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Puheenjohtajalta
Apple-käyttäjien jäsenlehti ilmestyy tällä kertaa poikkeuksellisesti säh-
köisessä muodossa kolmen innokkaan Apple-harrastajan toimesta.

Ville Järveläinen esittelee palstallaan Applen viimeisimpiä tuotejul-
kaisuja: iPhone 13 -mallia ja uusinta M-sarjan ARM-prosessoriarkki-
tehtuurilla varustettua MacBook Pro:ta sekä Applen uusimpia käyttö-
järjestelmäversioita: iOS 15:tä sekä macOS 12 Montereyta.

Ville Laasonen yhteistyökumppaniltamme DigiMaMa ry:stä pui työ-
kalukorvausta. Näin vuoden vaihteen lähestyessä aihe on ajankoh-
tainen ja on hyvä muistaa, että työnteon laitehankinnat voi vähentää 
verotuksessa.

Lisäksi kerron, kuinka itse päädyin Apple-keräilijäksi vuosien varrella 
ja retrokoneharrastajaksi. Jaan myös parhaat vinkkini, kuinka retroko-
neita voi elvytellä toimiviksi ja parannella melkeinpä uudenveroisiksi.

Toivotan jäsenille oikein mukavaa loppusyksyä sekä tsemppiä loppu-
vuoteen. Jäämme odottamaan uteliaina, millaisia tuotteita Apple ensi 
vuonna meille lanseeraa!

 Makein omenaterveisin ja hyvää vuotta 2022 toivotellen,

AdAm OszAczky
yhdistyksen puheenjohtaja / museovastaava

Omakuva bittikarttatyyliin 
1-bittisenä kuvana (musta ja 
valkoinen). iPhonesta MacPaintiin; 
aikamatka 2020-luvulta 
1990-luvulle. Kuva on eräältä 
Apple-käyttäjien jäseneltä. 
Kiitokset kuvasta, AT!
Kuva: AT
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MacBook Pro 
syntyi uudelleen

kun Apple julkisti ensimmäiset sen omalla 
M1-prosessorilla varustetut Macit viime 
syksynä, oli selvää, että kyseessä oli vas-
ta pintaraapaisu siitä, mitä olisi luvassa. 

Yhtiö kertoi kesällä 2020 siirtyvänsä parin vuoden 
kuluessa kokonaan pois Intelin valmistamista suorit-
timista ja korvaavansa ne itsensä kehittämillä siruilla.

M1-prosessori lyötiin ensimmäisenä MacBook Pro-
hon, Airiin sekä Mac miniin ja sittemmin sen sai si-
suksiinsa myös uuden designin saanut iMac. Sen 

Onko tässä 
kaikkien aikojen 
paras Mac-
läppäri?
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sijaan esimerkiksi MacBook Prossa suuresti heh-
kutettu M1-siru nähtiin vain halvimmassa karvalak-
kimallissa, ja suorituskykyisemmät läppärit jätettiin 
odottamaan tehokkaampaa M-sarjan sirua.

Apple esitteli lokakuussa MacBook Pro -koneidensa 
seuraavan sukupolven tehokkaammilla M-prosesso-
reilla sekä täysin uudella designilla. Viime vuoden 
13-tuumainen Pro jäi toistaiseksi valikoimiin, mutta 
on vain ajan kysymys, milloin se pudotetaan pois.

MacBook Pro -malliston tulevaisuus on nimittäin 
uuden designin mukaisissa 14- ja 16-tuumaisissa 
kannettavissa. Karvalakkimallin M1-prosessorin si-
jaan näiden koneiden sydäminä sykkivä prosessori 
on joko M1 Pro tai vieläkin tehokkaampi M1 Max.

Uuden MacBook Pron muotoilussa on nähtävissä 
vaikutteita PowerBook G4:n titaanisten ja 
alumiinisten versioiden muotokielestä.
Tuotekuvat: Apple

M1 Pro ja M1 Max tarjoavat 
ennennäkemätöntä suorituskykyä
Uudet suorittimet ovat Applen mukaan jopa 70 pro-
senttia tavallista M1-prosessoria nopeammat, graafi-
sen suorituskyvyn ollessa Pro-suorittimessa tuplasti 
ja Maxissa jopa nelinkertaisesti parempi. Erot Intel-

pohjaisiin ko-
neisiin ovat 
vieläkin suu-
rempia. 

Kummastakin uudesta sirusta on tarjolla useita eri-
laisia kombinaatioita, mutta huomionarvoista on se, 
että myös pienempään 14-tuumaiseen saa valittua 
aivan yhtä tehokkaat sisuskalut kuin 16-tuumaiseen-
kin. Pieniä eroja lienee kahdella pyörivällä tuuletti-
mella varustettujen koneiden jäähdytyksessä suu-
remman mallin hyväksi, minkä lisäksi M1 Max -pro-
sessorilla varustetussa 16-tuumaisessa on erillinen 
tehomoodi, jolla prosessorista saadaan revittyä irti 
se viimeinenkin pisara suorituskykyä. Enää ei kui-
tenkaan ole pakko valita itselleen fyysisesti tarpeet-
toman suurta konetta saadakseen käyttöönsä tar-
vitsemansa määrän tehoa.

Apple hehkuttaa myös uusien suorittimiensa myötä 
merkittävästi parantunutta akunkestoa. 14-tuumai-
sella katselee videota jopa 17 tuntia ja 16-tuumai-
sella peräti 21 tuntia. Nettiä ennättää selailemaan 
pienemmällä 11 tuntia ja suuremmalla 14 tuntia. M1 
Pro ja M1 Max tarjoavat Applen mukaan alan johta-
vaa suorituskykyä wattia kohden mitattuna.

