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GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa

1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään 
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai 
älypuhelimeesi.

2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon

Kuva
galleria

Kuvake360º 
panoraama

Iiris-keskus palveluksessasi
Iiris-keskus tarjoaa toimivat puitteet esimer-
kiksi koulutusten, kokousten, seminaarien ja 
esitysten järjestämiseen. Saman katon alta 
löytyvät kokous- ja auditoriotilat, ravintola-
palvelut, liikuntatilat sekä majoituspaikat 
jopa 90 hengelle.

Iiriksen tilat ovat esteettömät, avarat ja valoisat. 
Vuonna 2003 valmistuneen rakennuksen on 

suunnitellut arkkitehti Rainer Mahlamäki, 
jolle on myönnetty muun muassa Arkkiteh-
tuurin Finlandia -palkinto.

Iiris sijaitsee Helsingin Itäkeskuksessa, erin-
omaisten kulkuyhteyksien varrella. Metro-
asemalle on matkaa vain 300 metriä, bussit 
kulkevat aivan talon vierestä ja omalla autolla 
saapuville on runsaasti pysäköintitilaa. 

www.nkl.fi/fi/etusivu/iiris/vierailut

Tervetuloa tutustumaan 
Iiris-keskukseen! 



Harrastustilat
Iiriksen monipuoliset harrastustilat ovat 
vuokrattavissa esimerkiksi kerho- ja kurssi-
käyttöön tai erilaisiin tapahtumiin. Keskuk-
sesta löytyvät saunaosasto uima-altaineen, 
liikuntasali ja kuntosali.

Annanpuran
Aistimatkat
 Kadonneet äänet
 Viidakkorumpu
 Aistiretki

Valaisevia kokemuksia pimeässä!
Kun valot sammuvat, aistisi heräävät 
Aistimatka on hauska ja moniaistillinen elämys, 
joka saattaa muuttaa sen, miten katselet maailmaa. 

Lisää infoa ja varaukset: Annanpura Oy, Niklas Röholm,
p. 050 313 8810, niklas.roholm@annanpura.fi Eläydy, viihdy ja tiimiydy!



Kokoustilat
Iiris-keskuksessa on seitsemän erilaista 
kokoustilaa, joiden koko vaihtelee muutaman 
hengen huoneesta yli sadan hengen audi-
torioon. Kaikki kokoustilat ovat ajan-
mukaisesti varusteltuja ja esteettömiä, ja 
useimmissa on käytössä induktiosilmukka. www.nkl.fi/fi/etusivu/iiris/kokouspalvelut

Tutustu kokoustiloihin 
tarkemmin ja pyydä tarjous! 



Iiris Pro 
puh. 09 3960 5620 
tyokeskus@hun.fi

HELSINGIN JA UUDENMAAN
NÄKÖVAMMAISET RY

Kestävät kotimaiset  
rottinkikalusteet, korit, 
harjat ja sisustustuotteet

Myymälä Marjaniementie 74 
(Iiris-keskus) Helsinki
www.annansilmatkauppa.fi

Laadukasta käsityötä jo 
vuodesta 1919

IIRIS PRO - hyvän työn tekijä

Työllistymisen tukea  
erilaisissa elämäntilanteissa.
Yrityksille pakkaus-, 
kokoonpano- ja 
postituspalveluja.

Annansilmät-Aitta

Iiris-keskuksessa onnistuvat joustavasti monen-
laiset kokoukset oheisohjelmineen. Kokouksen 
yhteyteen on mahdollista liittää esimerkiksi 
saunomista ja uintia, hierontaa tai Pimé Café 
-elämys. 

www.nkl.fi/fi/etusivu/iiris/kokouspalvelut

Jäsenyrittäjämme tarjoavat monipuolisia hieronta- ja muita 
kehonhuollon palveluja ympäri Suomen, myös yritys-
käynneille ja tapahtumiin.  
Löydä lähin fysioterapia-alan ammattilainen netti-
sivuiltamme ja koe näkövammaisten perinteikkään 
yli 100-vuotiaan ammattikunnan osaaminen. 
Aktivo Fysio -hoitolaitoksemme toimii Iiris-keskuksen 
toisessa kerroksessa. Tule tutustumaan ja varaa aika!  
www.fanry.fi/jasenyrittajat

Räätälöimme mielellämme juuri 
sinulle ja ryhmällesi sopivan 
kokouspaketin – ota rohkeasti 
yhteyttä ja pyydä tarjous! 

