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Puheenjohtajalta

Vuosi 2020 on Apple-käyttäjät ry:n 30 toimintavuosi. Yhdistyksen
alkujuuret ovat vuonna 1990 perustetussa HYPER ry:ssä. Yhdistyksen ensimmäisiä toimintoja oli HYPER-UUTISTEN julkaisemisen
lisäksi HyperCard -ohjelmalla tehtyjen pinojen tutkiminen. Myöhemmin katsottiin pelkästään hypermediaan keskittyminen toiminnalle
liian suppeaksi ja suunnattiin toimintaa muuhunkin Macintosh-ympäristössä tapahtuvaan. Syntyi suomalainen Macintosh-käyttäjien
yhdistys fiMUG ry. Tästä kehitys on sitten johtanut nykyiseen Applekäyttäjät ry:hyn.
Yksi yhdistyksen pitkäaikaisia tapahtumia on ollut osallistuminen
Kuva&Kamera -messuille. Tänäkin vuonna olemme mukana messuilla 28.2.–1.3. Messut ovat nyt hieman uudistuneet ja nimi on
nyt Kuva&Ääni -messut. Messukeskuksessa on samanaikaisesti
laaja GoExpo-tapahtuma, joten katsottavaa riittää. Messuosastolla peilaamme myös hieman historiaa teemalla ”Hypercardista
HTML5:een”. Eli esillä on Apple-laitteita ja niiden ohjelmia hyperja multimedian 30 vuotisen historian ajalta. Tule tutustumaan ja
keskustelemaan. Toki kerromme mielellämme myös tämän päivän
toiminnastamme ja esimerkiksi kevään koulutusohjelmastamme.
30 vuotta toimintaa yhtäjaksoisesti on kunnioitettava saavutus
kohtuullisen suppealle kohderyhmälle tarkoitetulla toiminnalla ja
pääosin vapaaehtoisvoimin toimivalle yhdistykselle. Tiedon välittäminen ja jäsenten osaamisen kehittäminen ovat olleet yhdistyksen
tavoitteita koko tämän ajan. Tällä hetkellä tietämystä jaellaan tämän
lehden lisäksi uutiskirjeiden kautta. Yhdistyksen ylläpitämä Hopeinen Omena -keskustelufoorumi on edelleen tärkeä tiedon jakelukanava. Koulutustilaisuudet ja erilaiset jäsentapaamiset kuuluvat
edelleen toimintaan. Koulutustoiminta on toki haasteellista aikana,
jolloin ihmisten vapaa-ajasta kilpailevat niin monet asiat ja itsensä
kehittämiseen on monia kanavia. Jatkossa on myös yhdistyksen
kehitettävä verkko-oppimista ja muita digitaalisia kanavia, joilla
voidaan palvella paremmin jäsenkuntaa laajemmaltikin.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään Keskustakirjasto Oodissa,
Helsingissä lauantaina 18. huhtikuuta 2020. Tervetuloa mukaan!
Samalla on hyvä tilaisuus tutustua Oodiin ja sen tarjontaan. Mutta
ennen kaikkea tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!
Hyvää alkanutta juhlavuotta 2020!
Kalervo Massinen
puheenjohtaja

appleusers.fi 					
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16 vuotta Hopeista
– suomalainen Apple-yhteisö porskuttaa vahvempana
VILLE JÄRVELÄINEN

Apple-käyttäjät ry:n omistamalla Hopeinen Omena -foorumilla on ollut merkittävä rooli suomalaisen Apple-yhteisön
syntymisessä ja ylläpitämisessä. Vuoden 2004 helmikuussa perustettu ”Homppu” on kasvanut vuosien saatossa
lähes sadan tuhannen käyttäjän keskustelu-, kohtaamisja kauppapaikaksi.
Foorumin isä, Ylivieskasta lähtöisin oleva, mutta sittemmin
turkulaistunut tietokirjailija Janne ”G5Zen” Jääskeläinen,
luovutti Hopeisen Omenan vetovastuun vuonna 2008 silloisen fiMUG ry:n eli nykyisen Apple-käyttäjät ry:n käsiin.
Omaa aikaansa Suomen suosituimpiin lukeutuvan tietotekniikkafoorumin peräsimessä Jääskeläinen muistelee
lämmöllä, vaikkei itse enää aktiivijäsenistöön kuulukaan.
– Edelleen tulee vastaan ihmisiä, jotka muistavat, mistä
on lähdetty liikkeelle. Välillä tulee tippa linssiin, kun kuulee
tapauksista, joissa foorumi on yhdistänyt ihmisiä todella
syvällä tasolla. Ihmiset sen yhteisön kuitenkin rakensivat
omalla aktiivisuudellaan, joten sinne suuntaan kuuluu se
isoin kiitos, Jääskeläinen kertoo.
Hopeista Omenaa oli perustamassa myös Tomi Kaihlaniemi, joka vastasi foorumin teknisestä puolesta.

