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Hyviä sovelluksia Applen iPadille ja iPhonelle
Tässä on luettelo kirjoittajien käyttämistä ja hyviksi havaituista sovelluksista iPadille ja
iPhonelle. Sovellukset ovat pieniä ohjelmia, joita voi ladata tablettiin tai älykännykkään.
Puhutaan myös appseista, sana tulee englannin kielen sanasta sovellus eli application. Sovellus
on optimoitu mobiililaitteelle ja on siksi nopeampi ja monesti myös turvallisempi kuin selaimen
käyttö. Applen laitteilla sovellukset ladataan AppStoresta.
Selaimet/Internet
-

Safari. Applen selain
Chrome. Googlen selain
Google, voidaan hakea tietoa internetistä myös puhumalla

Pankkiasiat
-

Mobiilipankki (Nordea, OP, …), turvallinen ja viivakoodin luku helpottaa maksamista.

Yhteydenpito
Sähköposti
-

Gmail
Mail

Videopuhelut ja viestit & yhteisöt
-

Skype, myös pienet kokoukset
Facetime (toimii ainoastaan iOS-laitteiden eli Applen mobiililaitteiden kesken)
Google Hangouts
Facebook ja Messenger, yhteisöpalvelu ja sen viestintäsovellus
WhatsApp, mahdollista lähettää puheviestejä
Posti mobiili: aidot postikortit ja postin kätevät palvelut aina mukanasi

Uutisia
-

Yle Uutisvahti (iPhone-versio), voit profiloida oman kiinnostuksesi mukaan
MTV Uutiset
Iltalehti.fi (ilmainen)
Iltalehti - Päivän lehti (maksullinen)
Ilta-Sanomat (ilmainen)
Ilta-Sanomat - Päivän lehti (maksullinen)
Uutiset - Ampparit.com – hakee uutisia useista lähteistä
HS - Helsingin Sanomat (edellyttää tilausta ja digitunnuksia)
Paljon ulkomaisia uutispalveluita kuten BBC, CNN, Euronews jne.
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Urheilu-uutisia
-

Eurosport Live Score (urheilu uutisia ja tuloksia)
Viasport (tuloksia, uutisia ja videopätkiä)
Tour de France, Wimbledon, Ryder Cup jne (tapahtuman seuraamiseen paljon tietoa)
Bundesliga, PL, La Liga Pro, NHL, NFL (sarjan seuraamiseen omat appit)

Sää
-

Ilmatieteen laitoksen sää
IS Supersää (Foreca ja Ilmatieteen laitos vierekkäin – valitse parempi ennuste…)
Yahoo Sää (ulkomaiden sää)
RainMan, Ilmatieteenlaitoksen reaaliaikainen sadetutka
Kelikamerat, näyttää reaaliaikaisen kuvan yksittäisten karttapisteiden säätilasta (käyttää
apuna Suomen maanteiden tiekameroita)

TV
-

Yle Areena, katso TV-ohjelmat suorana tai tallenteina Areenasta, myös radio löytyy
MTV Katsomo
Ruutu
Iltapulu, TV-opas, tv-ohjelmat
SVT play (Ruotsin TV, ruotsinkielinen)
Netflix, HBO, Viaplay (maksullisia tilausvideo Appeja)
Elisa Viihde (maksullinen tv-palvelu, tallennusmahdollisuus, toimii mobiililaitteilla, tv:n
yhteydessä tarvii Elisan digiboxin)
Lisälaitteet, joiden avulla saat iPadin tai iPhonen näytön televisioon langattomasti
- Apple-TV. AirPlay-toiminnolla tai peilauksella saa iPadin näytön televisioon
langattomasti.
- ChromeCast, vanha versio halvempi kuin Apple-TV.

