38

suur-jyväskylän lehti lauantai 17.9.2011
hyviä palvelukokemuksia

Apua heikkonäköisille

Tietokonetohtori Tomi Javanainen tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä.

”Reipas ja palvelualtis”
l Pirkko Kallio iloitsee siitä,
kuinka on saanut Jyväskylän
Tietokonetohtorilta eli Tomi
Javanaiselta apua tietokoneongelmiinsa. Hän kertoo
huomanneensa, että netti ja
tietokone ovat nykyisin välttämättömyys, jos haluaa pysyä asioiden perässä.
– Me jo vähän iäkkäämmät
naiset, jotka eivät tietokoneesta ymmärrä paljoakaan,
tarvitsemme apua aika usein.
Aina tulee vikoja ja kysymyksiä. Tämä reipas, ystävällinen
ja erittäin palvelualtis poika
tekee työtään yksin pienen
pienessä toimistossa. Har-

voin olen saanut niin hyvää
palvelua ja ystävällistä käytöstä, Tietokonetohtori pitää
minun tietokoneestani hyvää
huolta, Kallio kiittelee.
26-vuotias Javanainen selvittää ja korjaa kaikenlaisia
tietokoneisiin liittyviä ongelmia. Yritystä hän on pyörittänyt kolmen ja puolen vuoden
ajan. Tietokonetohtorin mukaan tyypillisin asiakas on jo
varttuneempaan ikään ehtinyt
nainen, joka osaa tietokoneen
perusasiat, mutta tarvitsee
apua ongelmien sattuessa.
– Yleensä ongelmia saatetaan ensin yrittää korjata itse,

ja tietokone tuodaan minulle
vasta siinä vaiheessa, kun netti
ei toimi tai tietokone ei enää
edes käynnisty, Javanainen
kuvailee.
Parhaita hetkiä hänen työssään ovatkin ne, kun apua saa
antaa silloin, kun tilanne voi
asiakkaasta tuntua jo toivottomalta.
– Tietokoneella saattaa olla
tallessa tärkeitä valokuvia, tai
asiakas ei pääse maksamaan
laskujaan, koska nettiyhteys
ei toimi. On hienoa nähdä,
kuinka asiakas huojentuu,
kun kone toimii taas, Javanainen hymyilee. MK

l Keski-Suomen näkövammaiset ry:n toiminnanohjaaja Susanna Niskanen haluaa kiittää Seppälän Prismaa
hyvästä palvelusta. Prismaan
hankittiin kevättalvella Looky-lukulaite, joka helpottaa
heikkonäköisten ja näkövammaisten asiointia kaupassa.
Lukulaitteen avulla myös
pienten tekstien, kuten maustepurkkien kylkien lukeminen helpottuu.
– Kaikkein paras apu näkövammaiselle kaupassa on
näkevä ihminen. Prismat ovat
tässäkin suhteessa tulleet vastaan. Varsinkin, jos etukäteen
ilmoittaa tulostaan, on joku
henkilökunnasta pystynyt
lähtemään avuksi valitsemaan
ostoksia, kehuu puolestaan
yhdistyksen aluesihteeri Leena Pihlainen.
Aloite heikkonäköisiä auttavan välineen hankkimiseksi
tuli alkujaan Heikki Kinnuselta Laukaasta. Kuka tahansa
asiakas saa lainata lukulaitetta
panttia vastaan.
– Lukulaite on helppokäyttöinen, sillä siinä on vain kaksi painiketta. Laitteessa on
myös kuvanpysäytystoiminto, eli sillä voi ottaa kuvan
vaikkapa ylähyllyllä olevasta
tuotteesta ja tarkastella sitä

Looky-lukulaite helpottaa heikkonäköisten kauppakäyntejä.
Kuvassa Seppälän Prisman Sari Ilomäki.

lähempää. Laitteella saa myös
vaihdettua värit mustavalkoiseksi, kuvailee Prisman Simo
Ruusuvirta.
Hän kertoo, että toistaiseksi
lukulaitteelle on ollut varsin
vähän kysyntää. Kuukausita-

solla käyttäjiä on ollut vain
muutamia. Ruusuvirran mukaan palaute on kuitenkin
ollut hyvää, ja jos kysyntä
kasvaa, lukulaite voidaan
hankkia muihinkin alueen
Prismoihin. MK

Kerro hyvästä palvelusta!
Oletko saanut joskus niin
hyvää palvelua, että muistat
sen pitkään?
Onko huono palvelukokemus kenties paikattu tavalla,

markkanen@sjl.fi. Arvomme
palvelukokemuksistaan kertoneiden kesken kuukausittain
lahjakortteja ja elokuvalippuja.

joka teki sinusta paikan kantaasiakkaan?
Viestitä meille hyvistä palvelukokemuksistasi sähköpostitse osoitteeseen: tapani.

myytävät omakotitontit
täyttä elämää päijänteen rannalla

VIIHTYISÄÄ ASUMISTA UPEASSA YMPÄRISTÖSSÄ
Vitapoliksen alue tarjoaa asukkailleen laadukasta asumista ja hyvinvointipalveluita
viihtyisässä ympäristössä. Tärkeimmät palvelut löytyvät alueelta, ja esimerkiksi
koulu ja päiväkoti sijaitsevat kävelymatkan päässä Kinkomaan keskustassa.

HAKUAIKA 1.9.–30.9.2011
Hakemukset palautetaan kirjallisena suljetussa kirjekuoressa osoitteella:
TONTTITARJOUS
KOY Kinkomaan Vitapolis
c/o Jykes Kiinteistöt Oy
Kivääritehtaankatu 8 40100 Jyväskylä

Hakemusten on oltava
perillä 30.9.2011
klo 15.00 mennessä.

Ote Kinkomaan
asemakaavasta
Tonttijako on esitetty toteutetun
lohkomistoimituksen mukaisesti (*.
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Hakulomakkeet ja asiakirjat:
www.vitapolis.fi/tontit

9
8

8

Tonttien pohjahinnat alkaen 66 600 euroa.
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