Toimitusjohtajasta oloneuvokseksi

Vuonna 2004 internet oli tuoreelle
Mac-käyttäjälle hyvin erilainen
paikka kuin vuonna 2020, sillä
vertaistukea ei ollut tuolloin yhtä
helposti saatavilla. Toisin on
kuitenkin nykyisin – ja kiitos siitä
kuuluu isoksi osaksi eräälle ylivieskalaislähtöiselle tietokirjailijalle.

Yksi syy Jääskeläisen vetäytymiseen Hopeisen Omenan
ylläpitämisestä oli hänen perustamansa yritys, joka vei niin
ajan kuin energiankin. WordPress-toimisto Aucorin toimitusjohtajana Jääskeläinen vietti 12 vuotta, kunnes lopulta
tuli aika päästää myös siitä irti.
– Myin yrityksen viime syksynä. Tällä hetkellä olen oloneuvoksena ja viimeistelen viidettä tietokirjaani. Olen parissa startup-yrityksessä taustapiruna ja katselen vasta
syksyllä uutta urapolkua.

Apple-käyttäjät -lehti 1 | 2020						
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Omenaa

Foorumi:
hopeinenomena.fi
Facebook-ryhmä:
facebook.com/groups/hopeinenomena
Janne K. Jääskeläinen:
jannejaaskelainen.fi

kuin koskaan
Vaikka Hopeinen Omena jäikin taakse, on Jääskeläinen edelleen Apple-miehiä.

jäsentä, ylläpitää Apple-käyttäjät ry myös Facebookin Hopeinen Omena -ryhmää. Noin 10 000 jäsenen
ryhmä on ollut tuki ja turva monelle aloittelevalle Macja iPhone-käyttäjälle.

– Se on edelleen se ekosysteemi, jossa viihdyn. Aina välillä olen käynyt kokeilemassa Androidia, mutta kyllä sitä edelleen on valmis maksamaan helppokäyttöisyydestä ja yhteensopivuudesta, hän toteaa.

Vaikka perinteiset keskustelufoorumit puolustavatkin edelleen paikkaansa, ovat uudemman sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook ja Twitter, kasvattaneet merkitystään myös tietotekniikka-aiheisten
keskusteluiden alustana.

Erityisen paljon Jääskeläistä ilahduttaa Applen laitteiden uudet toiminnot, kuten terveys- ja älykotiominaisuudet ja niiden kanssa juttelevat erilaiset IoT-laitteet.

Jääskeläinen uskoo kuitenkin vahvasti, että foorumit
ja somekanavat voivat elää rinnakkain.

– Kotoa löytyy Withingsin vaaka ja verenpainemittari
sekä Nestin palohälyttimet, hän luettelee.

– Oikeastaan uskon, että edessä on vielä pienimuotoinen paluu takaisin foorumeihin, joissa keskustelu
pyörii organisoidusti yhden asian ympärillä. Suurin
kilpailija tällä hetkellä taitaa olla Facebook ryhmineen,
mutta meno siellä on hyvin erilaista kuin foorumeilla.
Sosiaalisessa mediassa keskustelu on pirstaloitunutta, ja itse en enää jaksa hirveästi intoilla somessa,
hän avaa ajatuksiaan.

– Ehkä ainoa asia, jossa näen Applen ottaneen takapakkia, on se armoton design-lähtöisyys, joka aiemmin erotti Applen sen kilpailijoista. iPhonet ovat
nykyään mielestäni yhtä rumia kuin kilpailijoidenkin
mallit, Jääskeläinen täräyttää ja kertoo suhtautuvansa Applen laitteisiin nykyisin enemmänkin työkaluina,
joissa käytettävyys on kohdillaan.
Pisteitä Jääskeläinen antaa Applen laitteiden kestävyydestä ja pitkäikäisyydestä.

Opettavainen kokemus
Jääskeläinen toteaa Hopeisen Omenan olleen hänelle itselleen tärkeä oppitunti omista vahvuuksista
ja heikkouksista. Kun oma yritys alkoi vaatia enemmän ja enemmän, harkitsi hän jopa koko foorumin
sulkemista.

– Aucorissa oli koko historian aikana varmaankin yksi
tai kaksi kertaa, kun Applen kapistus aiheutti pettymyksen rautavian muodossa. Omat vanhat laitteet
on myös helppo työntää junioreille. Vanha iPhone
vaihdetulla akulla on edelleen aika lyömätön kapistus kouluikäiselle.