Kirjat, Lehdet, lukeminen
-

iBooks, myös ilmaisia kirjoja ja iPadin käyttöopas. Tallentaa PDF-tiedostot.
Ellibs, Helmet-kirjaston e-kirjojen lukemiseen. Vaatii kirjastokortin + salasanan lisäksi
ilmaisen Adobe-tilin avaamista.
Helmetissä tarjolla ilmaiseksi n. 50 aikakausilehteä (Emagz toimii ainoastaan Espoon ja
Vantaan kirjastojen tiloissa, helmet.emagz.fi)
RBdigital (Helmet kirjastokortilla toimiva, ilmaisia ulkomaisia aikakausilehtiä n 50)
PressReader (Helmet kirjastokortilla toimiva, ilmaisia ulkomaisia sanomalehtiä tuhansia)
Elisa Kirja, maksullisia e-kirjoja ja jatkuvasti tarjouksia
Elisa Kirjalla myös mahtava kattaus ilmaisia klassikoita Shakespearesta Topeliukseen

Kotitoimistoon
-

Kalenteri (vakiona), vapauttaa paperisesta kalenterista - ja muistuttaa tarvittaessa
Muistiinpanot (vakiona), helppokäyttöinen ja nopea muistilistojen tekoon
Muistutukset (tehtävälistat, ja niihin muistutukset)

ENTER ry
Päivitetty 4/2018
Lea Grönlund, Jukka Hanhinen,
Ritva Raesmaa, Markku Ukonaho, Helena Venäläinen
-

3(6)

Evernote (voit tallettaa muistiinpanoihisi myös kuvia/videoita sekä ääntä)
Microsoft OneNote (kuten Evernote)
Dictation (muuttaa sanelun kirjoitukseksi)
Googlen ilmaiset pilvipalvelut: Drive = kansiot, Docs = asiakirja, Sheets =
laskentataulukko, Slides = esitykset
Numbers, Pages, Keynote (Applen toimistosovellukset, ilmaisia useimpien uusien
laitteiden mukana)
Laskin, vakiona iPhonessa
My Script Calculator, laskutoimitus sormella ruudulle
Scetches tai Adobe Photoshop Sketch - kun tekee mieli piirtää
Book Creator Free, tee oma kirja, jossa tekstiä, kuvia, videoita, ääntä
Scanner for Me, skannaa laitteen kameralla, korjaa rajoja, varastoi iCloudiin skannatut
Photo Scanner for Me, skannaa myös useampia valokuvia kerralla.

Koti, ruoka
-

Esim. Valio Reseptit (sisältää munakellon), myös paljon muita löytyy

Lippuja
-

Lippu.fi, tapahtumalippuja
Ticketmaster, tapahtumalippuja
Finnkino, elokuvalippuja
Messukeskus, tapahtumakalenterit ja liput
HSLMobiililippu
VR Lähijunat

Hyvinvointi ja terveys
-

VitalSigns, mittaa kasvoista sydämenlyönnit ja hengitystiheyden
Cardiio, mittaa kasvoista sydämen sykkeen
Aivoterveydeksi!, Muistiliiton muistinvirkistyssovellus
Petralex Hearing Aid, Paranna kuuloasi. Puhelin toimii kuulolaitteen tavoin. Kuulokkeet
tarvitaan. Esim. Tv:n katseluun, ettei muita häiritse.
Pocket Glasses, Puhelinta voi käyttää lukulasien korvikkeena.
Lääkkeeni, Tunne lääkkeesi sovelluksella voi napata lääkepurkin viivakoodista kuvan.
Saa tarkat tiedot lääkkeestä helposti.
Syö hyvää, Kuluttajaliiton sovellus elintarvikkeiden ravintoarvojen vertailuun
Kuulotesti, testaa kuulosi suuntaa-antavasti, esim. kuulokkeet vaikuttavat tulokseen
Sleep Cycle, herättää sinut unen syvyyden mukaan oikeaan aikaan
Rainy, Flowing, luontoääniänukahtamiseen, ajastinmahdollisuus, ääniä säädeltävissä
SnoreControl, unissapuhumisen ja kuorsaamisen äänittämiseen.