Keskusmuistia on valittavissa uusiin koneisiin joko 
16, 32 tai 64 gigatavua, ja tallennustilaksi tarpees-
ta ja lompakon paksuudesta riippuen enimmillään 
jopa 8 teratavua.
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Isoin designmuutos löytyy kuitenkin näytöstä. Koska 
näytön kokoa on kasvatettu kehyksiä kaventamal-
la, ja samalla kamera on vaihtunut enemmän tilaa 
vaativaan 1080p-tarkkuuksiseen, on Apple päättä-
nyt lohkaista kameramoduulille samankaltaisen lo-
ven kuin iPhoneissa. Lovesta huolimatta uudessa 
MacBook Prossa ei vieläkään ole iPhonesta tuttua 
Face ID:tä, mutta ei yllättäisi, jos lovea perusteltaisiin 
tulevaisuudessa myös kasvojentunnistusmoduulin 
vaatimalla tilalla.

Lovi on mielenkiintoinen designratkaisu, joka ei ole 
ollut kaikkien mieleen, mutta koska se on saman 
korkuinen kuin macOS:n yläreunan menupalkki – 
jota sattuneesta syystä on uudessa Monterey-käyt-
töjärjestelmässä hieman paksunnettu – ei siitä ole 
erityistä haittaa käytettävyydelle.

Apple korjasi ongelmia, joita se itse 
aikoinaan aiheutti
Apple esitteli vuonna 2016 pelkillä USB-C-porteil-
la varustetun MacBook Pron, ja monet kauhistui-
vat. Poissa olivat magneettinen MagSafe-latauslii-
tin, muistikortinlukija ja HDMI-portti. Tilalle saatiin 
adapterihelvetti. Näppäimistön yläreunaan ilmestyi 
myös Touch Bar -kosketuspalkki, jolle on vuosien 
saatossa löytynyt vain vähän hyödyllistä käyttöä. 
Kaiken tämän piti olla tulevaisuutta, joka nyt vain 
ensimmäisenä realisoitui MacBook Pro -mallistossa.

Lokakuussa 2021 esitellyt MacBook Prot ovat kuiten-
kin osoitus siitä, että Apple on kuunnellut saamaan-
sa palautetta. Uuden designin myötä niin MagSafe, 
SD-korttipaikka kuin HDMI-porttikin tekevät odote-
tun paluun. Myös Touch Bar on kuopattu, ja sen ti-
lalle ovat palanneet ihan tavalliset ja pitkään kaiva-
tut fyysiset F-näppäimet. Vanhoja USB-A-portteja 
Apple ei sentään tuonut enää takaisin. Konetta voi 
ladata MagSafe-liittimien lisäksi Thunderbolt 4 -yh-
teensopivista USB-C-porteista, joita on yhteensä 
kolme kappaletta.

Upeasta näytöstä puuttuu pala
Koneiden ulkoasu on mennyt aavistuksen pyöreäm-
pään suuntaan, minkä lisäksi uutukaiset ovat hie-
man edellismalleja paksumpia ja painavampia. Li-
säksi näppäimistöä ympäröivä kaukalo on värjätty 
kaksoisanodisointimenetelmällä mustaksi.

Mukana on jälleen lajitelma muitakin kuin 
Thunderbolt-portteja: uuden MagSafe-latausliittimen 
lisäksi HDMI-portti sekä SD-muistikortinlukija ovat 
tehneet paluun.
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Kirkkaan mini-LED-näytön yläreunassa 
oleva, kameran sekä valoanturit sisältävä 
lovi pyrkii maastoutumaan osaksi 
macOS:n menupalkkia.

Lokakuussa 2021 esitellyt 
MacBook Prot ovat osoitus 

siitä, että Apple on kuunnellut 
saamaansa palautetta.

Uuden MacBook Pron näytössä on nyt myös ensi 
kertaa ProMotion-ominaisuus eli mukautuva virkis-
tystaajuus, jonka toimintaperiaate on samanlainen 
kuin uudessa iPhone 13 Prossa, josta voit lukea li-
sää tämän lehden sivuilta XX–XX. Mutta toisin kuin 
iPhonessa, on MacBook Pron mukautuva virkistys-
taajuus mahdollista lukita esimerkiksi videotyösken-
telyä varten.

Apple kutsuu uusia mini-LED-taustavaloteknologi-
alla varustettuja näyttöjä parhaimmiksi, mitä kan-
nettavissa tietokoneissa on koskaan nähty – viita-
ten muun muassa niiden HDR-ominaisuuksiin, yli 
miljardiin väriin, 1 600 nitin huippukirkkauteen sekä 
1 000 000:1-kontrastisuhteeseen. ◼

Ville järVeläinen 

MacBook Pro 14” (2 349 €) 
MacBook Pro 16” (2 849 €) 
www.apple.com/fi/macbook-pro/
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Uudet iPhonet

Apple esitteli uudet iPhone-puhelimensa 
14. syyskuuta, ja kauppojen hyllyille ne 
saatiin Suomessakin vielä saman kuun 
aikana. Kukaan tuskin yllättyi, että viime 

vuoden iPhone 12 -mallisto sai jatkoa numeroa 13 
kantavalla kattauksella.

Suuria yllätyksiä ei ollut tarjolla myöskään laitteiden 
designin suhteen, sillä uutuuspuhelimet muistuttavat 
ulkoisesti viime vuoden malleja, kuten etukäteen odo-
tettiinkin. Ainoastaan näytön yläreunassa oleva lovi 
on tämän vuoden malleissa aavistuksen kutistunut.

täyttävät odotukset, mutta eivät 
tarjoa isoja yllätyksiä

Niin sanotussa perusmallistossa on viime vuoden 
tapaan tarjolla sekä iPhone 13 että 13 mini, jotka 
ovat kokoaan lukuunottamatta ulkoisesti identtisiä 
keskenään. Selkeimmät edistysaskeleet liittyvät ka-
meroihin sekä akunkestoon, mutta kiinnostavimmat 
uutuusominaisuudet Apple oli tänäkin vuonna jättä-
nyt kalliimpiin Pro-malleihin, iPhone 13 Prohon ja 
13 Pro Maxiin.
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iPhone 13 ja 13 mini
iPhone 13:n ja 13 minin kamerat kykenevät kerää-
mään aiempaa enemmän valoa, mikä helpottaa laa-
dukkaampien kuvien ja videoiden ottamista erityises-
ti hieman hämärämmässä valaistuksessa. Applen 
mukaan parannus on lähes 50 prosentin luokkaa 
viime vuoden malleihin verrattuna.