– Olen iloinen ja kiitollinen, että foorumi ja yhdistys
löysivät toisensa.

Kestävätkö perinteiset foorumit
somekanavien puristuksessa?

– Tykkään rakentaa ja luoda jotain uutta, mutta sitten kun hommat toimivat, niin on parempi antaa kapula seuraavalle, niin kaikki ovat onnellisempia, hän
naurahtaa. ◼

Sen lisäksi, että Hopeisen Omenan varsinaisella keskustelufoorumilla on lähes 100 000 rekisteröitynyttä
appleusers.fi 					
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Tulevaisuuden
KIRJOITIN 90-LUVUN TAITTEESSA Macmaailmalehden kolumnistina osuvan kolumnin, jossa visioin
tulevaa Macciä. Sen nimi oli FlatMac ja se muistutti
hyvin paljon nykyistä iPadiä. Olisi muistuttanut enemmänkin, mutta jätin tarkoituksellisesti siihen “realismia”, kuten VGA-liittimen ja paksuutta, jotta visioni
olisi lukijoiden mielestä uskottavampi.
Tulevaisuutta on helpoin visioida unelmoimalla asioita, joita haluaisi, ja yhdistelemällä siihen tiedossa
olevaa teknologiaa tai sen todennäköisiä johdannaisia. Onko Applella enää kykyä visioida? Resursseja on enemmän kuin millään muulla organisaatiolla,
mutta onko aitoa visionääriä, jota koko organisaatio
seurasi suurellakin riskillä? Vai pelataanko varman
päälle ja viilataan nykyisiä tuotteita siinä välillä onnistuen ja epäonnistuen?
Kirjoitin toisenkin kolumnin, jossa arkkitehtina visioin
arkkitehdin Macciä – se toki kävisi kaikille muillekin visuaalisille suunnittelijoille kuvataiteilijoista insi-

nööreihin. Se oli työpöydän kokoinen “iPad”. Menu
ei tietenkään ollut pöydän yläreunassa vaan milloin
missäkin – tarvittaessa siellä missä kynäkin. Tämä
visio ei jostain syytä ole toteutunut vieläkään, vaikka kaikki teknologia on jo olemassa. Sellaisen voisi
rakentaa vaikka itse sopivan kokoisesta telkkarista
hankkimalla siihen kosketuskalvon. Wacom tarjoaa
visiota vastaavia pieniä piirtonäyttöjä – pitäisi varmaan kokeilla.
Mutta miltä maailma näyttää tulevaisuudessa? Tekniikka pienenee. Mobira Talkman on jo nyt pienentynyt Apple Watchiin, joka tekee paljon paljon enemmän kuin raahattava Mobira.
Näppäimistöä on vaikea pienentää, mutta puheentunnistus toimii jo nyt varsin hyvin. Yhdeksänvuotias
poikani ensisijaisesti puhuu iPhonelleen. Siinä missä oma käsialani on huonontunut ja nykylapsilla on
suorastaan surkea, niin tulee heikkenemään myös
näppäilytaito, sillä onhan puhuminen helpompaa.

Apple-käyttäjät -lehti ◼
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leen. Lasit tunnistavat käyttäjän silmistä, joten turvakoodejakaan ei tarvitse kertoa ääneen tai painella.
Laseissa on säädin, jolla niiden läpinäkyvyyttä voi
säätää. Vaaran uhatessa lasit muuttuvat itsestään
läpinäkyviksi, soittavat hätänumeroon, kuvaavat onnettomuustilanteen, antavat ohjeita ja toimivat muutenkin tilanteen mukaan. Koko näkökentän peittävät
lasit päässään ihmiset näyttävät hieman kärpäsiltä.
Toinen haara, johon näytöt kehittyvät on koko, ohuus
ja pehmeys. Televisiot ovat yhä suurempia, litteämpiä
ja siihen nähden halvempia. Jo nyt on tuotu markkinoille ensimmäinen taitettava näyttö. Näytöt kasvavat
talojen ulkoseinillä, mutta sama kehitys tulee myös
sisälle. Videoprojektori valitaan yhä harvemmin, kun
halutaan isoa kuvaa. On helppo päätellä, että suurensuuri rullattava telkkari on tulevaisuutta – kenties
se toimii samalla kätevästi pimennysverhona? Myös
ikkunalasi voi tarvittaessa muuttua näytöksi.

Mac

Myöhemmin tulevat näyttöinä toimivat tapetit, jotka
luonnollisesti myös valaisevat huoneen. Voit herätä
visuaalisesti missä haluat: vuorenhuipulla, trooppisella hiekkarannalla, merenpohjassa tai kauhujen
talossa. Tietenkin äänimaailma tukee kokemusta.
Tästä visiosta muistan joskus nähneeni elokuvan.