Kuntoilu
-

Terveys, mittaa askeleita yms., liikuntahistoria tallettuu (vakiona uusissa iPhoneissa).
(SportsTracker, käytetään pääasiassa älykännykässä, mutta tiedot siirrettävissä iPadiin,
piirtää kartan, mittaa matkan ja ajan, liikuntahistoria jää talteen.
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Moves, seuraa automaattisesti askeleita ja matkoja, aikaa, paikkoja, kcal

Liikkuminen, navigointi
-

Kartat (katukartta vakiona iPadissa)
Google Maps, käy myös navigointiin esim. autolla ajettaessa.
Myös Here Maps, Maps.me. Karttoja voi ladata etukäteen offline-käyttöön.
Google Earth, (voit tutkia paikkoja maapallolla sekä niistä otettuja valokuvia)
ReittiGPS, HSL:n reittiopas (maksullinen, ladattava iPadille vain iPhone-versiona)
Commuter, reittiopas pk-seudulle, HSL:n sovelluksen tapainen, englanniksi
Stop Map, näyttää kaikki lähellä olevat bussipysäkit ja niille pysähtyvät bussit
reittioppaita eri kaupunkeihin, myös ulkomaille
Sporat.fi (näyttää reaaliaikaisesti raitiovaunut kartalla ja voi valita myös halutun linjan)
Jahtikartta, karttapohjista pitää maksaa (kartalle voi merkitä omat sienipaikat)

Matkailu
-

Helsinki Airport, tietoa lennoista ja lentoaseman palveluista
SFHD Free, laivat kartalla
FlightAware Flight Tracker, soveltuu yksittäisen lennon reaaliaikaiseen seurantaan
Google Trips, voit koota appsiin esim. ulkomaan matkaa koskevat tietosi, etsiä
paikallista tekemistä, palveluita ym.
Tripadvisor, kertoo erittäin paljon tietoja ja matkalaisten arvosteluja paikkakunnista ja
niiden palveluista ympäri maailman

Tähtitaivas
-

Sky Map (tähtikartta)
SkyView - Explore the Universe, näyttää iPadilla osoittaessa maapallon ympärillä olevat
tähdet, tähtikuviot ja satelliitit nimellä (näyttää myös maapallon toiselle puolelle näkyvät)
Star Walk 2, (maksullinen) monipuolinen tähtikartta.

Valokuvaus, videot
-

Kamera (vakiona iPadissa, voit ottaa kuvia ja videoita)
Kuvat (kuvien katselu, muokkaus ja arkistointi sekä jakaminen)
PIXLR EXPRESS (kuvien muokkaus)
Adobe Photoshop -sovellukset: Express, Mix, Fix, Lightroom
Ifolor. Photo Service (voit tilata kuvistasi erilaisia tuotteita)
Skitch - lisää mm. nuolia, kuvioita ja tekstiä valokuvan päälle (ja pdf-tiedostoon).
Snapseed - sovellus valokuvien käsittelyä varten.
iMovie (maksullinen, omista kuvista ja videoista avustetusti elokuvia)
HD Recorder, ilmainen ääninauhuri
Google Kuvat, kuvien säilytykseen myös pilvessä
Usplash, paljon vapaasti käytettäviä korkealaatuisia valokuvia
Google Arts & Culture, kertomuksia maailman kulttuurikohteista ja laaja hakemisto
kuvineen maailman taiteesta
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Musiikki
App Storesta löytyy paljon musiikkia ja sovelluksia musiikin tekoa varten, laitteesi voi olla esim.
kitara, piano tai rummut. Tässä pari musiikkiin liittyvää sovellusta.
-

Youtube, musiikin lisäksi löytyy elokuvia ja ohjeita lähes mihin tahansa
Radiot.fi, suomalaiset nettiradiokanavat
Radio.FM, ulkomaisia nettiradioita, joita voit valita esim. genren mukaan ja merkitä
suosikeiksi
Tunein, kaikki maailman radiot, kts. myös
http://appadvice.com/appguides/show/best-radio-apps
Spotify, kuuntele haluamaasi musiikkia: voit artistin, albumin, tunnelman…
maksuttomassa versiossa on mainoksia
Apple Music (Applen oma Spotify, suunnilleen sama sisältö, aina maksullinen)
iWriteMusic Free for iPad, sävellä itse musiikkia
Sibkompassi, sukella Sibeliuksen elämään
GarageBand (maksuton), voit tehdä omaa musiikkia eri instrumenteilla

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

Applen oma yliopisto tarjoaa eri tasoisia (peruskoulusta yliopistoon) kursseja mm.
IOS:sta, kielistä, taidehistoriasta, musiikista, elokuvista, … lista on loputon. Kielenä
mm. englanti, ruotsi, … mutta ei suomi.