Uudet valokuvatyylit osaavat muuttaa kuvan värisä-
vyjä älykkäästi pitäen samalla ihon sävyt luonnolli-
sina – toisin kuin perinteiset filtterit.

iPhone 13:n ja 13 minin muotoilu noudattaa 
tuttua kaavaa. Sen erottaa edellismallista lähinnä 
kapeammasta lovesta näytön yläreunassa, 
uudesta kameroiden asettelusta ja uusista 
värisävyistä.
Tuotekuvat: Apple

Videokuvaajia ilahduttanee myös Elokuvallinen tila, 
joka mahdollistaa tarkennuspisteen siirtymisen sen 
mukaan, mihin videon katselijan katseen halutaan 
kiinnittyvän. Tarkennuspistettä ja syväterävyyttä on 
mahdollista säätää myös jälkikäteen, mikä ei App-
len mukaan onnistu millään toisella älypuhelimella.

iPhone 13:n akun kerrotaan kestävän käyttöä jo-
pa 2,5 tuntia pitempään kuin viime vuoden mallin. 
Pienemmässä minissä parannus on maltillisempi, 
mutta silti mukavat 1,5 tuntia. Latausnopeuksissa 
ei sen sijaan parannuksia nähty iPhone 12 -mallei-
hin verrattuna, vaan uudetkin tukevat akun lataa-
mista tyhjästä puolilleen puolessa tunnissa pikala-
turia käyttämällä.

Kaikki iPhone 13:n variaatiot hyödyntävät aiempaa 
nopeampaa ja energiatehokkaampaa A15 Bionic 
-järjestelmäpiiriä, ja 5G-yhteydet ovat tuettuna kai-
kissa malleissa.

Tallennustilavaihtoehdot sekä iPhone 13:ssa että 13 
minissä ovat 128, 256 ja 512 gigatavua. Väriksi on 
valittavissa joko keskiyö, tähtivalkea, sininen, pinkki 
tai tuttuun tapaan punainen (PRODUCT)RED-malli, 
jonka tuotosta osa lahjoitetaan koronaviruspande-
miaa vastaan taistelevalle Global Fund -järjestölle.

iPhone 13:n ja 13 minin kamerat 
kykenevät keräämään aiempaa 

enemmän valoa.
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iPhone 13 Pro ja 13 Pro Max
iPhone 13 ja 13 Pro Max ovat ensimmäiset iPhonet, 
joissa on korkeamman virkistystaajuuden näyttö. Vih-
doinkin, voisi joku todeta. Applen ProMotion-teknolo-
gia mahdollistaa jopa 120 hertsin virkistystaajuuden, 
mikä tekee pelkästään nettisivujen vierittämisestä 
ja kotinäytön sivujen vaihtamisesta paljon aiempaa 
sulavampaa, mutta myös kaikki muu näytöllä tapah-
tuva nopea liikehdintä näyttää paremmalta. 

Applen ProMotion-teknologia on mukautuva, ja näy-
tön virkistystaajuutta lasketaan tai nostetaan auto-
maattisesti 10–120 hertsin välillä näytöllä kulloinkin 
näkyvän sisällön vaatimusten mukaisesti. Vaihtele-
va virkistystaajuus auttaa parantamaan akunkestoa 

iPhone 13 Pron ja 13 Pro Maxin 
ultralaajakulmakamera on nyt varustettu 
automaattitarkennuksella, ja tarkentaa myös erittäin 
lähellä oleviin kohteisiin.

Vaihteleva virkistystaajuus 
auttaa parantamaan 

akunkestoa.

esimerkiksi silloin, kun näytöllä näytetään staattista 
kuvaa, eikä korkeammasta virkistystaajuudesta oli-
si mitään hyötyä.

Akunkesto on ottanut vastaavanlaisen harppauksen 
kuin perusmallistossa. iPhone 13 Pron akku kestää 
Applen mukaan 1,5 tuntia enemmän käyttöä kuin 
12 Pron akku, kun taas 13 Pro Maxin käyttöaikaa 
on onnistuttu lisäämään 2,5 tunnilla viime vuoden 
vastaavaan malliin verrattuna.

13 Pron ja Pro Maxin kamerat ovat Applen mukaan 
aiempaa paremmat heikossa valossa. Hämäräkuva-
us on parantunut kaikissa kolmessa takakamerassa, 
ja ne kaikki tukevat viimein Yötilaa. Laajakulmaisin 
kamera sai myös lähi- eli makrokuvausmoodin, jos-
sa minimitarkennusetäisyys on kaksi senttimetriä.
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iPhone 13 Pron ja 13 Pro Maxin erottaa ulkoisesti 
edellismalleista lähinnä vielä aiempaakin 
kookkaammasta kamera-asetelmasta, sekä 
tietysti perusmallien tapaan kapeammasta 
näytön lovesta. Poutapäivänsininen on tämän 
vuoden uusi värisävy. iPhone 13 Pro ja Pro Max ovat myös maailman en-

simmäiset älypuhelimet, joilla voi kuvata ammatti-
maisessa ProRes-formaatissa. Ammattilaisten suosi-
massa ProRes-kuvassa on kuluttajaformaatteja pa-
rempi värintoisto ja matala pakkausaste, mikä antaa 
lisää pelivaraa editointipöydällä. ProRes ei ennät-
tänyt uusiin iPhoneihin heti julkaisun yhteydessä, 
vaan se lisättiin iOS 15.1 -versiossa.

