteluun
Suurennuslasi
Reading Glasses: lukulasien korvaaja
Lääkkeeni: Kaikki lääketiedot helposti

TV ja Radio
-

YLE Areena: katso TV-ohjelmia suorana tai tallenteina, myös radio löytyy
MTV Katsomo
Ruutu
SVT play (jos osaa ruotsia)
Chromecast, jos on hankkinut Googlen Chromecast-mediatoistimen (39€). Vastaava
Apple-tv maksaa 179€. Näiden avulla tabletin sisältö voidaan heijastaa tv:n näytölle.
Radiot.fi: tekee tabletista matkaradion
TuneIn: maailmanradio, yli 100 000 asemaa
Supla: mainio sovellus radio-ohjelmien yms. kuunteluun jälkikäteen. Kuunneltavana
radio-ohjelmien (mm. musikki, hyvinvointi) lisäksi myös äänikirjoja.

Pankkiasiat
-

Mobiilipankki (Nordea, OP, …) turvallinen ja viivakoodin luku helpottaa maksamista.
MobilePay: maksa puhelimellasi pieniä maksuja
Maksa bensan osto kännykällä esim. S-mobiili ABC-Mobiilitankkaus
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Kirjat, lukeminen
-

Play Kirjat: maksullisia sekä ilmaisia kirjoja
Ellibs: Helmet-kirjaston e-kirjojen lukemiseen. Vaatii vain kirjastokortin + salasanan.
Elisa e-kirja: maksullisia kirjoja ja jatkuvasti tarjouksia. Myös mahtava kattaus ilmaisia
klassikoita Shakespearesta Topeliukseen
HS/Kirjat: tilaajille 1 kirja/kk ilmaiseksi, ilmaisia klassikoita, n. 10 euroa/kk koko
valikoima.
Celia äänikirjat lukuesteisille. Tarvitaan Celia-tunnukset ja rekisteröityminen kirjaston
(mm. Rikhardinkatu, Itäkeskus) kautta. Sovellus Pratsam Reader Play-kaupasta.
Taskukirjasto: HelMet-kirjastojen sovellus, joka tuo kirjastokortin puhelimeen. Siinä voi
myös tehdä varauksia ja uusia lainoja.
Biblio-sovelluksella voi lainata ja kuunnella äänikirjoja Helmet-kirjastoista

Kotitoimistoon
-

Googlen ilmaiset pilvipalvelut: Drive = kansiot, Docs = asiakirja, Sheets =
laskentataulukko, Slides = esitykset
WPS office – vastaa MS tai Libre officea
Laskin, myös ALV-laskin (VAT Calculator)
My Script Calculator, laskutoimitus sormella ruudulle näppäilyn sijaan
Kalenteri: vapauttaa paperisesta kalenterista
File Manager. Samanlainen kuin Windows tiedostonhallinta

Liikkuminen, navigointi
-

Google Maps: käy myös navigointiin esim. autolla ajettaessa
HERE WeGo -kartat: pohjautuu Nokian karttoihin, myös navigointi
Google Earth: voit tutkia paikkoja maapallolla sekä niistä otettuja valokuvia
Oma matkakortti (laitteessa oltava NFC). Lukee matkakortin saldon ja kaikki muutkin
tiedot.
Reittiopas: HSL:n selainsovellus, josta voi tehdä käynnistysikonin koti-valikkoon.
Reittioppaita eri kaupunkeihin, myös ulkomaille
Sporat.fi: näyttää reaaliaikaisesti raitiovaunut kartalla ja voi valita myös halutun linjan
Maastokartat: osittain maksullinen
Jahtikartta: karttapohjista pitää maksaa (kartalle voi merkitä omat sienipaikat)
Helsinki Airport: tietoa lennoista ja lentoaseman palveluista
Valopilkku: mainio sovellus taksin tilaamiseen netin avulla (1 tekstiviesti käyttöönoton
yhteydessä, muuten ilmainen).
Retkikartta.fi (Metsähallitus) Palvelusta voit hakea Metsähallituksen metsästys- ja
kalastuskohteita. Voit etsiä myös retkeilyyn sopivia kohteita ja palveluita.

Valokuvaus
-

Google Kuvat (tai Valokuvat): kuvien säilytykseen myös pilvessä
Adobe Photoshop Express, kuvien muokkaukseen
Pixlr: kuvien muokkaus ja yhdistely
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Magisto Video Editor & Maker: Vuoden 2015 parhaita Android sovelluksia
Voice recorder: äänitä elokuvasi
Play-kaupassa paljon ilmaisia sovelluksia kuvien käsittelyyn ja tilaamiseen.