Kuvitus Tuomas Hämäläinen

Aivotutkimus kehittyy myös nopeasti. Kun aivojen
kanssa opitaan kommunikoimaan, otetaan askel vielä aidomman tuntuisiin kokemuksiin ja välittömämpään yhteyteen, mihin sitä sitten halutaankin. Apple
Pipo voisi muistuttaa villamyssyä, joka vedetään koko
pään, myös naaman yli. Siihen kudottu antenniverkko kommunikoi aivojen kanssa, näytöt silmien kanssa, äänentoisto korvien kanssa ja ilmansuodattimet,
paitsi puhdistavat ilman ja analysoivat terveyttäsi, voivat lisätä siihen näkymiin sopiva tuoksuja ja kenties
jopa makuja. Tai kenties pelkkä aivoyhteys riittää.

Kirjailija voi sanella kirjaansa, vaikka silmät kiinni.
Näppäimistöt siis katoavat, mutta en tiedä miten avokonttorissa käy, jos kaikki puhuvat kilpaa laitteilleen.
Suuria ovat myöskin VR-laitteet. Painava headset,
omituiset kapulat ja antennit tuovat elävästi mieleen
samaisen Mobira Talkmanin kömpelyydessään. On
itsestään selvää, että VR/AR-tekniikka integroituu
silmä- ja aurinkolaseihin sekä erilaisiin visiireihin. Silmälasien etu verrattuna visiireihin on stereoskooppisuus. Kutsutaan niitä tässä stereolaseiksi. Tulevaisuudessa ei tarvita näyttöjä.

Alamme lähestyä Matrixin maailmaa. Kenties ennen
sitä, ennen jatkuvaa mielihyvää ja tarpeiden tyydytystä, alamme pohtia ihan aidosti: Mikä on elämän
tarkoitus? ◼

Noihin laseihin integroituvat myös äänentoisto ja tietoliikenne – mitään muita mokkuloita ei tarvita, ei
edes Apple Watchia. Kellonaika ilmestyy näkökentän
oikeaan ylänurkkaan, kun kohdistat katseesi sinne.

SEVERI VIROLAINEN

Stereolaseilla voi katsoa elokuvat, pelata liiankin realistisia pelejä, soittaa videopuheluita, ottaa valokuvia,
maksaa kaupassa, hoitaa pankkiasiat ja niin edelappleusers.fi 					
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Näyttävä paluu
pro-käyttäjien suosioon

Applen viimeisimmät Mac-julkistukset
osoittavat, että ammattikäyttäjät ovat
sille edelleen tärkeitä. Uusi Mac Pro sekä
sen kaveriksi tarkoitettu Pro Display XDR
-näyttö ja uusi 16-tuumainen MacBook Pro
päätynevät monen ammattilaisen ja yrityksen ostoslistalle.
Moni pro-käyttäjä oli jo ehtinyt heittää kirveensä kaivoon siinä vaiheessa, kun Apple ilmoitti kolmisen
vuotta sitten tuovansa markkinoille aivan uuden Mac
Pro -pöytäkoneen. Vuonna 2013 esitelty edellisen

sukupolven ”roskapönttö” oli tuottanut pettymyksen
monelle ammattilaiselle muun muassa jäähdytysongelmien ja odotettua heikomman laajennettavuutensa
vuoksi, eikä se ollut saanut kunnon päivitystä vuosiin. Epäilyt jopa koko pro-segmentin hylkäämisestä
olivat nekin alkaneet nostaa päätään.
Apple kuitenkin antoi toiveita paremmista ajoista
lupaamalla uuteen malliin modulaarisen ja helposti laajennettavissa olevan designin. Se kertoi myös
suunnitelleensa uutta Mac Prota yhdessä alan vaativimpien ammattilaisten kanssa, jotta lopputulos
vastaisi myös heidän tarpeitaan. Lisäksi huhuissa

Apple-käyttäjät -lehti 1 | 2020						
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että uuden Mac Pron hinta ja suorituskyky kestävät
vertailun PC-maailman vastineiden kanssa – tosin
lähinnä hintahaarukan yläpäässä.

pyöri Applen mahdollinen paluu näyttöbisnekseen.
Ammattipiireissä ryhdyttiin pidättämään hengitystä.
Kun uusi Mac Pro viimein esiteltiin yhdessä Pro
Display XDR -näytön kanssa, tuntui kuin puoli maailmaa olisi huokaissut helpotuksesta. Uusi malli vastasi hyvinkin pitkälti niitä odotuksia, joita sille oltiin
asetettu – ja osittain jopa ylitti ne.