Perusmallien tapaan myös iPhone 13 Pro ja Pro 
Max ovat saatavissa 128, 256 ja 512 gigatavun tal-
lennuskapasiteetilla varustettuna, mutta nyt tarjolla 
on ensimmäistä kertaa iPhonen historiassa myös 
yhden teratavun malli. Värivaihtoehdot ovat grafiitti, 
hopea, kulta ja poutapäivänsininen. ◼

Ville JärVeläinen

iPhone 13 mini (829 €) 
iPhone 13 (929 €) 
iPhone 13 Pro (1 179 €) 
iPhone 13 Pro Max (1 279 €) 
www.apple.com/fi/iphone
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työskentelin aikoinaan rakennustyömaal-
la. Siellä omien työkalujen käytöstä sai 
verottoman korvauksen. Nykyään käytän 
omaa kannettavaa tietokonetta ja älypuhe-

linta, mutta korvauksen saaminen on hankalampaa. 
Omia laitteita halutaan usein käyttää kun työnanta-
jan tarjoamat eivät ole ajan tasalla tai sopivia lait-
teita ei ole laisinkaan tarjolla. Jos tekee töitä osa-
aikaisena tai useampaan paikkaan, voi myös olla 
helpompi käyttää omaa konetta kuin säilytellä useita 
laitteita kotonaan.

Korvauksen saaminen ei kuitenkaan ole helppoa. 
Kirjanpitäjät vain levittelevät käsiään neuvottomina 
ja mikäli korvaus maksetaan palkkana, syövät si-
vukulut siitä tuhdin osan ja se on työnantajallekin 
kallis ratkaisu.

Tietotyöläisen 
työkalukorvaus

Työnantaja tarjoaa työvälineet?
Yleinen periaate on, että työnantaja tarjoaa tarvit-
tavat työvälineet. Varsinkaan pienet yritykset eivät 
kuitenkaan usein ole innokkaita kustantamaan riit-
tävän laadukkaita laitteita joita esimerkiksi graafinen 
suunnittelija tarvitsee työssään.

Applekäyttäjät myös usein nyrpistävät nenäänsä 
eteen tuoduille pc-läppäreille ja halvoille Android-
puhelimille. Kotoa löytyy usein tasokkaampaa rautaa 
ja vastaavia haluttaisiin käyttää myös töitä tehdessä.
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Asiasta pitäisi alkaa nostaa yleistä keskustelua, muu-
ten emme saa toimivia ratkaisuja. Rakennusalalla 
asia on kirjattu työehtosopimukseen, kaikilla aloilla 
sellaista ylellisyyttä ei kuitenkaan ole. ◼

Ville lAAsOnen, digimAmA ry

Kukaan ei neuvo tai tiedä
Netistä asiasta tietoa etsimällä vetää vesiperän. Kir-
janpitäjät ja palkanlaskijat eivät tunne koko tilannet-
ta. Mitään laitonta tai ylitsepääsemätöntä ei asias-
sa pitäisi olla, sillä rakennusalalla käytäntö on ollut 
vallitseva vuosikaudet. 

Olisi kaikkien etu, että ihmiset voisivat halutessaan 
työskennellä itse hankkimillaan laitteilla ja saada 
siitä käyvän korvauksen jonka voi käyttää suoraan 
laitteistonsa ylläpitoon. On turhaa hankkia työnteki-
jöille laitteita joita he eivät tarvitse tai halua käyttää.

Pitäisi olla olemassa esimerkiksi taulukko, josta voisi 
suoraan katsoa, että paljonko korvausta voi saada 
esimerkiksi 1500 euron kannettavasta tietokoneesta, 
1000 euron puhelimesta tai järjestelmäkamerasta.

Tiesitkö?
Tulonhankkimiskulut voi vähentää verotuk-
sessa. Työhuoneen ja työmatkojen lisäk-
si esimerkiksi kannettava tietokone voi olla 
vähennyskelpoinen.

Lisätietoja: vero.fi
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Kerroin 

liittymisestä  

kavereillekin!

Liity sinäkin jäseneksi.

www.liityertoon.fi

Parempaa työpäivää luoville ja ICT-aloille
– teetpä töitä palkkasuhteessa tai yrittäjänä.

•  Saat mahdollisuuksia oman osaamisesi kehittämiseen  
monipuolisella koulutustarjonnalla sekä tilaisuuksia  
verkostoitumiseen

•  Voit kehittää valmiuksiasi yrittäjänä
•  Saat tarvittaessa tukea ja neuvoja mentorointipalvelumme 

kautta

•   DigiMaMa välittää sinulle tärkeää  
 toimialaasi koskevaa tietoa

•   Saat käyttöösi myös yhteistyökumppaneidemme   
 tarjoamat edut ja palvelut
•  Työelämän asiantuntijat ovat apunasi.

DigiMaMa ry, Asemamiehenkatu 4
00520 Helsinki, digimama.fi | erto.fi

DigiMaMa ry on digimedian, markkinointiviestinnän, markkinointitutkimuksen, tietoalan, pelialan  
sekä muotoilun ja muiden luovien alojen parissa työskentelevien ammattijärjestö ja edunvalvoja.  

Olemme Toimihenkilöliittö ERTOn jäsen.
Yrittäjä- 

jäsenyys 19 €  

kuukaudessa!

Opiskelija- 

jäsenyys on  

MAKSUTON!

Digimama turvaa ja tukee työelämääsi



tänä syksynä esitelty iPhone 13 -mallisto 
sekä täysin uudet MacBook Pro -kannet-
tavat ovat Applelle merkittäviä julkistuksia 
teknisiltä ominaisuuksiltaan, mutta lisäksi 

ne saapuvat markkinoille uusilla käyttöjärjestelmil-
lä varustettuina.

