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ANAGRAMMEJA TIETOTEKNIIKASTA 

Anagrammit ovat haastavaa aivojumppaa. Seuraavalla sivulla on 
26 sanaa, jotka on saatu sekoittamalla alku-peräisen sanan 
kirjaimet uuteen järjestykseen. Tehtävänä on ratkaista alku-  
peräiset sanat, jotka tässä luettelossa liittyvät kaikki 
tietokoneisiin tai tietoturvaan. 

Nämä anagrammit sopivat erityisen hyvin käytettäväksi näinä päivinä: 

1. Euroopan neuvoston tietosuojapäivä 28. tammikuuta  
2. Kansallinen tietoturvapäivä 7. helmikuuta 
3. SeniorSurf-päivä lokakuussa vanhusten viikon tiistaina 

 

Vaihtoehtoja materiaalin käyttöön 

1.  Tulosta tarvittava määrä sivua 2. Jaa paperit ja kynät osallistujille. Sanoja voidaan 
ratkaista yksin tai ryhmissä. Tämä ensimmäinen vaihtoehto on haastavin.  
Tulosta itsellesi vastaukset sivulta 11. 

2.  Tee kuten kohdassa 1., mutta helpota tehtävää jakamalla avuksi kortit, joissa on 
etsittävät sanat (sivu 10). 

3.  Tulosta sivut 8 - 10 (ja mattalaminoi.) Leikkaa kortit irti. Valitse haluamasi sanaparit (ks. 
sivu 11) ja anna osallistujille, joiden tehtävänä on yhdistää ne kortit, joissa on samat 
kirjaimet. Mieti korttien määrä ryhmän mukaan. Neljäkin voi olla sopiva luku. Jos 
järjestät kilpailun, tulosta jokaiselle ryhmälle samanlaiset kortit.  

4. Sivuilla 4 ja 6 on kaksi luetteloa sanoja. Toisessa on anagrammeja ja toisessa 
 sanoja, joista ne on muodostettu. Tehtävänä on yhdistää ne sanat, joissa on keskenään 
 samat kirjaimet. 

5. Edellistä tehtävää voi helpottaa ohjeistamalla näin:    
 Valitse ensin sana, jossa on joku harvinainen kirjain ja etsi vastauksista sanoja, joissa on 
 ko. kirjain. Valitse sitten pisin tai lyhin sana ja etsi sille pari. Tai valitse sana, jossa on 
 monta samaa kirjainta ja etsi toisesta luettelosta sana, jossa sitä kirjainta on yhtä monta.  

6.  Heijasta anagrammit seinälle yksi kerrallaan tai luettelona. Anna ryhmälle apuvälineeksi 
vastauskortit. Tämä voidaan käydä kisana. Sanaparin löytänyt ilmoittaa siitä ja yhdessä 
tarkistetaan onko ehdotus oikea. 
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ANAGRAMMEJA 

Ratkaise seuraavat tietosuojaan ja tietokoneisiin liittyvät sanat 
vaihtamalla kirjainten järjestystä.  

 

neitoteko  soijatuote 

ujo tasoite  tekikin keittoa 

kikatti kietoen  nuutisen juoma 

junnumuseoita  taidoista liiga 

aistit dialogia  sirut suvulla 

muoripula  hoida nuket 

luomupari  luomuarpi 

rosvokosket   surut sivulla 

virossa sujuu  juoru sivussa  

limapuuro  sinkkupannut 

hiusten ituja  rumpuiloa 

autuas ujo  hauen kodit 

uhkaneidot  kotien ote
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TIETOSUOJAAN JA TIETOKONEISIIN LIITTYVIEN 
ANAGRAMMIEN VASTAUKSET 

neitoteko  tietokone 
kotien ote  tietokone 
soijatuote  tietosuoja 
ujo tasoite  tietosuoja 
tekikin keittoa tietotekniikka 
kikatti kietoen tietotekniikka 
nuutisen juoma suojautuminen 
junnumuseoita suojautuminen 
taidoista liiga digitalisaatio 
aistit dialogia digitalisaatio 
muoripula  palomuuri 
luomupari  palomuuri 
luomuarpi  palomuuri 
rumpuiloa  palomuuri 
limapuuro  palomuuri 
rosvokosket  verkko-ostos 
surut sivulla turvallisuus 
sirut suvulla turvallisuus 
virossa sujuu virussuojaus 
juoru sivussa  virussuojaus 
sinkkupannut pankkitunnus 
hiusten ituja nettihuijaus 
autuas ujo  suojautua 
hauen kodit tiedonhaku 
hoida nuket tiedonhaku 
uhkaneidot  tiedonhaku 
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Yhdistä viivalla toisiinsa ne sanat ja sanaparit,  
joissa on samat kirjaimet. 
 