Suomessa uuden Mac Pron hinnat alkaen -malli kustantaa 6 599 euroa, mutta kaikilla herkuilla hintalappuun saa laittaa yhden nollan perään. Kyllä, uusi Mac Pro – äärimmilleen kustomoituna – maksaa
Suomessa yli 64 000 euroa.

Historian tehokkain Mac

Uusi Mac Pro on saatavilla myös räkkiasennettavana vaihtoehtona, mikäli sellainen sopii omaan käyttötarkoitukseen pöytä- / lattiaversiota paremmin. Tavanomaisen jalkamallin lisäksi uuden Mac Pron saa
halutessaan pyörillä varustettuna.

Mac Pro on ylivoimaisesti kaikkien aikojen suorituskykyisin Mac. Paino sanalla ylivoimaisesti.
Roskapöntön sijaan raastinrautaa muistuttava design
kätkee sisäänsä parhaimmillaan jopa 28 prosessoriydintä, enimmillään 1,5 teratavua keskusmuistia,
kahdeksan PCI Express -laajennuspaikkaa sekä maailman tehokkaimpiin lukeutuvat näytönohjaimet – aivan uutta, videoeditoijille iloa tarjoavaa Afterburnerkiihdytinkorttia unohtamatta. Tehoa on tarjolla kuva- ja
videoalan ammattilaisten lisäksi myös koneoppimisen ja partikkelisimulaatioiden kanssa työskentelevien tarpeisiin.

218 pikseliä tuumalla – ensimmäinen
Retina 6K -näyttö
Jotain uuden Mac Pron kohdeyleisöstä kertoo se,
että siihen on mahdollista liittää jopa kaksitoista 4Knäyttöä. Moni ostaja laittaa kuitenkin ostoskoriinsa
uuden koneen lisäksi myös aiemmin mainitun 6Kresoluutiolla varustetun Pro Display XDR -näytön,
joita uuteen koneeseen on mahdollista kytkeä kuusi kappaletta. 32-tuumainen 6K-näyttö tarjoaa lähes
40 prosenttia enemmän tilaa kuin esimerkiksi iMacmalleista löytyvä 5K-näyttö.

Tästä laitteesta saa kuitenkin pulittaa pitkän pennin.
Netin keskustelufoorumit täyttyivät nopeasti koneen
hinnalle irvailevista kommenteista, mutta totuus on,
appleusers.fi 					
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Tim Cook esitteli uuden Mac Pron
WWDC 2019 -konferenssissa San Josessa
kesäkuussa.

Pro Display XDR:ää ei tule verrata
Applen vanhoihin Cinema Display
-näyttöihin, sillä se painii aivan eri
sarjassa kuin Cinemat aikanaan –
myös 5 599 euron alkaen-hinnallaan.
Kuten myös Mac Pro, on myös sille
luotu näyttö tarkoitettu äärimmäisen
vaativaan ammattikäyttöön.
Uusi LED-tekniikkaan perustuva näyttö tarjoaa 10-bittisen värisyvyyden,
yli miljardi väriä, laajan P3-väriskaalan, vaikuttavan
kontrastisuhteen (1 000 000:1) sekä jatkuvan 1 000
nitin kirkkauden (tehohuipuissa 1 600 nitiä). XDRlyhenne puolestaan viittaa HDR-teknologiasta (High
Dynamic Range) jatkokehitettyyn teknologiaan (Extreme Dynamic Range).
Näytön voi valita joko kiiltäväpintaisena tai heijastuksia vähentävällä nanopinnoitetulla lasilla, joka sopii
ympäristöihin, joissa valaistusta on vaikea hallita.
Valmiiksi kalibroitu, mutta luonnollisesti edelleen käyttäjänkin kalibroitavissa oleva Pro Display XDR tarjoaa
myös niin sanotut referenssitilat, joiden avulla se taipuu niin elokuva-alan ammattilaisten kuin valokuvaajienkin tai printtimaailman tarpeisiin. Tilaa vaihtamalla näyttö määrittyy uudelleen vastaamaan asetettua
väriavaruutta, valkopistettä, gammaa ja kirkkautta.
Apple myös lupailee mahdollisuutta omien referenssitilojen luomiseen lähitulevaisuudessa.
Näytön hinta ei sisällä jalkaa, vaan se on erikseen ostettava 1 099 euron hintainen lisävaruste. Pro Stand
-nimeä kantava jalka mahdollistaa niin korkeuden,
kallistuksen kuin kierronkin säätämisen helposti ja
kevyesti. Näyttö liitetään jalkaan vahvalla magneetilla. Pro Standin sijaan näytön voi tilata 219 euron
hintaisella VESA-sovittimella.

