
Käytän keskustelussa tätä kommunikointikansiota puheen tukena. 
 
Kerron asiani osoittamalla yksittäisiä kuvia. 
Tarkenna viestiäni kysymyksillä: 

 Kuka tekee? 
 Mitä tekee? 
 Mihin tekeminen liittyy tai missä se tapahtuu? 
 Milloin tekeminen tapahtuu, tapahtui? 

Toista viestini ääneen siinä muodossa kuin sen ymmärsit. 
Tällä tavalla voin varmistaa, että tulkitsit sen oikein. 
 

 

 

Nimeni: _______________________________________________ 

Osoitteeni: ____________________________________________ 

______________________________________________________            

Puhelinnumeroni: _______________________________________ 



ei	/	huono kyllä	/	hyvä hei

hauska	tavata en	ymmärrä sano	uudestaan

minulla	on	asiaa voisitko	auttaa tule	tänne

minulla	on	ikävä haluan	olla	yksin jotain	muuta



minä sinä ystävä puheterapeutti tulkki avustaja

mies nainen lapsi toimintaterapeutti lääkäri hoitaja

isä äiti vauva fysioterapeutti hammaslääkäri pappi

veli sisko jotain	muuta



juoda syödä lopettaa tehdä	ruokaa leipoa tehdä	käsitöitä	/
puutöitä

pukea riisua nukkua tulla	sisään mennä	ulos kävellä

seistä istua katsoa	televisiota juosta kuunnella	radiota kuunnella
musiikkia

lukea kirjoittaa piirtää maalata pelata rakentaa



jutella kysyä sanoa	/	kertoa matkustaa ajaa	autoa

kuunnella nauraa itkeä

halata rakastaa laulaa

auttaa rikkoa korjata jotain	muuta



lääkkeet kipu	/	sattuu huimaa apuväline kommunikointilaitekommunikointikansio

oksettaa kohtaus röntgen rollaattori pyörätuoli suihkutuoli

laastari verinäyte kuumemittari kyynärsauva puheterapia fysioterapia

tekohampaat silmälasit kuulolaite toimintaterapia leikkaus kuolema



jotain	muuta



keho keho,	mies



keho,	nainen keho	takaa



pestä	kädet pestä	kasvot pestä	hiukset shampoo saippua pesuharja

sauna suihku pestä	hampaat hammasharja hammastahna hiustenkuivaaja

kammata	/	harjata
hiukset

leikata	kynnet rasva	/	voide parranajokone partavaahto pyyhe

vessa terveysside vaippa tamponi kondomi deodorantti



peili meikit leikata	hiukset

pyykki tiskata astianpesukone

harja	ja	rikkalapio imuroida	/	imuri pestä	lattia

jotain	muuta



milloin? vuosi kuukausi tammikuu helmikuu maaliskuu

päivä nyt maanantai huhtikuu toukokuu kesäkuu

tiistai keskiviikko torstai heinäkuu elokuu syyskuu

perjantai lauantai sunnuntai lokakuu marraskuu joulukuu



eilen tänään huomenna mihin	aikaan? aikaisemmin myöhemmin

vuodenajat viikko viikonloppu kuinka	kauan tunti minuutti

talvi syksy alkaa vuorokausi aamu päivä

kevät kesä loppua ilta yö jotain	muuta



kalenteri kello



iloinen kyllästynyt sairas mukava janoinen rakas

surullinen väsynyt pelokas ilkeä nälkäinen yksinäinen

huolestunut hiljainen pettynyt kuiva puhdas tyhjä

vihainen äänekäs yllättynyt märkä likainen täysi



lyhyt	/	matala vähemmän kevyt kylmä	/	palella mikä	lämpötila? kuuma	/	hikoilla

pitkä	/	korkea enemmän painava kylmä	/	pakkanen haalea	/	nollakeli lämmin	/	kuuma

pehmeä pieni ehjä

kova suuri rikki jotain	muuta



auto bussi	/	linja-auto taksi polkupyörä moottoripyörä vene

juna raitiovaunu metro laiva lentokone

ambulanssi paloauto poliisiauto

rekka traktori jotain	muuta



koti olohuone työpaikka talo makuuhuone vessa

mökki hissi kylpyhuone keittiö Kela sosiaalitoimisto

pankki posti terveysasema sairaala kauppa verovirasto

laboratorio röntgen kirkko kirjasto mennä	ulos tulla	sisään



puisto metsä joki

tie ravintola kahvila

konsertti konsertti

jotain	muuta



lautanen lasi muki ruoka aamupala välipala

haarukka veitsi lusikka puuro jugurtti leipä

voi	/	margariini juusto liharuoka kasvisruoka leikkele kananmuna

kalaruoka peruna keitto laatikkoruoka riisi pasta



makkara lihapullat hampurilainen kakku pulla marjapiirakka

pizza mauste pippuri suklaa	/	makeinen keksi jäätelö

ketsuppi sinappi suola pahaa	/	ei	maistu hyvää	/	maistua

sokeri lisää	/	enemmän vähemmän jotain	muuta



kurkku tomaatti sipuli luumu marjat

salaatti porkkana paprika

kukkakaali banaani viinirypäleet

appelsiini omena päärynä jotain	muuta



kahvi tee kaakao alkoholi siideri olut

maito piimä kerma punaviini valkoviini

hedelmämehu suklaajuoma limsa

vesi kivennäisvesi jotain	muuta



kännykkä laturi jääkaappipakastin liesi	/	uuni tietokone kirja

mikroaaltouuni leivänpaahdin kirje sanomalehti kahvinkeitin vedenkeitin

kattila sakset lamppu kynttilä sohva nojatuoli

tuoli tyyny televisio videolaite sänky peitto



lompakko raha bussilippu	/
matkakortti

avain	/	avaimet silmälasit kello	ja	korut

kalenteri kamera radio	/	cd-soitin

hylly jotain	muuta



pukea riisua alusvaatteet takki kaulahuivi pipo

rintaliivit paita t-paita hattu kengät sandaalit

housut hame	/	mekko pusero nilkkurit kumisaappaat käsineet

yöpuku aamutossut sukat sateenvarjo jotain	muuta



kirjaimet numerot



millainen millainen esineet esineet ihmiset ihmiset kulkuvälineet kulkuvälineet

ruoka	ja
juoma

ruoka	ja
juoma

vaatteet vaatteet aika aika hygienia hygienia

kommentit kommentit paikat paikat terveys terveys tekemiset tekemiset

kirjaimet	ja
numerot

kirjaimet	ja
numerot