neitoteko  turvallisuus 

ujo tasoite  nettihuijaus 

kikatti kietoen  virussuojaus 

junnumuseoita  tietosuoja  

aistit dialogia  palomuuri 

sirut suvulla  tietokone 

muoripula  tiedonhaku 

hoida nuket  suojautua 

luomupari  suojautuminen 

rosvokosket   pankkitunnus 

virossa sujuu  tietotekniikka 

sinkkupannut  verkko-ostos 

hiusten ituja  tiedonhaku  

autuas ujo  palomuuri   

uhkaneidot  digitalisaatio  
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Yhdistä viivalla toisiinsa ne sanat ja sanaparit,  
joissa on samat kirjaimet. VASTAUKSET 

 

neitoteko  turvallisuus 

ujo tasoite  nettihuijaus 

kikatti kietoen  virussuojaus 

junnumuseoita  tietosuoja  

aistit dialogia  palomuuri 

sirut suvulla  tietokone 

muoripula  tiedonhaku 

hoida nuket  suojautua 

luomupari  suojautuminen 

rosvokosket   pankkitunnus 

virossa sujuu  tietotekniikka 

sinkkupannut  verkko-ostos 

hiusten ituja  digitalisaatio  

autuas ujo    

uhkaneidot 
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Yhdistä viivalla toisiinsa ne sanat ja sanaparit,  
joissa on samat kirjaimet.   

 

soijatuote  tietotekniikka 

tekikin keittoa  digitalisaatio 

nuutisen juoma  palomuuri 

taidoista liiga  tiedonhaku 

luomuarpi  tietosuoja 

limapuuro  tietokone 

juoru sivussa  suojautuminen 

kotien ote  virussuojaus 

rumpuiloa  turvallisuus 

hauen kodit   

surut sivulla  

   



7 
 

www.vahvike.fi 

 

Yhdistä viivalla toisiinsa ne sanat ja sanaparit,  
joissa on samat kirjaimet.  VASTAUKSET 

 

soijatuote  tietotekniikka 

tekikin keittoa  digitalisaatio 

nuutisen juoma  palomuuri 

taidoista liiga  tiedonhaku 

luomuarpi  tietosuoja 

limapuuro  tietokone 

juoru sivussa  suojautuminen 

kotien ote  virussuojaus 

rumpuiloa  turvallisuus 

hauen kodit   

surut sivulla  
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NEITOTEKO SOIJATUOTE 

UJO TASOITE TEKIKIN KEITTOA 

KIKATTI KIETOEN NUUTISEN JUOMA 

JUNNUMUSEOITA TAIDOISTA LIIGA 

AISTIT DIALOGIA SIRUT SUVULLA 

MUORIPULA HOIDA NUKET 

LUOMUPARI LUOMUARPI 

ROSVOKOSKET SURUT SIVULLA 
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VIROSSA SUJUU JUORU SIVUSSA 

LIMAPUURO SINKKUPANNUT 

HIUSTEN ITUJA RUMPUILOA 

EHDIN KUTOA HAUEN KODIT 

UHKANEIDOT KOTIEN OTE 
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Tietosuoja 

 

 
Tietotekniikka 

 
 

Suojautuminen 
 

 
Digitalisaatio 

 
 

Turvallisuus 
 

 
Palomuuri 

 
 

Verkko-ostos 
 

 
Virussuojaus 

 
 

Pankkitunnus 
 

 
Nettihuijaus 

 
 

Tietokone 
 

 
Tiedonhaku 
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TIETOTEKNIIKKAAN LIITTYVIÄ ANAGRAMMEJA 

Näistä voit rakentaa uusia tehtäviä tarpeen mukaan. 

Tietosuoja ajoitusote, etsi outoja, sitoo etuja, jaettu osio,  
  soijatuote, ujo tasoite, suo tietoja,  

Tietotekniikka otitte kaikkeni, otettiin keikka, tekikin keittoa,  
  kikatti kietoen, kaiket koettiin  

Suojautuminen juu soutaminen, juon munuaiset, junnumuseoita,  
  saunonut meiju, juutisen muona, museoitu jannu, 
  joensuun muita, muiston uuneja, tuumasi juonen, 
  nuutisen juoma 

Digitalisaatio taidoista liiga, aistit dialogia,  

Turvallisuus sirut suvulla, surut sivulla 

Palomuuri  muoripula, ulompi ura, luomupari, limapuuro,  
  rumpuiloa, luomuarpi 

Verkko-ostos rosvokosket, sokkoversot,  

Virussuojaus virossa sujuu, juoru sivussa, juurisovussa,  

Pankkitunnus sinkkupannut, kannuspunkit     

Nettihuijaus juutisen ahti, hiusten ituja, siihen juttua   

Suojautua autuas ujo, auta juuso,      

Tiedonhaku hauen kodit, uhkaneidot, ehdin kutoa,   
  kohun taide, hoida nuket 

Tietokone keiton ote, tokion tee, kotien ote, neitoteko 

 


