Noin 10 vinkkiä - iPad ja Android-tablet apuvälineenä
Tuotettu Komppaan (ESR-hanke) puitteissa /Tuukka Kivioja&Aino Alaverdyan.
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1. Tekstin ja näppäimistön koon muuttaminen
Molemmissa laitteissa sekä näytöllä näkyvän tekstin että näppäimistön kokoa saa muutettua. Tämä
tapahtuu eri tavalla eri laitteissa ja eri versioissa, mutta esim. uudemmissa Android-tableteissa Asetukset >
Näyttö > Kirjaisimen koko (tekstin koon muuttaminen) tai Asetukset > Näyttö > Näyttökoko (kuvakkeiden
ja painikkeiden koko)
Jos tabletin näytön pieniin näppäimiin on vaikea osua, niin näppäimistön koon muuttaminen isommaksi
tapahtuu esim. Asetukset > Kielet ja syöttötapa > Virtuaalinen näppäimistö > Näppäimistön asetukset >
Näppäimistön koko.

2.

Ruudunkaappaukset

Ruudunkaappaukset eli screenshotit ovat todella nopea ja helppo tapa napata talteen tärkeää
informaatiota, jota saatat tarvita myöhemmin. Oli kyseessä sitten hauska kuva, tärkeä koulutehtävä tai
nakkikeiton resepti niin nappaamalla screenshotin saat tiedon talteen silmänräpäyksessä. iPad-laitteilla
screenshot otetaan painamalla kotinäppäintä ja virtanäppäintä samaan aikaan, Android-laitteilla
puolestaan painamalla virtanappia ja äänenvoimakkuus pienemmälle -nappia.

3.

Puheohjaus

Android-laitteissa Google Assistant ja iPadissa Siri ymmärtävät hyvin monipuolisesti erilaisia käskyjä jopa
suomen kielellä. Puheohjauksella voit esimerkiksi hakea tietoa internetistä, asettaa herätyksiä tai
navigoida.

4.

Pratsam Reader

Pratsam Reader -sovelluksella voit lukea Daisy-äänikirjoja, joita saat esimerkiksi Celiasaavutettavuuskirjastosta. https://www.celianet.fi/ohjeet/kuuntelu-sovelluksessa/

5.

Voice Aloud Reader

Ilmainen ääneenlukija, joka lukee useilla eri kielillä ja useista eri lähteistä (internet-sivuilta, tiedostoista,
äänikirjoista, jne.) ääneen. Paljon säätömahdollisuuksia esim. puheen nopeuteen, tauotukseen jne.
liittyen.

6.

Text Fairy

Text Fairylla voit ottaa kuvan oppikirjan sivusta, lehtijutusta tai tulostetusta asiakirjasta ja se muuttaa
tekstin muokattavaksi tekstitiedostoksi, jonka voi heti kuunnella, muokata tai tallentaa esim.
pilvipalveluun.

7.

Readability

Readability siivoaa nettisivut ylimääräisistä mainoksista, väreistä, kuvista, koristeista, reunuksista jne. ja
jättää jäljelle vain itse sisällön, jotta sitä olisi helpompi lukea. Todella kätevä sovellus, jos joutuu lukemaan
pidempiä tekstejä internet-sivuilta.

8.

Screen Overlays

Musta teksti valkoisella pohjalla voi olla vaikea yhdistelmä lukea tekstiä. Erilaisten sovellusten avulla on
tabletin näytölle mahdollista lisätä taustaväri/lukikalvo, joka helpottaa lukemista.

9.

Google Translate

Google Translate sovellus on todella monipuolinen ja ilmainen käännöspalvelu ja sanakirja varustettuna
kymmenillä eri kielillä. Erityisen kätevä on sen uusi Kamera-ominaisuus, jossa voit ottaa kuvan tekstistä
esim. oppikirjan sivusta tai kyltistä ja sovellus kääntää sen suomeksi.

10. Laitteen omat helppokäyttötoiminnot
Apple-laitteissa on laajat helppokäyttötoiminnot, kuten esim. Puhu valinnat, Suurenna tekstiä ja Zoomaus,
jotka helpottavat esim. näkö- ja kuulovammaisten toimimista laitteiden kanssa. Näihin liittyvät asetukset
löytyvät iPadeista Asetukset > Yleiset > Käyttöapu. Android-laitteissa vastaavat löytyvät asetuksista nimellä
”Helppokäyttötoiminnot” valikosta.

11. Speechnotes / Speechy
Sanele tekstiä ja lisää jälkikäteen tarvittavat välimerkit ja korjaukset. Toimii yllättävän hyvin myös nopeasti
puhuessa ja ”arkikielellä”. Kun teksti on valmis sen voi tallentaa tai lähettää eteenpäin esim. sähköpostiin,
WhatsAppiin, Facebookiin jne. Sovelluksen käyttö on todella yksinkertaista, painetaan vain yhtä nappia ja
nauhoitus/tekstin luonti alkaa.

12.

Forest

Forest sovellus auttaa keskittymään työskentelyyn tai opiskeluun ja pyrkii vähentämään
puhelinriippuvuutta. Sovellukseen voi asettaa haluamansa aikamäärän (esim. 20min), jonka jälkeen
näytöllä pyörii pieni animaatio 20min. Jos kesken tuon ajan tekee jotain muuta, esim. avaa Facebookin niin
”puun kasvatus” epäonnistuu ja metsään tulee palanut pieni kanto. Jos taas 20min ajan antaa puhelimen
olla niin metsään kasvaa komea vihreä puu. Omaa metsää voi sitten jakaa esim. Facebookissa.