Musiikki
Play-kaupasta löytyy paljon musiikkia ja sovelluksia musiikin tekoa varten, laitteesi voi olla esim.
kitara, piano tai rummut. Tässä pari musiikkiin liittyvää sovellusta.
-

Walk Band: voit tehdä omaa musiikkia eri instrumenteilla
Youtube: musiikin lisäksi löytyy elokuvia ja ohjeita lähes mihin tahansa (varsinkin
englanniksi)
Spotify: maksullinen. Perusversio ilmainen, sisältää mainoksia ja rajoitteita.

Opiskelu
Tabletti on mainio apuväline melkein minkä tahansa asian opiskeluun. Ohjeita löytyy kirjallisena
ja videoina (Youtube) sekä sovelluksia opiskelua varten. Tässä muutama:
Kielet
-

esim. Duolingo (englannin kielinen opettaja, mutta jos se on ok, niin …)
VoiceTranslator: kääntää kielen toiseksi, myös suomen.
kääntäjiä ja sanakirjoja paljon, mm. Google-kääntäjä, kääntää tekstin jopa valokuvasta

Musiikki, esim.
-

Perfect Ear, opettaa kuulemaan
Sing Sharp, laulaminen, vaatii mikrofonin ja kaiuttimet

Tabletin käyttö, esim. Youtube videoita, valtaosin englanniksi
Polkupyörän huolto, karjalan piirakat, sukan kantapää, kaikkiin löytyy apua Youtubesta.
Pelejä aivojumpaksi
-

Speed Tester: Speden peleistä tuttu nopeuspeli
Sanajahti: sanapeli, jossa reaaliaikaisesti myös muita pelaajia mukana
Sanapala: muodosta annetuista kirjaimista sanoja. Laaja kielivalikoima.
FruitSorter: eri hedelmien lajittelua liukuhihnalta
Solitaire tai Pasianssi: korttipelit
Hay Day: Super Shellin mainio maatilapeli
Sudoku: numeropeli
Candy Crush Saga: Kingin valmistama
Aivoterveydeksi: hyvää aivojumppaa
Lumosity: englanninkielinen vastaava kuin Aivoterveydeksi
Vahvike.fi: Vanhustyön keskusliiton aineistopankki ikääntyneen ihmisen kanssa
toimimisen tueksi.
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Sukututkimus
-

MyHeritage-sovelluksella voit rakentaa sukupuusi

Taikatemput
-

katso mallia: https://www.youtube.com/watch?v=g668yUOO_WI

Työkalut
-

Vatupassi eli vesivaaka
Äänimittari
Light Lux Meter, yksinkertainen valotehon mittari
paljon muitakin mittareita, parempia tai hupiversioita
112 Suomi, ilmoittaa sijaintisi koordinaatteina myös Hätäkeskukseen (vaatii
puhelinnumeron)
taskulamppu

Tietoturva yms.
-

-

360 Security: Antivirus Boost, ilmainen virustorjunta
Avira Antivirus Security: ilmainen virustorjunta
F-Secure SAFE: virustorjunta
Lisää tietoa virusturvaohjelmista (englanniksi, testitulokset 2/2016)
Clean master: Poistaa muistista turhaa tavaraa. Ei tarpeen uusimmissa
käyttöjärjestelmissä
CCleaner: siivoukseen. Vapauttaa lisää tilaa muistista
WiFi Analyzer: WLAN/WiFi -verkkojen tutkintaan. Näyttää mm. alueella toimivien
WLAN-verkkojen nimet, signaalinvoimakkuuden ja millä kanavalla kukin verkko toimii.
Siitä on hyötyä, koska oletusarvoisesti kaikki WLAN-reitittimet toimivat kanavalla 1,
jolloin ne saattavat häiritä toisiaan. Reitittimen asetuksista voi vaihtaa kanavaa.
Käyttökelpoisia kanavia ovat kanavat 1, 6 ja 11. Samoin voi tutkia, missä päin asuntoa
oma verkko "kuuluu" ja missä signaali on heikko tai häiritseekö vaikkapa naapurin
verkko jossain huoneessa pahemmin kuin toisessa.
TeamViewer on kätevä apuväline, jos haluaa auttaa, opastaa tai neuvoa laitteiden
käytössä etänä. Toimii tietokoneiden kesken, tablettien kesken ja tabletista
WIN-tietsikkaan ja päinvastoin.

Mistä lisää tietoa hyvistä Android-sovelluksista?
-

Helsingin Sanomat, lauantain numerossa on palsta, jossa esitellään uusia sovelluksia.
Mobiili.fi sivulta löytyy tietoa myös sovelluksista.
Googlella voi hakea vinkkejä.
Enterin FB-ryhmässä voi kysyä sovellusten vinkkejä ja käyttökokemuksia
kavereilta kyselemällä
Youtube-haku: best android apps...

Motto: Tabletti on juuri niin hyvä kuin siihen ladatut sovellukset. (Lähde: Minni Niemelän
blogi "Some osaksi arkea".)

