
tikoteekki

Kehitysvammaliitto ry, Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki
Linnoitustie 2 B, 02600 Espoo, puh. (09) 34809370, www.tikoteekki.fi, tikoteekki@kvl.fi

SANOMA
kommunikointikansio

SANOMA-kommunikointikansio mahdollistaa monipuolisen lausetasoisen kommunikoinnin. Kansioita saa 
PCS-kuvallisina versioina päiväkoti- ja koulusanastolla. Versiosta riippuen aukeamalla on 24 tai 48 merkkiä. 
Yhteensä kansio sisältää 2000-3000 merkkiä. Sisältö on jaettu 18 kategoriaan eli aihepiiriin. Kukin aihepiiri 
sisältää useita eri sanaluokkia. 

Kansioita on saatavilla PCS-kuvilla (Boardmaker-ohjelma) kahta eri kokoa, kahdella eri laajuudella. Kutakin 
kokoa ja laajuutta saa päiväkoti- ja koulusanastolla. 

WLS-kuvilla (Kerro kuvin-ohjelma) tehdyt kansiot on varustettu aikuissanastolla ja kansiota on saatavilla sekä 
A5- että A6-kokoa, (48 merkkiä / aukeama).  

SANOMA-kansio 
koulusanastolla
• 24 kuvaa aukeamalla
• koko A6
• PCS-kuvat

SANOMA-kansio
koulusanastolla
• 48 kuvaa aukeamalla
• koko A6
• PCS-kuvat



SANOMA-KOMMUNIKOINTIKANSIOT

Hinta: 430 € 

Kansion mukana tulee muistitikku, joka sisältää kansion sivut. Sivuja voi muokata käyttäjän 
yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tiedostot aukeavat vain Boardmaker-ohjelmalla. (WLS-kuvat 
Kerro kuvin-ohjelmalla)

Kansioiden tilaukset: tilaukset@kvl.fi, www.opike.fi

Huom! PCS-merkkejä sisältävät kansiot on 
rakennettu Boardmaker 6-ohjelmalla, joka 
sisältää PCS-kuvapankin lisenssin. Kansiota 
voi muokata vain Boardmaker-ohjelmalla. 

SANOMA-kommunikointikansio voidaan myöntää lääkinnällisen kuntoutuksen kautta kommunikoinnin apu-
välineeksi, jolloin se on käyttäjälleen maksuton. Kansion myöntäminen ja sen yksilöiminen apuvälineeksi edel-
lyttää apuvälinearviointia, jonka tekee puheterapeutti yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Vaativammat 
arvioinnit toteutetaan keskussairaaloiden apuvälineyksiköissä, Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tiko-
teekeissa tai vastaavia palveluita tuottavissa yksiköissä. Lisätietoja www.tikoteekkiverkosto.fi

Kommunikointikansio voi olla myös puheterapeutin, opettajan tai ohjaajan työväline. Puheterapeutit voivat 
käyttää kansiota tukena asiakkaidensa kielellisten taitojen tutkimisessa sekä esitellä asiakkaalle ja hänen van-
hemmilleen, miten kuvilla viestitään. Opettajat voivat käyttää kansiota luokassa opetuksen tukena ja antaa 
mallia kuvien käytöstä puheen rinnalla. 

Version koko Merkkejä kpl/aukeama Sanasto

SANOMA A5 48 koulu

SANOMA A5 48 päiväkoti

SANOMA A5 24 koulu

SANOMA A5 24 päiväkoti

SANOMA A6 48 koulu

SANOMA A6 48 päiväkoti

SANOMA A6 24 koulu

SANOMA A6 24 päiväkoti

SANOMA-kommunikointikansion versiot PCS-kuvilla lapsille ja nuorille

Version koko Merkkejä/aukeama Sanasto

SANOMA A5 48 aikuis

SANOMA A6 48 aikuis

SANOMA-kommunikointikansion versiot WLS-kuvilla aikuisille

WLS-kuvia sisältävä kansio on rakennettu 
Kerro kuvin -ohjelmalla, jota tarvitset kan-
sioiden muokkaamiseen. 