Sekä macOS:stä että iOS:stä saatiin esimakua ke-
säkuun WWDC-kehittäjäkonferenssissa, mutta nyt 
ne ovat viimein saapuneet käyttäjien ladattaviksi. 
Lisäksi iOS:n kanssa käsi kädessä kulkeva iPadOS 
15 on niin ikään saatavilla.

Mikäli et ole hankkinut itsellesi iPhone 13:a tai uut-
ta MacBook Prota, joudut päivittämään laitteesi uu-
simpiin käyttöjärjestelmäversioihin todennäköisesti 
ihan itse.

Uuden käyttöjärjestelmän voit ladata iPhonella tai 
iPadilla menemällä Asetukset → Yleiset → Ohjelmis-

Syksy on uusien 
käyttöjärjestelmien 

aikaa
Nämä laitteet 
tukevat uusimpia 
versioita.

topäivitys. Macilla uusi käyttöjärjestelmä ladataan 
menemällä Järjestelmäasetukset → Ohjelmistopäi-
vitys tai vaihtoehtoisesti App Storesta.

Apua järjestelmiesi päivittämiseen saat yhdistyksem-
me ylläpitämästä Hopeisesta Omenasta. Tarjoam-
me sekä vuonna 2004 avatun keskustelufoorumin 
(hopeinenomena.fi) että Facebook-ryhmän (face-
book.com/groups/hopeinenomena). ◼

Ville JärVeläinen
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iOS ja iPadOS 15

iOS vaatii vähintään iPhone 6S:n tai ensimmäisen 
sukupolven SE:n.

iPadOS 15 vaatii jonkin seuraavista iPadeista:
• iPad 5. sukupolvi tai uudempi

• iPad mini 4 tai uudempi

• iPad Air 2 tai uudempi

• iPad Pro

www.apple.com/fi/ios/ios-15
www.apple.com/fi/ipados/ipados-15

watchOS 8

watchOS 8 vaatii Apple Watch Series 3:n tai uu-
demman.

www.apple.com/fi/watchos/watchos-8

macOS Monterey

macOS Monterey vaatii jonkin seuraavista tietoko-
neista:
• MacBook: Alkuvuosi 2016 tai uudempi

• MacBook Air: Alkuvuosi 2015 tai uudempi

• MacBook Pro: Alkuvuosi 2015 tai uudempi

• iMac: Loppuvuosi 2015 tai uudempi

• iMac Pro: 2017 tai uudempi

• Mac mini: Loppuvuosi 2014 tai uudempi

• Mac Pro: Loppuvuosi 2013 tai uudempi

www.apple.com/fi/macos/monterey

Tämän syksyn käyttöjärjestelmien 
yhteisiä uudistuksia on esimerkiksi 
Älä häiritse -toiminnosta eteenpäin 
kehitetty Keskity-tila, jota voidaan 
mukauttaa eri tilanteita varten.
Tuotekuvat: Apple

Macin ja iPadin yhteiseloa helpottaa Universal Control. 
Sen avulla Macin hiirtä ja näppäimistöä voidaan käyttää 
näppärästi iPadin kanssa siirtämällä osoitin näytön 
reunan yli laitteesta toiseen. Ominaisuus tulee saataville 
myöhemmin loppuvuodesta.
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Huomasitko myös nämä 
vuoden 2021

Apple-julkistukset?
iPhone 13 sekä uudet MacBook Pro -kannettavat 
ovat saaneet tämän syksyn Apple-tuotejulkistuksista 
kaikkein suurimman mediahuomion. Jos et kuiten-
kaan ole ostamassa uutta puhelinta tai teholäppäriä, 
saatat silti olla kiinnostunut joistain muista viimeai-
kaisista uutuuksista.

Niputimme yhteen kaikki merkittävimmät uutuus-
tuotteet, jotka on julkistettu jäsenlehtemme edel-
lisen numeron jälkeen, jotta et varmasti missaa 
mitään olennaista.

Uudet riemunkirjavat iMacit

Applen legendaarinen pöytäkone iMac sai huhti-
kuussa ensimmäistä kertaa lähes 10 vuoteen uu-
den designin sekä riemukkaita värivaihtoehtoja ikään 
kuin nyökkäyksenä 2000-luvun taitteen G3-malleille. 
24-tuumaisen iMacin sydämenä sykkii Applen oma 
M1-prosessori.

iMac 24” M1 (1 499 €) 
www.apple.com/fi/imac

Macin teho paketoitiin iPadiin

Niin ikään huhtikuussa julkistettiin alun perin Mac-
tietokoneisiin suunnitellulla M1-prosessorilla ja 5G-
yhteydellä varustettu iPad Pro, joka on samalla kaik-
kien aikojen tehokkain iPad.

iPad Pro M1 (909 €) 
www.apple.com/fi/ipad-pro

Uusi Applen M1-prosessorin ryydittämä 
iMac on saatavilla hopean lisäksi kuudessa 
eri värityksessä, joka ulottuu myös mukana 
seuraaviin oheislaitteisiin ja kaapeleihin.
Tuotekuvat: Apple
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AirTagit auttavat löytämään tavarasi

Huhtikuussa esiteltiin myös AirTag-paikantimet, jot-
ka on helppo sujauttaa esimerkiksi läppärilaukkuun, 
kamerareppuun tai vaikka lompakkoon. Paikantimet 
juttelevat Missä on…? -sovelluksen kanssa, joten 
et enää koskaan hukkaa tavaroitasi, vaan löydät ne 
iPhonen avulla helposti sieltä mihin ikinä ne jätitkään.

