KOMMUNIKOINTIKANSIO









Tämä on minun, …………………………., kommunikointikansio. Minulla on afasia, jonka vuoksi en usein löydä sanoja keskusteltaessa. Ymmärrän kuitenkin puhetta melko hyvin.

Kun jutellaan, lue minulle kansion tekstit ääneen ja anna minulle aikaa vastata. Ilmoitan sinulle, kun olet tarkoittamani asian kohdalla – sen, josta haluan sinulle kertoa. Viestin perässä on numero, joka kertoo, mikä sivu sinun tulee seuraavaksi kääntää. Luettele myös sen sivun tekstit ääneen. Näin saamme asiat selvitettyä.

Joissakin on samanaikaisesti useampia sanavaihtoehtoja, jotka on erotettu kauttaviivalla tai pilkulla toisistaan. Pidä taukoa kunkin vaihtoehdon jälkeen, jotta ehdin reagoida tarkoittamani vaihtoehdon kohdalla. 					1

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.		
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

ASIANI LIITTYY JOHONKIN SEURAAVISTA:

HENKILÖT				ks. sivu 2
TERVEYS JA VOINTI			ks. sivu 3
………..-KOIRA			ks. sivu 4
TEKEMISET JA TAPAHTUMAT		ks. sivu 5
PÄIVÄT JA AJAT			ks. sivu 6
PAIKAT				ks. sivu 7
ESINEET JA LAITTEET		ks. sivu 8
VAATTEET				ks. sivu 9
OSTOKSET JA ASIOITTEN HOITAMINEN	ks. sivu 10
LUVUT JA MÄÄRÄT			ks. sivu 11
LAATUSANAT / MILLAINEN JOKU ON	ks. sivu 12
KULKUVÄLINEET			ks. sivu 13
ULOS JA ULKOILMAAN LIITTYVÄT ASIAT	ks. sivu 14




JOTAIN MUUTA





					1

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

ASIANI LIITTYY JOHONKIN SEURAAVISTA:





















JOTAIN MUUTA
 					2

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

HENKILÖT:

Tytär ………
Tyttären puoliso ………
Tyttären poika ………
Tyttären tytär ………
Tyttären poika ……..
Ystäväni ……
Puheterapeutti …….
Työntekijä Palvelukodista ………………………. ks. sivu 2a
Tulkkipalvelutyöntekijä
Naapuri
Sukulainen
Vieras 
Tuntematon
Mies / poika
Nainen / tyttö
Lapsi 




Joku muu henkilö

					2a

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

PALVELUKODIN TYÖNTEKIJÄT:

Matti
Mirja
Sirkka











 					3

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

TERVEYTEEN JA VOINTIIN LIITTYVÄT ASIAT:

Minulla on huono olo:
Se liittyy kehoon	 ks. sivu 3a
Se liittyy tunteisiin	 ks. sivu 3b  
Minä luulen, että minulle tulee kohtaus.
Minulla on ollut kohtaus.
Minua väsyttää.
Minä voin oikein hyvin.	 ks. sivu 3b
Jaksan vielä jatkaa tätä tekemistä.
En jaksa enää jatkaa tätä tekemistä.



 					3

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.





















Jotain muuta.
 					3a

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

KEHON OSAT:

Pää / Silmät / Korvat			ks. sivu 3c
Jalka / Jalkaterä			ks. sivu 3c
Käsivarsi	/ Käsi			ks. sivu 3c
Iho				ks. sivu 3c
Selkä				ks. sivu 3c
Vatsa				ks. sivu 3c
Niska / hartiat			ks. sivu 3c
Rinta				ks. sivu 3c
Suolisto				ks. sivu 3c









Jokin muu kehon osa

 					3a

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

KEHON OSAT:



















Jotain muuta.
 				3c

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

KEHON TUNTEMUKSET:

Tuntuu, kuin kohtaus olisi tulossa.
Minua palelee.
Minulla on kuuma.
Särkee / kivistää
Tunnoton / puuduksissa
Minua huimaa.
Minua heikottaa.
Minua oksettaa.
Iho on kuiva.
Kutittaa
Ei toimi.
Kirvelee
Kuumottaa
Minua janottaa.
Minulla on nälkä.
Tarvitsen lääkettä.


Jotain muuta.
 					3c
					
Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

KEHON TUNTEMUKSET:

 					3b

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

TUNTEISIIN LIITTYVÄT ASIAT:

allapäin
surullinen
pelottaa
on ikävä
yksinäinen
harmittaa
loukkaantunut
vihainen
kyllästynyt









Jotain muuta.
 					3b

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

TUNTEISIIN LIITTYVÄT ASIAT:

iloinen
onnellinen
pirteä
ei erityisempää 
hyvällä tuulella
hauska
kiva











Jotain muuta.
 					3b

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

TUNTEISIIN LIITTYVÄT ASIAT:





















Jotain muuta.
 					4

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

…….-KOIRAAN LIITTYVÄT ASIAT:

Mitähän …….. kuuluu?
Minulla on ikävä ……...
Kävin aiemmin …….n kanssa koiranäyttelyissä.
…….. on voittanut monia palkintoja.	
Minulla on ollut monta koiraa vuosien varrella.