FANFAN

Kokouspaketit

Fysioterapia-alan 
Näkövammaiset ry

Hierontaa, fysioterapiaa 
ja hyvinvoinnin palveluja!



Majoituspalvelut
Iiris-keskus tarjoaa viihtyisät ja edulliset 
majoitustilat niin ryhmille kuin yksittäisille 
henkilöille. Majoittua voi joko yhdeksi yöksi 
tai pidemmäksi aikaa. 

Koko Iiris-keskus on suunniteltu esteettömäksi, 
sekä liikkumisesteisiä että aistivammaisia 
ajatellen. Tilavissa 1–3 henkilön majoitus- 

Iiris-keskus toimii myös hostellina. 
Huoneet ovat varattavissa sähkö-
postilla iiris.hostel@nkl.fi tai
Booking.comin kautta.

huoneissa on oma esteetön kylpyhuone ja 
monet huoneista on yhdistettävissä toisiinsa 
väliovella. 

Kaikissa huoneissa on pieni jääkaappi ja osassa 
myös televisio. Viihtyisissä oleskelutiloissa 
on televisioiden lisäksi kahvinkeitto- ja ruuan 
lämmitysmahdollisuus.



Antell Iiris 020 770 2250  |  Marjaniementie 74 
antell.iiris@antell.fi  |  www.antell.fi/iiris

Meiltä myös

edustustarjoilut!

aamupala - lounas - päivällinen - iltapala  -  kahvila
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n tehtävänä on 
sairaiden ja vammaisten ihmisten oikeuksien ja etujen valvonta.
Liiton tavoitteena on vammaisten  
ihmisten täysi osallistuminen ja  
tasa-arvo muiden kansalaisten kanssa.

www.tsil.fi

Ravintolapalvelut
Iiriksen ravintola on arkipäivisin avoin 
kaikille. Tarjolla on maistuvaa aamiaista ja 
lounasta sekä kahvilan suolaisia ja makeita 
herkkuja. Ravintolasta voi tilata kokous-
tarjoilut Iiriksen tiloihin ja ravintolan avarissa, 
yhdisteltävissä tiloissa voi järjestää juhla-
tarjoilun suurellekin vierasjoukolle. Ravintola-
palveluista vastaa Antell-Ravintolat Oy. 

Iiris Pimé Café tarjoaa mahdollisuuden nauttia  
kahvihetkestä täysin pimeässä ja samalla 
kokeilla, millaista elämä olisi ilman näköaistia. 
Pimé Café toimii pääsääntöisesti tilauskahvi-
lana, mutta siellä on toisinaan myös kaikille 
avoimia kahvihetkiä. Kahvittelun lisäksi siellä 
voidaan järjestää erilaisia tapahtumia. 

Kahville pimeään

www.nkl.fi/pimecafe  
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Iiris-keskus 
Käyntiosoite: Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki
Postiosoite: PL 30, 00030 IIRIS
Puh. 09 3960 4330, iiris-kokouspalvelut@nkl.fi
www.iiris.fi 

Aviris-apuvälinemyymälä                              

Myynnissä laaja valikoima näkemisen 
apuvälineitä. www.aviris.fi

Annansilmät-Aitta                                             

Myynnissä näkövammaisten valmistamia 
tuotteita, kuten rottinkihuonekaluja ja sisus-
tustuotteita. www.annansilmatkauppa.fi 

Kuntoutus-Iiris                                                    

Kuntoutusta ja vertaistukea näkövammaisille 
ja -ongelmaisille vuosikymmenien kokemuk-
sella. www.nkl.fi/kuntoutus

Näkövammaismuseo                                        

Näkövammaisten liiton omistama vammais-
historiallinen erikoismuseo. Ei pääsymaksua. 
www.nkl.fi/museo 
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