Asiakkaita kuunneltu myös
läppäripuolella
Uusi Mac Pro ja Pro Display XDR eivät ole suinkaan ainoita viimeaikaisia esimerkkejä siitä, että App-

le kuuntelee asiakkaidensa huolenaiheita. Ei välttämättä kovin herkällä korvalla tai nopeasti reagoiden,
mutta kuunteleepa kuitenkin.
Edellisen sukupolven MacBook Pro sai osakseen
kritiikkiä sekä tehokkaimman tarjolla olleen Intel i9
-prosessorin aiheuttamista lämpöongelmista että näppäimistön vikaherkkyydestä johtuen.
Loppuvuodesta esitelty 16-tuumainen MacBook Pro
pakkaa suuremman näytön hyvin tarkalleen 15-tuumaisen version kokoiseen pakettiin. Tässä on onnistuttu näytön kehyksiä pienentämällä.
Koneen lämmönhallintaan on kiinnitetty edellismallia
enemmän huomiota ja näppäimistössä palattiin monien arvostamaan saksikytkinrakenteeseen parjatun
perhosrakenteisen näppäimistön sijaan. Näppäimistössä on nyt myös fyysinen Esc-nappi, kun aiemmin
se oli osa Touch Bar -näyttöriviä. Lisäksi äänentoistoon on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota, ja
uutukaisesta löytyykin kuusi kappaletta Dolby Atmos
-toistoa tukevia kaiuttimia sekä kaksi tärinänvaimennuksella varustettua bassokaiutinta.
Uusi MacBook Pro 16” on kustomoitavissa muun
muassa 8-ytimisellä prosessorilla, 64 gigatavun keskusmuistilla sekä ensimmäisenä kannettavana tietokoneena peräti 8 teratavun SSD-tallennustilalla.
Uuteen 16-tuumaiseen malliin on mahdollista kytkeä
kaksi Pro Display XDR -näyttöä. ◼
VILLE JÄRVELÄINEN

Apple-käyttäjät -lehti 1 | 2020						
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B U Y B A C K

Myymme ja ostamme käytettyjä
Apple-laitteita
Onko sinulla ehjä tai rikkinäinen Apple-laite, josta haluat päästä eroon?
Meille kelpaavat molemmat! Etsitkö vaivatonta ja luotettavaa
myyntikanavaa? Meiltä löytyy!
Tee ympäristöteko ja tuo tai lähetä omenasi meille – saat hinta-arvion ja
hyvityksen tilillesi. Lisäksi varmistamme, että laitteen sisältämät tiedot
poistetaan tietoturvallisesti.
Apple-laitteet säilyttävät tunnetusti arvonsa pitkään, jopa rikkinäisinä.
mcare Buyback-palvelulla haluamme tukea Applen inspiroimaa
kestävän kehityksen ohjelmaa.
Nyt mcarelta saa myös ostaa
valtuuttaman huollon
tarkastamia edullisia
Apple-laitteita.
Laitteen hankkiessa voit olla
varma, että laitteet ja niiden
kaikki komponentit ovat
Applen alkuperäisiä!
Tuote on täysin testattu
valtuutetun Apple-huollon
toimesta.

A N N A M M E
T U O T T E I L L E
1 2 K U U KA U D E N
KÄY T T Ö T U R VA N

FILLARI

SPORT

GOLF

OUTDOOR

HORSE

KUVA&ÄÄNI

28.2.–1.3. Messukeskus Helsinki
POHJOISMAIDEN SUURIN VALO- JA VIDEOKUVAAMISEN
TAPAHTUMA – NYT MUKANA MYÖS ÄÄNI!
Valo- ja videokuvaus | luennot | tietotekniikka | valokuvanäyttelyt |
kuvatuotteet ja -palvelut | tulostus | kuvankäsittely | tubetus | some |
mobiilikuvaus | äänentallennus, -käsittely ja -jakelu

Avoinna: Pe klo 12–17* (GoExpo klo 12–20), la klo 10–19, su klo 10–17, *ammattilaisille pe klo 9–12.
Liput edullisemmin ennakkoon, aikuisten liput alkaen 16 €! (Tapahtuman aikaan 19 €.)
Katso kaikki hinnat: shop.messukeskus.com.
Alle 12-vuotiaat vain huoltajan seurassa.
Katso ohjelma ja mukana olevat yritykset: www.kuvamessut.com
Samaan aikaan samalla lipulla urheilun ja ulkoilun suurtapahtuma GoExpo, www.goexpo.fi.