Jotain muuta.
 					5

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

TEKEMISET JA TAPAHTUMAT:

Tehdä jotakin			ks. sivu 5a
Kodin askareet 			ks. sivu 5b
Saunominen
Asiointi kodin ulkopuolella		ks. sivu 7

Juhlat				ks. sivu 5c
Juhlapyhät			ks. sivu 5d
Taksimatka			ks. sivu 7
Ulkoilu				











Jotain muuta.

					5a

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

TEHDÄ JOTAKIN:

Lukisitko minulle kirjepostini.
kävellä
nukkua
valvoa
syödä
juoda
unohtaa
muistaa
tietää
avata			
sulkea
käydä
mennä 			ks. sivu 13
tulla			ks. sivu 13






Jotain muuta.

					5a

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

TEHDÄ JOTAKIN:




















Jotain muuta.
 					5b

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

KODIN ASKAREET:

Ruokailu
Tiskaaminen
Ruuanlaitto
Peseminen
Silittäminen
Kuivaaminen
Pyykkien peseminen
Siivous











Jotain muuta.
 					5c

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

JUHLAT 

syntymäpäivät
nimipäivät
häät
hautajaiset 














Jotain muuta.



5d

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

JUHLAPYHÄT

joulu
juhannus
pääsiäinen
vappu

 					 6

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

AJAT / MILLOIN

viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat	ks. sivu 6a
nyt
pian
tänään
huomenna
eilen
kauan sitten
viimeksi
seuraavaksi
myöhemmin
ennen			
jälkeen
aamu	/ aamulla		
iltapäivä	/ iltapäivällä		
päivä	/ päivällä	
ilta	/ illalla	
yö	/ yöllä

	
Joskus muulloin.		
		
			
					6a

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

VIIKONPÄIVÄT, KUUKAUDET, VUODENAJAT

maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai

tammi- helmi- maalis- huhti- touko- kesä- heinä- elo- syys- loka- marras- joulukuu

kevät – kesä – syksy - talvi

	
päivä – viikko – viikonloppu – kuukausi – vuosi 








Jokin muu aika. 					7

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

PAIKAT:

Koti			ks. sivu 7b
Palvelukoti
Kylässä
Kauppa			ks. sivu 7a
Pankki
Posti
Apteekki
Kansaneläkelaitos (Kela)
Terveyskeskus / Sairaala
Hammaslääkäri
Eläinlääkäri
Kennel
Ulkona			ks. sivu 7d
Sisällä			
Kulkuvälineet		ks. sivu 7





Jokin muu paikka. 					7a

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

PAIKAT/KAUPAT:

Sokos
Kauppakeskus
Kenkäkauppa

















Jokin muu paikka.
 					7b

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

KOTI  /HUONEET /HUONEKALUT

sisällä
ulkona			
makuuhuone	
olohuone			
kylpyhuone		
WC			
sauna			
sohva			
pöytä			
ruokapöytä		
lattia			
ovi			
ikkuna

			




jotakin muuta		 					8

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

ESINEET / LAITTEET: 

Puhelaite
Astiat
TV
Puhelin
Videot
Tietokone
Kodintarvikkeet		ks. sivu 8a













Jotain muuta.
 					8

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

ESINEET / LAITTEET:





















Jotain muuta. 					8a

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

KOTI /TARVIKKEET

astiakaappi		
vaatekaappi		
purkki			
laatikko			
rasia			
verho			
matto			 					9

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

VAATTEET:

Pusero
Housut
Hame
Sukat
Sukkahousut















Jotain muuta.
 					10

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

OSTOKSET JA ASIOITTEN HOITAMINEN:

Lähdetkö minun kanssa ruokaostoksille?    Ks. sivu 7a

Lähdetkö minun kanssa vaateostoksille?	Ks. sivu 7a

Teetkö kanssani ostoslistan. Näytän sinulle kuvastostani, mitä tarvikkeita pitää muistaa ostaa. Kirjoita sinä ne paperille ylös.

Pitäisi käydä pankissa.

Pitäisi varata aika lääkärille.

Pitäisi käydä Kansaneläkelaitoksella (Kelassa).







Jotain muuta.
 					11

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

LUVUT JA MÄÄRÄT

Luvut: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
          10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
          1000 …..


vähän
paljon
ei yhtään
sopiva











Jotain muuta.

					12

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

LAATUSANAT/ MILLAINEN JOKU ON:

hyvä
huono
nuori
vanha
pieni 
suuri
sopiva













Jotain muuta. 					12

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

LAATUSANAT / MILLAINEN JOKU ON:





















 					13
					
Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

KULKUVÄLINEET

auto			
linja-auto			
taksi			
juna			
polkupyörä		
moottoripyörä		
vene			
lentokone			
helikopteri			









Jokin muu kulkuväline	
 					14

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

ULOS JA ULKOILMAAN LIITTYVÄT SANAT

postilaatikko		
puutarha			
kirkas			
tuulinen			
sateinen			
pakkanen			
nurmikko			
lumikinos			
lumi			
vesi			
nurmikko			
hiekka			
puu			
kukka			
pensas			



Jotakin muuta		





Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

NOPEAT KESKUSTELUVIESTIT
 

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

























				

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

 

 					

Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.		
Lue jokainen sana / lause juuri niin kuin se on kirjoitettu. Vastaan ”joo” tai ”ei” sen mukaan, onko sana / lause se, jota haen. Myöntävän vastauksen jälkeen käännä rivin osoittamalle sivulle ja jatka vaihtoehtojen lukemista.

	

 
				
Lue ääneen seuraava lista ylhäältä alas.
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