
Iina Rantala: 

Ostatko puhelimesi mieluummin kokonaan uutena vai tehdashuollettuna?  

Karoliina Jefru: 

Kokonaan uutena. 

Ivar Liivamäki: 

No olen katsonut niitä tehdashuollettuja, mutta olen kuitenkin ostanut uuden. Olen huomannut, 

että se uusi puhelin toimii kuitenkin pidemmän aikavälin, että jostain syystä se ohjelma tässä sisällä 

on hidas, jos on se vanhemman niin olen kuullut, että puhelin tuottajat itse tekevät sitä, että se 

menee hitaaksi ja se on se syy, miksi olen päätynyt ostamaan uuden. 

Virpi Matala: 

No oon nostanut tähän asti kokonaan uutena ja käytän niitä niin pitkään kun ne vaan päivittyy, että 

mutta täytyy harkita tää aika uusi juttu mulle tää että niitä voisi ostaa sillä tehdashuollettuna. 

Iina Rantala: 

Olettaako sua uusien puhelimien ekologisuus?  

Karoliina Jefru: 

No vähän joo. 

Ivar Liivamäki: 

Nykyaikana ei huoleta, koska mä tiedän että niin paljon saa niitä kierrättää niitä materiaaleja ottavat 

pois ja tehdään uudestaan että on. Joo ja mitä me tässä planeetalla meidän täytyy huolehtia, mutta 

se täytyy niin sanotusti ei saa mennä äärirajoilla, että aina jättää oman elämän sivulle ja sitten ei 

ikinä tee mitään.  

Virpi Matala: 

Joo, huolettaa se siinä mielessä kyllä, että enpä olisi uskonut lankapuhelin aikaan, että tässä täytyy 

säännöllisesti pistää rahaa uuteen puhelinlaitteeseen, että kyllä se huolettaa mua ja ja tota. Mut mä 

mulla kun silleen että mä yritän käyttää sitä niin kauan, kun se vaan suinkin päivittää ohjelmia, että 

mä pystyn toimimaan sen kanssa, kun nykyään siellä on kaikki pankki ja sähköposti ja puhelin ja 

kaikki muu, että tota siinä mielessä se on hirveän tärkeää, että sitähän menee ihan paniikkiin sitten 

kun se lakkaa toimimasta, että siinä mielessä. Mutta kyllä se niinku väärin on, että jos niitä tehdään 

sillä, että vasiten sillä, että rajataan esimerkiksi sitä päivitysten, että se ei niinku päivitä tietyn 

päivämäärän jälkeen enää mitään ohjelmia, sitä ei voi käyttää niin kyllä se on huolestuttavaa ja mä 

toivon, että siihen tulisi jotain lainsäädäntöä. 

Iina Rantala: 

Mitä teit viimeksi sun vanhalle puhelimelle, kun vaihdoit sen uuteen?  

Karoliina Jefru: 

Se on vieläkin mulla kotona. 

Ivar Liivamäki: 



Se seisoo kaapissa ja odottaa, että jos on tarve, että jos oma uusi puhelin menee rikki, että sitten mä 

otan sen varapuhelimeksi, että sen vuoksi se seisoo.  

Virpi Matala: 

Mun mies otti sen käyttöönsä. Joo, mun mies otti se käyttöön. Se muuten siellä vieläkin se se vaan 

vaihdatti akun siihen ja sitten myöhemmin näytön. 

 