Apple-käyttäjät -lehti
vuodesta 1990
Seuraavilla sivuilla katsaus menneeseen.
■
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Hyper
:
•
■

:
•
•
:
•
•
:

yper ry on perustettu ja ensim
mäinen oikea kokouskin on
pidetty. Tässä lehdessä on tarkka
ja virallinen pöytäkirja kokouksesta.
Tässä lehdessä on paljon virallisen
tuntuista asiaa.Sitä ei ole syytä pelätä.
Haluamme aluksi vaan kertoa, mikä yh
distys noinniinkuin virallisesti oikein on.
Jutut pinoista kertoo enemmän yhdis
tyksen toiminnasta kuin mikään kokous
pöytäkirja tai yhdistyksen säännöt.

ry:n
•
ensim- •
mäinen : Kiinnostavaa tavaraa
kokous : on jo nyt saatavana
pidetty•
•
:
•
•

Toiminta
alkaa nyt!

•

•
•
•
:
•
•

Hyper ry:n tavoitteena on jakaa kaikkea
mahdollista HyperCardia ja laajemmin
multimediaa käsittelevää tietoa.
Se, millainen yhdistyksestä ja lehdes
täkin tulee, riippuu jäsenien aktiivisuudesta.
Jäseniä on ilmoittautunut jo yli sata
(joista suuri osa ei ole muuten vielä
maksanut jäsenmaksuaan). Tämän vuoden puolella jäseniä on varmasti jo useita satoja.

Tässä
lehdessä
2
3
9
10
13
14

Tiedon jakaminen tulee olemaan mm.
pinojen jakamista suunnilleen omakus
tannushintaan ja muu tiedottaminen.
Syksyllä tullaan pitämään kaksi kokous
ta, joista kerrotaan myöhemmin lisää.
Yhdistyksellä (tai oikeastaan Applen
maahantuojalla, Oy Mercantile Compu
tesrs Ab:llä) on hallussan yli gigatavun
verran yhdysvaltalaisia pinoja. Niiden
joukossa on paljon kiinnostavaa ja myös
hyv in vähän kiinnostavaa.

Kuka ne kaikki
ehtii tutkia?

Ensimmäisessä kokouksessa kyseltiin jo,
olisiko halukkaita pinojen läpi kahlaajia.
Kolme ilmoittautui heti. Seurravassa leh
dessä on pinojen esittelyjä. Kiinnostavia
pinoja tullaan esittelemään jatkuvasti,
sillä kukaan ei ehdi tutkia kaikkia pinoja
läpi.
Jos kymmenet ihmiset esittelevät
kukin pari turhaa ja pari hyvää pinoa,
saadaan tietoa jaetuksi jo paljon.

HyperTalk-opastusta

HyperCardin sieluna on HyperTalk-oh
jelmointikieli. Ohjelmointi kuullostaa
aika vaikealta tavalliselle Mac-käyttäjäl
le, mutta sepä ei olekaan vaikeaa. Jo
tässä lehdessä esitellään ohjelmoinnin
alkeita.
Ohjelmointitiedon jakaminen tulee
olemaan tärkeä osa yhdistyksen toimin
taa.
Samalla kun harjoitellaan ohjelmoin
nin alkeita, siirrytään jo vähän pitem
mälle. Tässä lehdessä on mukana uusin-

SIVULLE 2

Hyper-uutiset on
Hyper ry:n jäsen/ehti.

Pääkirjoitus: Hyperrytään
Suuri HyperTalk-opas
Kokouspöytäkirja
HyperTalk-komentosanoja
HyperCard ja ohjelmointi
Palvelukortti ja seuraavassa numerossa.

Päätoimittaja: Pekka He/os, Päiväkum
muntie 12 A, 00210 Espoo, puhelin 949441 877.
Osoitteen muutokset ja jäsenhakemuk
set takasivun kortilla.
Lehteen voi lähettää HyperCardin käyt
täjiä kiinnostavia juttuja mieluimmin
levykkeellä. Pieniä tarinoita voi lähtet
tää myös paperilla noin 12 pisteen Hel
veticalla kirjoitettuna.