AirTag (35 €) 
www.apple.com/fi/airtag

Apple TV sai uuden kaukosäätimen

Huhtikuussa paljastetun ja aiempaa suorituskykyi-
semmän Apple TV 4K:n kaukosäädin on täysin uu-
si ja aiempaa helppokäyttöisempi. Myös halvempi 
HD-versio sai uuden kaukosäätimen, mutta itse lai-
te ei päivittynyt. Kaukosäädin on ostettavissa myös 
erikseen.

Apple TV 4K (199 €)
www.apple.com/fi/apple-tv-4k

Uudelleenmuotoiltu iPad mini

Kaikkein pienin iPad uudistui perusteellisesti syys-
kuussa, jolloin esiteltiin sen kuudes sukupolvi. Koti-
nappi on historiaa, ja sen tilalla on muista iPadeista 
tuttu virtanappiin integroitu Touch ID -sormenjälki-
tunnistin. Uusi iPad mini tukee 5G-yhteyksiä, ja sen 
liittimenä on USB-C.

iPad mini (569 €)
www.apple.com/fi/shop/buy-ipad/ipad-mini

AirPodien ensimmäinen uusi design

Lokakuussa myös langattomat AirPods-kuulokkeet 
saivat viimein uuden ilmeen. Uudet kolmannen su-
kupolven AirPodsit muistuttavat AirPods Pro -kuulok-
keita, mutta vastamelutoimintoa tai silikonisia kärkiä 
niistä ei löydy. Latauskotelo on malliltaan saman-
lainen kuin Pro-versiossa. Uudet kuulokkeet tuke-
vat myös tilaääntä. Sekä AirPodit että MagSafe-la-
tauskotelo ovat IPX4-luokituksen mukaisesti hien- 
ja roiskeenkestäviä.

AirPods (199 €)
www.apple.com/fi/airpods-3rd-generation

Apple Watchin seitsemäs sukupolvi

Syyskuussa julkistettu Series 7 venyttää Apple Wat-
chin näyttöä äärimmilleen. 41- ja 45-millisissä kel-
loissa näyttö yltää jo lähes kulmasta kulmaan. Aa-
vistuksen pyöreämpi design ja muutama uusi vä-
rivaihtoehto eivät ehkä riitä vakuuttamaan Series 
6:n omistajia päivityksen tarpeellisuudesta, mutta 
vanhempien kellojen omistajille tässä saattaa olla 
jo riittävästi uutta. ◼

Apple Watch Series 7 (439 €)
www.apple.com/fi/watch

Ville JärVeläinen

Perus-iPadin yhdeksäs tuleminen

Ainoa kotinäppäimellä varustettu iPad uudistui sekin 
syyskuussa. Kyseessä on mahdollisesti viimeisek-
si jäävä iPad tällä vanhalla designilla ja 10,2-tuu-
maisella näytöllä, mutta uusi prosessori ja päivite-
tyt kamerat tekevät karvalakkimallistakin pätevän 
pelin vielä vuosiksi.

iPad (399 €)
www.apple.com/fi/ipad-10.2
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Vanhat  Macintosh-t ietokoneet  •  osa  8 .

Apple-retroilu

näin ensimmäisen kerran kottaraispöntön eli 
kompaktin Macintosh-tietokoneen erääs-
sä messutapahtumassa, jonne arkkitehti-
isäni aikoinaan minut vei 90-luvun alun 

tienoilla. Muistan, kuinka ihmettelin sitä, miten tie-
tokone voi tuntua niin sympaattiselta, suorastaan 
eräänlaiselta iloiselta sähköllä toimivalta oliolta. Ko-
neessa ollut MacPaint oli mielestäni aivan mahtava 
piirustusohjelma, ja jäin kaipaamaan sitä vuosik-
si. Minuun teki lähtemättömän vaikutuksen, kuinka 
söpö Macintosh-tietokone käynnistyi hymyilevällä 
Happy Mac -ikonilla.

Harrastuksena 
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Lukioikäisenä sain ensimmäisen oman Mac-tietoko-
neen. Se oli käytetty indigonsininen iMac DV. Vaik-
ka se oli jo mallina vanhentunut, niin ihastuin siihen 
päätä pahkaa. Se riitti oikein hyvin tarpeisiini. Eri-
tyisesti minua viehätti silloisen Mac OS X:n kaunis 
graafinen Aqua-käyttöliittymä. Kakkoskoneenani ol-
lut Windows XP -kone näytti sen rinnalla suorastaan 
rumalta ja kömpelöltä. Myöhemmin hankin ensim-
mäisen polven Intel iMacin kesätyörahoillani. Sii-
tä alkoikin Mac-koneiden keräilyharrastukseni. En-
simmäisen varsinainen Macintosh-retrokoneeni oli 
Macintosh SE/30. Se on nykyisin haluttu keräilyklas-
sikkomalli. Hankin tämän koneen toiselta keräilijältä 
2010-luvun alussa. Tämä SE/30-koneeni alkoi ajan 
mittaan oikkuilemaan niin sekopäisesti, että jouduin 
vaihtamaan ikääntyneet elektrolyyttikondensaattorit 
emolevylle, ja sitten se toimi taas hyvin.

Vuosien varrella monet vanhat ja uudemmatkin Mac-
tietokoneet löysivät minut. Herättelin vanhoja konei-
ta henkiin ja paneuduin tietokoneiden sekä piirile-
vyjen sielunelämään. Innostuin lopulta niin paljon, 
että opiskelin elektroniikka-asentajaksi. Vuosituhan-
nen alussa kiertelin erilaisissa demoscene-tapahtu-

missa. Eräässä demoscene-tapahtumassa vuonna 
2009 silmiini osui kottaraispönttö Macintosh Alterna-
tive Party -tapahtumassa Helsingin Kaapelitehtaal-
la. Siellä oli myös fiMUG ry (nyk. Apple-käyttäjät ry) 
mukana silloisen museokokoelmansa kanssa. Ihas-
tuin näytteillä oleviin Macintosh-koneisiin. En olisi 
voinut kuitenkaan ikinä kuvitella, että myöhemmin 
minusta tulisi sekä yhdistyksen museovastaava että 
puheenjohtaja. Vuonna 2016 lyöttäydyin aktiivises-
ti yhdistyksen toimintaan mukaan. Samana vuonna 
yhdistys järjesti Vanhat Macit -työpajan. Siellä esit-
telin omaa retro-Mac-harrastustani. Siitä pitäen olen 
julkaissut jäsenlehdessä Vanhat Macit -artikkelisar-
jaani. Ensimmäinen artikkelini käsitteli Floppy Emu 
-levykeasemaemulaattoria (2/2017).

