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Puhekirjoja suomenkielisille

Saat lainata puhekirjoja, jos sinulla on lukuvaikeus
Puhekirjat on tarkoitettu yksinomaan sinulle, jolla
on lukuvaikeus. Lukuvaikeudella tarkoitetaan,
että painetun kirjan on oltava jollakin tavalla sinua
varten sovitettu, jotta voit lukea sitä. Sovitettu kirja
voi olla esimerkiksi puhekirja tai pistekirjoituksella
painettu kirja.
Sinun ei tarvitse esittää todistusta tai selittää,
miksi tarvitset puhekirjoja.
Muutamia esimerkkejä lukuvaikeuksista:
•
•
•
•
•
•
•
•

näkövamma
liikuntarajoite
kehityshäiriö
lukuvaikeudet / dysleksia
kuulovamma (kuuloharjoituksiin)
tilapäinen lukuvaikeus sairauden tai vamman
johdosta
ulkoisen tapahtuman aiheuttamat aivovauriot,
afasia, dementiasairaudet
autismi, ADHD

Lainaa puhekirjoja kirjastosta
Puhekirjoja lainaat paikallisesta kirjastosta. Voit
lainata myös lataamalla kirjoja suoraan puhekirja- ja
pistekirjoituskirjastosta (Myndigheten för tillgängliga medier, MTM), joka on puhekirjoja tuottava
valtion virasto.
Kysy asiasta tavallisesta kirjastostasi. Kirjastossa
on usein monia puhekirjoja valittavina. Jos etsit
jotakin erityistä, kirjasto voi lainata kirjan sinulle
MTM:stä. Kirjaston henkilökunta voi myös opastaa
sinua itse lataamaan puhekirjoja suoraan tietokoneellesi.
Sinun kannattaa antaa ehdotuksia kirjoista, joita
haluaisit kuunnella. Jätä ehdotuksesi lähimpään
kirjastoon. MTM äänittää useimmat lainaajien
ehdottamat kirjat, mutta kirjan valmistumiseen voi
mennä aikaa muutamia kuukausia.
Tee näin: kaksi tapaa lainata
Kirjasto lainaa sinulle – sinä palautat kirjastoon
Kirjastosta voit lainata puhekirjoja cd-levyllä,
muistikortilla tai usb-muistilla. Sinun täytyy aina
palauttaa lainattu kirja kirjastoon. Sinulla on oikeus
kopioida puhekirjatiedostoja omaan käyttöösi.
Lataat puhekirjan itse ja pyyhit sen pois luettuasi
loppuun
Kirjastosta voit saada tilin, jolla voit itse ladata puhekirjoja tietokoneellesi. Myös oma lataus on laina,
ja kirja täytyy pyyhkiä pois tietokoneelta, kun olet
lukenut sen loppuun.
Tervetuloa kirjastoon, niin kerromme lisää!
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Äänitettyjä kirjoja on sekä äänikirjoina että puhekirjoina. Äänikirjat ovat kirjaäänitteitä, joita kuka
tahansa voi ostaa kaupasta. Puhekirjat ovat kirjoja,
jotka on äänitetty erityisesti lukuvaikeuksista kärsiviä varten. Puhekirjoja on olemassa runsaat 100
000, joita voit joko lainata tavallisesta kirjastosta tai
ladata niitä suoraan tietokoneellesi tai matkapuhelimeesi. Niistä noin 3000 on suomeksi.