Hyper-uutiset
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TÄSSÄ NUMEROSSA:

2
3
4

PÄÄKIRJOITIJS
A
TUI.Ev!A TPAHTIJMJA
AuruuN APPLEGARDENISSA
KUUKAUDEN VINKIT
FIMUG RISTEILEE
TOIMITUKSEN PullEENVUORO
FIMUG PÄHKINÄNKUORESSA
, �

flle

5

6

7
8

02 1455

Edlt

CD •

Program Manager
Ftle
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Wlnll •
ssorles

Imi

F11e Manager

Calendar

Cllpboard
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2/2004

Kotapora
Mukana pääsylippu MacMessuille

3/2009

Kotapora Kotapora

1/2012

WWDC-kehittäjätapaaminen • MacMessut • fidisk • fiMUG syksyllä Tampereelle

SuOmen Apple-Käyttäjien yHdiStyKSen jäSenleHti

Uusi kovalevy vanhaan kannettavaan • Kohti e-demokratiaa • Vuosikokouskutsu • MacKirppis

Kevään 2012 kurssit ja tapahtumat • Hopeinen Omena moderaattorin silmin • Selkeyttä sovellusviidakkoon

Apple-käyttäjät -lehti 1 | 2020						
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1/2007

4/2006
fidisk-salasanat vaihdettava • Uudet iMac 24", Xserve ja iPod shuffle • Alkuvuoden kalenteri

Jorma Hinkka • Kari Hämäläinen • Tampere • Uusi hallitus • MacWorld Expo

Suomen Apple-käyttäjien yhdistyksen jäsenlehti ◼ 2 | 2019 ◼ appleusers.fi

Suomen Apple-käyttäjien yhdistyksen jäsenlehti • 2/2014
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Tervetuloa
Apple-käyttäjät ry:n
sääntömääräiseen
vuosikokoukseen!
Aika: Lauantai 18.4.2020 klo 12.00
Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Ryhmätila 7,
Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki
ESITYSLISTA
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

Kokouksen avaus

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille

5.

7.
8.
9.

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tuloja
menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
Valitaan hallitus 4 §:n mukaan

Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut
asiat
11. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen otettava yhteyttä 15.3.2019 mennessä osoitteeseen yhdistys@appleusers.fi.
Apple-käyttäjät ry:n hallitus

Parempaa työpäivää
luoville ja ICT-aloille

LIITY NYT,
SAAT 2 LEFFALIPPUA
LIITTYMISLAHJAKSI!

DIGIMAMA ry on digimedian, markkinointiviestinnän, markkinointitutkimuksen, tietoalan, pelialan sekä muotoilun ja muiden luovien
alojen parissa työskentelevien ammattijärjestö ja edunvalvoja,
teetpä töitä sitten palkkasuhteessa tai yrittäjänä. Olemme
Toimihenkilöliitto ERTOn jäsen.

Tässä mainittuna muutamia jäsenetuja:
DigiMaMa tuo turvaa ja tukea työelämään ja varmuutta vaihteleviin tilanteisiin.
• DigiMaMa ajaa etujasi ja välittää sinulle tärkeää alaa koskevaa tietoa.
• Saatavillasi on koulutukset, joissa voit kehittää sekä valmiuksiasi yrittäjänä
että omaa ammattikompetenssiasi.
• Verkostoidut ja saat oikeuden tulla mukaan jäsenille suunnattuihin
tapahtumiin.
• Saat käyttöösi edut, alennukset yms. yhteistyökumppaneilta.

DigiMaMan
jäsenenä saat
koulutuksista
lisää osaamista.

Voimassa
31.5.2020 asti ja
laita lisätietoihin
leffakamppis.
LIITY:
bit.ly/2CTN75Q

Yrittäjäjäsenyys
19 € kuukaudessa!
Opiskelijajäsenyys
MAKSUTON!

Lähettäjä
Lähettäjä Apple-käyttäjät
Apple-käyttäjät ry,
ry,
PL
PL 75,
75, 00101
00101 HKI
HKI

D051
D051

Kevään 2020 kurssit:
7.3.

Final Cut Pro -kurssi, Helsinki

14.3. Logic Pro X -peruskurssi, Helsinki
21.3. Käytä Maciasi sujuvasti -kurssi,
Helsinki
28.3. Printtisuunnittelutyöpaja,
Helsinki
7.4.

Askeleet asiantuntijablogiin
– työpaja kirjoittajille
(DigiMaMa-yhteistyö)

9.5.

WordPress-peruskurssi, Helsinki

....................................................................................

Olemme mukana Kuva & Ääni -messuilla
28.2.–1.3.2020 osastolla 5b38.
....................................................................................

Apple-käyttäjät ry:n sääntömääräinen
vuosikokous 18.4.2020 klo 12
Keskustakirjasto Oodi, Helsinki.
....................................................................................

appleusers.fi

Apple-käyttäjät

30 vuotta!
Juhli kanssamme!

Lisää tietoa
tapahtumista saat
tapahtumakalenterissa
appleusers.fi/tapahtumat

•

Ehdota kurssia!
Voit ehdottaa kursseja ja
workshoppeja lähettämällä
postia nettiosoitteessa
appleusers.fi/otayhteytta

hopeinenomena.fi

