
Opi videoiden avulla
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Ohjevideoita taulustojen muokkaukseen 
SDP-ohjelmassa:
• Miten monistat olemassa olevan ruudun
• Ruudukon koon muuttaminen
• Ruudun taustavärin muuttaminen
• PCS-kuvan vaihtaminen
• Kuvan poistaminen: kolme eri tapaa    
• Uuden PCS-kuvan lisääminen
• Netistä haetun kuvan lisääminen
• Valokuvan lisääminen
• Kokonaisen puhutun lauseen vaihtaminen
• Uuden kokonaisen puhutun lauseen lisääminen
• Useamman kuvan lisääminen kuvatiedostosta
• Useamman kuvan lisääminen symbolikirjastoon

Ohjevideoita taulustojen muokkaukseen 
C5-ohjelmassa:
•  Painikkeen eli ruudun tekeminen
•  Painikkeen eli ruudun koon muuttaminen
•  Painikkeesta eli ruudusta ruudukko
•  Useamman painikkeen aktivointi ja muokkaaminen
•  Painikkeen eli ruudun taustavärin muuttaminen
•  Kuvan tuominen painikkeeseen eli ruutuun
•  Kuvan ja tekstin poistaminen
•  Valokuvan tuominen painikkeeseen eli ruutuun
•  Valmiin viestin lisääminen
•  Linkityksen tekeminen
•  Linkityksen tekeminen TAIKE-taulustossa
•  Linkityksen havainnollistaminen
•  Palauteäänet eli vihjeäänet päälle tai pois
•  Valmiin sivun päivittäminen ajotilassa

Ohjevideoita Boardmakerin käyttöön:
•  Boardmakerin työkalut
•  Symbolihaun työkalut
•  Lomakkeen koon ja tulostusasetusten määrittäminen
•  Ruudun luominen
•  Ruudusta ruudukko
•  Ruutujen ulkoasun muokkaaminen
•   PCS-kuvan lisääminen
•   PCS-kuvan vaihtaminen
•   Kuvan poistaminen
•   Kuvan tuominen ohjelman ulkopuolelta
•   Ruudussa olevan kuvan muokkaaminen
•   Kahden kuvan tuominen samaan ruutuun
•   Lomakkeen tallentaminen
•   Tallennetun lomakkeen avaaminen
•   Uusien symbolien tuominen symbolihakuun

Tikotuubi - YouTube

• SähköSANOMA (5:25 min.)
• Miten käytän TAIKE-taulustoa (9:14 min.)

Paputuubi - YouTube 

Suomessa on saatavilla kommunikointiohjelmiin tehtyjä valmiita sisältöjä kuten esimerkiksi TAIKE-, SähköSANOMA-, 
Roihu-, Liekki- ja AACi-taulustot.  Kaikki edellä mainitut tuotteet löytyvät Speaking Dynamically Pro -ohjelmaan (SDP) 
rakennettuina. TAIKE-, SähköSANOMA-, Roihu- ja Liekki-taulustoista löytyy myös Communicator 5 -ohjelmaan(C5) teh-
dyt versiot.  

Taulustojen yksilöiminen ja päivittäminen käyttäjän tarpeiden mukaan edellyttää lähi-ihmisiltä taitoja käyttää sekä  kom-
munikointiohjelmia että tarvittaessa Boardmakerin kuvanteko-ohjelmaa. Boardmakerillä on myös helppo tehdä yksittäis-
ten kuvien lisäksi laajempia toimintatauluja. Tikotuubista löytyy lyhyitä ja selkeitä ohjevideoita kommunikointiohjelmien 
sisältöjen rakentamiseen ja päivittämiseen sekä Boardmakerin käyttöön.



www.tikoteekkiverkosto.fi

HUS Apuvälinekeskus Tietoteekin YouTube-kanavalla on kahdeksan eri soittolistaa, joista yksi sisältää HUS 
Tietoteekin itse tuottamat yhdeksän ohjevideo GoTalkNow-ohjelman käytöstä.  Muihin soittiolistoihin on 
kerätty muiden tahojen tuottamia videoita kommunikointiohjelmista ja -kansioista.

Ohjevideoita kommunikoinisisältöjen muokkaukseen GoTalkNow-sovelluksessa:
Muokkaustilaan siirtyminen 
Lisää painikkkeita täyteen sivuun 
Muokkaustilassa navigointi
Sivun nimen muuttaminen
Uuden sivun luominen
Symbolin poistaminen 
Sivun poistaminen 
Sivujen lisääminen online-valikoimaam 
Varmuuskopiointi Dropboxiin

OYS Oulun yliopistollinen sairaala - YouTube 

Opi videoiden avulla

HUS Tietoteekki - YouTube

Paputuubi - YouTube 

Puhumaton ei ole olematon (1:54 min) / How could you survive without speech (2:06 min) 
Jokaiselle löytyy keino kommunikoida (2:26 min) 

LOVIT - hyvää mieltä kohtaamisiin (1:58 min)  / The FIRST mnemonic (2:37 min)
Voimatuttava vuorovaikutus - mitä, miksi, miten (52 min) 
Mitä Voimauttava vuorovaikutus on (13:37 min) 
HYP - mitä, miksi miten (3 min)

Vauvan vuosi - Vuorotellen (5:06 min)
Yhteistä kieltä etsimässä  viittomin, kuvin ja sanoin(4:08 min)
Jätkät heittää läppää (3:43 min)

Tukiviittomia lapsen arkeen  (19:25 min)
Leikitään yhdessä  (14:02 min)
Kuvien käyttö puheen ja kielen kehityksen tukena (6:06 min)
 