Kielet
-

esim. Duolingo (englannin kielinen opettaja, mutta jos se on ok, niin …)
British Counsil: LearnEnglish, Audio & Video (mm. podcasteja kuunneltavaksi)
VoiceTranslator, kääntää kielen toiseksi, myös suomen.
kääntäjiä ja sanakirjoja paljon, mm. Google-kääntäjä (Google-kääntäjä vaatii
nettiyhteyden)
iTunes U, paljon kielikursseja

Musiikki, esim.
-

MSOLearn, opettele tuntemaan sinfoniaorkerkesterin rakenne ja soittimet
Classical 1, 120 kpl:een ilmainen kokoelma tunnettua klassista musiikkia
SingSharp, opi laulamaan, vaatii mikrofonin ja kaiuttimet
katso myös Riika Variksen kokoama lista musiikin opetukseen soveltuvista sovelluksista:
http://ruippo.fi/teknodida/2015/resources/iPadmupeopetukseen_Varis.pdf

iPadin käyttö, esim. Youtube videoita, valtaosin englanniksi
Polkupyörän huolto, karjalan piirakat, sukan kantapää, kaikkiin löytyy apua Youtubesta.
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Työkaluja
-

Etsi iPhone, auttaa löytämään kadonneen iPhonesi, iPadisi, iPod touchisi tai Macisi, jos
laite joskus katoaa tai se varastetaan. Käyttöohjeet
Vatupassi (vesivaaka) ja SpiritLevel (vesivaaka kertoo äänimerkillä kun taso on oikea)
Äänimittari ja Decibel 10th (äänentasomittari)
Lux - Professional Light Meter for Film Photography (valotusmittari)
Nettitutka tai Speedtest (mittaa nettiyhteytesi nopeuden)
TeamViewer: Remote Control on kätevä apuväline, jos haluaa auttaa, opastaa tai
neuvoa etänä. Toimii tablettien kesken ja tabletista WIN-tietsikkaan - ja päinvastoin.

Sukututkimus
-

MyHeritage-sovelluksella voit rakentaa sukupuusi (vaatii tilauksen)
Family Tree, monipuolinen sukututkimusohjelma

Taikatemput
-

katso mallia Simon Pierrolta: https://www.youtube.com/watch?v=b_xhSQGKxO4 ja
https://www.youtube.com/watch?v=6a8Eimr-fm0

Aivojumppaa
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nopeuspeli = Speden peleistä tuttu 'Quick Reaction'-peli
Sanajahti, sanapeli, jossa reaaliaikaisesti myös muita pelaajia mukana
Sanapala, sanapeli
FruitSorter - eri hedelmien lajittelua liukuhihnalta
Solitaire, korttipeli
Mahjong, kiinalainen peli
Sudoku, numeropeli
Card Shark, erilaisia pasiansseja
YLe Hirsipuu, tuttu hirsipuupeli ajankohtaisista uutisaiheista
Candy Crush Saga, King-valmistajan suosittu pulmapeli

Mistä lisää tietoa hyvistä iPad-sovelluksista?
-

Helsingin Sanomat, lauantain numerossa on palsta, jossa esitellään uusia sovelluksia.
Mobiili.fi sivulta löytyy tietoa myös sovelluksista samoin
http://oppimateriaalit.jamk.fi/ios/suositeltavia-ipad-appiksia/
Enterin FB-ryhmässä ja kavereilta voi kysyä sovellusten vinkkejä ja käyttökokemuksia
Googlella ja Youtubella voi hakea vinkkejä
iBooksista löytyy mm: iPadin ja iPhonen käyttöopas / Top Apps, Ohjelmia opetukseen,
Tomi Dufva ja Risto Korhonen / Sormeilua 2

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