Retroskenestä yleisesti
Olen pannut merkille, että vanhojen retrokoneiden 
keräilyharrastus – retroskene on nykyään melkoisen 
suosittua. Retroskeneen kuuluvat eri aikakausien 
(1980-, 1990- ja 2000-lukujen) tietokoneet ja oheis-
laitteet sekä myöskin erilaiset pelikonsolit. Suositum-
pia lienevät Amiga- ja Commodore 64 -tietokoneet. 

Kottaraispönttöjen avaamiseen 
tarvitaan erikoispitkä Torx-päinen 
ruuvimeisseli. Kuvassa Macintosh 
Plus -tietokone ja FloppyEmu-
levykeasemaemulaattori.
Kuvat: Adam Oszaczky
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Retroskenen tiimoilta on syntynyt myös erilaisia yh-
distyksiä, julkaisuja sekä moninaista toimintaa. Mm. 
Skorilli ry julkaisee aiheeseen liittyvää tietokonekult-
tuurilehteä. Suomessa on myös Suomen tietokone-
museo, jonka tehtävänä on säilöä kattavasti eri ai-
kakauden tietokonehistoriaa jälkipolville.

Jenkeissä on monia aiheeseen vihkiytyneitä tubet-
tajia, jotka esittelevät omaa retrokoneharrastustaan 
hyvin laajasti YouTubessa. Osa tubettajista julkaisee 
ammattitaitoisia tutoriaalivideoita mm. eri aikakauden 
koneiden kunnostamisesta. Tunnetuimpia retroko-
netubettajia ovat Action Retro, Mac84 sekä JWD. 
Edellä mainitut keskittyvät nimenomaan Macintosh-
tietokoneisiin. Retroskenen tunnetumpia tubettajia 
ovat 8-bit guy sekä Adrian’s Digital Basement. 
Suosittelen tutustumaan em. tubettajien YouTube-
kanavien sisältöön.

Retrokoneilla on keräilyarvoa. Tosin koneiden arvos-
sa on mielestäni myös paljon ilmaa. Hintapyynnöt 
tahtovat joskus riistäytyä käsistä; hinnat saattavat 
liikkua useammasta satasesta jopa tuhansiinkin eu-
roihin riippuen mm. laitteen kunnosta, laitetyypistä 
sekä keräilyharvinaisuudesta. Eniten maksetaan 
prototyypeistä.

On täysin ymmärrettävää, että esimerkiksi ensim-
mäisestä Macintosh 128K -tietokoneesta (vm. 1984) 

pyydetään paljon – mikäli sellainen sattuu jopa toimi-
maan. Useat retrokoneet ovatkin kymmeniä vuosia 
vanhoja laitteita. Ongelmallisia laitteita on enemmän 
kuin osaisi kuvitellakaan. Laitteiden korjaaminen ja 
entisöinti vaatii erityisosaamista sekä syvällisempää 
tietoa. Alan harrastuspiireissä kuten esimerkiksi eri-
laisissa keskustelupalstoilla jaetaan kokemuksia ja 
korjausehdotuksia hyvin monipuolisesti.

Mikäli kiinnostaa pelata vanhoja klassikkopelejä ei-
kä omista retrokonetta, menneitä aikoja voi hyvin 
nostalgisoida käyttämällä mm. emulaattoreita uu-
silla tietokoneilla. Hyviä Macintosh-emulaattoreita 
ovat Mini vMac, BasiliskII ja SheepShaver. Netistä 
löytyy myös omat keskustelukanavat aihepiiriin liit-
tyen. Macintosh-emulaattoreista olenkin kirjoittanut 
lehtiartikkelin jäsenlehteen (2/2020).

Retrokoneilla on keräilyarvoa, 
mutta hintapyynnöt tahtovat 

joskus riistäytyä käsistä.

Macintosh Classic -tietokoneen 
emolevy konkkavaihdon ja 
puhdistusoperaation jälkeen. 
Taustalla vanhempi malli 
SCSI2SD:stä.
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Retrokoneiden entisöinnistä
Jos haluat kunnostaa vanhan retrokoneen, vilkai-
se ensin miltä kone näyttää sisältä ja ulkoa. En-
nen sähköjen kytkemistä on syytä varmistua, onko 
turvallista kytkeä sähkövirta tietokoneeseen, jotta 
vältytään mahdollisilta ongelma- ja vaaratilanteelta. 
Mikäli kaikki näyttää hyvältä ja vanhasta Macintosh-
tietokoneesta kuuluu tuttu käynnistysääni, voidaan 
todeta, ettei laite ole ainakaan ole täysin rikki. Jois-
sain tapauksissa saattaa kuitenkin käydä niin, että 
Macintoshin käynnistysvaiheessa ruudulle ilmestyy 
surullisen kuuluisa Sad Mac -ikoni virhekoodeineen 
iloisen Happy Macin sijaan. Virhekoodi-ilmoitukses-
ta pystyy päättelemään, millaisesta mahdollisesta 
viasta mahtaa olla kyse.

Mikäli kone toimii, voit aloittaa varsinaisen puhdis-
tusoperaation. Varaudu siihen, että pölyä ja törkyä 
on ennättänyt kerääntyä koneiden sisään melkoi-
sesti vuosien aikana. Olen huomannut, että erityi-
sesti mekaanisiin osiin kuten levykeasemiin kerään-
tyy todella paljon pölyä jumittamaan levykeaseman 
mekaniikan käyttökelvottomaksi. Vanhat mekaaniset 
kovalevyt lakkaavat myös jossain vaiheessa toimi-
masta, jolloin on syytä korvata ne. Puhdistusoperaa-
tion jälkeen on myös usein syytä vaihtaa vioittuneet 
ja ongelmalliset komponentit uusiin. Levyasemien 
puhdistusoperaatio vaatii erityistä tarkkuutta pien-
ten mekaanisten osien osalta.

Pahimpana ongelmana pidän näissä vanhoissa ko-
neissa piirilevylle vuotaneita varmenneparistoja sekä 
hapettuneita ja vuotaneita kondensaattoreita (konk-
kia). Paristo- ja kondensaattorivuodot hapettavat lait-
teiden piirilevyjä ajan saatossa, jolloin laitteesta tulee 
käyttökelvoton. Piirilevyjä tulee käsitellä huolellisesti 
ja hapettuneet/ruostuneet kohdat on syytä korjata 
kuntoon. Erityisesti tietyn ikäiset Macintosh-tietoko-
neet ovat tunnettuja kondensaattoriongelmistaan. 
Vuosien saatossa elektrolyyttikondesaattorit (elkot) 
vuotavat hapanta elektrolyyttinestettä pilaten emo-
levyn. Nämä emolevyllä olevat ongelmalliset konkat 
on syytä korvata mahdollisuuksien mukaan tantaa-
likondensaattoreilla tai keraamisilla kondensaatto-
reilla. Tantaalit ja kerkot eivät vuoda.

Piirilevyt kannattaa puhdistaa isopropyylialkoholilla 
(IPA) sekä erilaisilla elektroniikka- ja laitehuoltoon 
soveltuvilla kemikaaleilla. Niiden puhdistamiseen, 
kuten myös mikropiirien välikköjen jynssäämiseen 
soveltuu mainiosti vanha hammasharja. Pienten koh-
tien puhdistukseen sekä erityisesti levykeasemien 
puhdistamiseen kuluu paljon myös vanupuikkoja. 

Vanu- eli topsipuikkoja kuluu koneiden 
kunnostamiseen melkoisen paljon. Vanupuikot 
soveltuvat hyvin pinttyneen lian sekä 
kondensaattorivuotojen puhdistamiseen 
piirilevyiltä. Kuva Macintosh Portable -tietokoneen 
emolevyn konkkavaihto-operaatiosta.

Lähikuva irroitetuista konkista, josta käy 
ilmi konkkavuoto. Keltaista, pahan (kalan)
hajuista elektrolyyttinestettä on päässyt 
vuotamaan. Näiden tilalle on juotettu uudet 
tantaalikondensaattorit.
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Vanupuikoilla saa pienet väliköt puhdistettua käte-
västi sekä pahimman pinttyneen lian sekä konkka-
vuodot IPA:lla poistettua. Jos jotkut piirilevyjen koh-
dat ovat pahasti vioittuneitta, ne voi korjata juotta-
malla hyppylankoja.

Lopuksi voit lisätä retrolaitteeseen lisämuistia (mikä 
on erittäin suositeltavaa) sekä korvata vanhat alku-
peräiset kovalevyt nykyaikaisilla muistikorttityyppisillä 
kovalevyemulaattoreilla kuten esimerkiksi SCSI2SD/
BlueSCSI/RaSCSI. SCSI-kovalevyemulaattoreista 
olen mm. kirjoittanut aikaisemmissa jäsenlehdissä 
(SCSI2SD: 2/2018; RaSCSI: 1/2021). Laitteiden en-
tisöinti vaatii juotinkolvin ja erilaisten pikkutyökalu-
jen lisäksi ennen kaikkea rutkasti sisua ja kärsivälli-
syyttä. Jos niitä riittää, niin lopulta voit iloita henkiin 
herätetyllä retrokoneella. ◼ 

AdAm OszAczky
teksti ja kuvat | Apple-käyttäjät ry:n museovastaava

Macintosh Portable -tietokoneen 
emolevy paljaana “leikkauspöydällä“. 
Vieressä erilaisia työkaluja ja -välineitä 
korjausoperaation osalta, mm. tinaimuri 
(vas.), pihtejä, vanupuikkoja, sivuleikkurit, 
juotostinaa, hammasharjoja yms.

Laitteiden entisöinti vaatii 
ennen kaikkea rutkasti sisua ja 

kärsivällisyyttä.
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aPPle Pay
on täällä

Kun kaipaat elämääsi lisää Hopeista Omenaa, 
suuntaa Hopeinen Omena Shopiin. Maksutapana 
käy myös supernopea, näppärä ja turvallinen 
Apple Pay.
Apple Paylla voit myös liittyä yhdistyksen 
jäseneksi ja maksaa jäsenmaksun – yhdellä 
kosketuksella tai vilkaisulla!
hopeinenomena.fi/kauppa
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12.1.  Vanhat Macit ja Apple-retroilu -työpaja
26.1.  tehokäyttäjän vinkit -työpaja
4.–6.3.  GoExpo Kuva & Ääni
16.3.  Macin varmuuskopiointi -työpaja
6.4.  Pelasta äänet, videot ja tiedostot vanhoilta  
  nauhoilta ja levykkeiltä -työpaja

taPahtuMat
kevättalvella 2022

Lisää tietoa
tapahtumista saat  

tapahtumakalenterissa  
appleusers.fi/tapahtumat

•
Ehdota kurssia!  

Voit ehdottaa kursseja ja työ-
pajoja lähettämällä postia 

nettiosoitteessa  
appleusers.fi/otayhteytta

MeSSut


