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Viittomakansion kokoamisohjeet 
 

 

Viittomakansion sisältö ja osat  
1. Ydinsanat 

2. Kommentit ja kysymykset 

a. Kommentit 

b. Kysymyssanat 

c. Kuvailevat sanat 

d. Numerot 

e. Aakkoset 

f. Värit 

3. Tunteet 

4. Henkilöt 

a. Lähi-ihmiset 

b. Ammatit 

c. Satuhahmot 

d. Muumihahmot 

5. Ruoka 

a. Pääruuat 

b. Aamu- ja välipala 

c. Juomat 

d. Hedelmät 

e. Vihannekset ja juurekset 

f. Marjat 

g. Herkut 

6. Paikat ja matkustaminen 

a. Kulkuneuvot 

b. Paikat 

c. Koti 

d. Keittiö 

e. Keittiövälineet 

f. Olohuone 

g. Matkustaminen 

h. Mökki 

i. Kauppa 

7. Aika 

a. Viikko 

b. Kuukaudet 

c. Sää 

d. Juhlat 

e. Joulu 

f. Pääsiäinen, vappu, juhannus 

8. Hygienia 

9. Vaatteet 

10. Päiväkoti ja koulu 

a. Päiväkoti 

b. Musiikki, askartelu 

c. Leikit, lelut 

d. Ulkona 

e. Koulu 

f. Taloustyöt 

11. Eläimet ja luonto 

a. Kotieläimet 

b. Lemmikkieläimet 

c. Metsäneläimet 

d. Villieläimet 

e. Linnut 

f. Vesieläimet 

g. Hyönteiset 

h. Luonto 

12. Nuolitusten selitykset 

13. Aihemerkit (nipsut) sivun reunoihinin 
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KUVA: Laminoidut sivut voi yhdistää toisiinsa lukkorenkailla tai laittaa mappiin. Ydinsanojen 

liuska on kiinnitetty kansion alimpaan sivuun kontaktimuovilla. 

Kansion kokoaminen: A4-koko 

A4-kokoinen viittomakansio tulostetaan vaakasuuntaisille A4-papereille. Voit laminoida ja rei’ittää 

sivut, tai pujottaa ne A4-kokoisiin muovitaskuihin. Sivut voi kiinnittää toisiinsa lukkorenkailla tai 

koota ne A4-kansioon. 

Tulosta ydinsanat-sivu ja leikkaa siitä ylimääräinen osa pois. Laminoi sivu ja leikkaa ylimääräinen 

muovi pois – tai pujota sivu muovitaskuun. Liitä ydinsanat viittomakansion alimpaan sivuun 

kontaktimuovikaistaleella tai leveällä teipillä. Kun kiinnität ydinsanat alimpaan sivuun, pystyt 

helposti käyttämään niitä myös muiden sivujen kanssa. 

Jos haluat varustaa kansion aihemerkeillä (nipsuilla), tulosta ne, leikkaa ne irti toisistaan ja kiinnitä 

kirkkaalla teipillä tai kontaktimuovilla kunkin sivun reunaan.   

Kansion kokoaminen: A5-koko 

A5-kokoinen viittomakansio tulostetaan vaakasuuntaisille A4-papereille. Leikkaa tulostamasi sivut 

keskeltä kahtia ja laita ne A5-kokoisiin kansiotaskuihin niin, että yksi aihe avautuu yhdelle 

kansioaukeamalle. 

A5-kokoisessa kansiossa ydinsanat-sivu kiinnitetään joko kansion etukanteen tai kansion 

ensimmäisen sivun ulkoreunaan. 

Jos haluat varustaa kansion aihemerkeillä (nipsuilla), tulosta ne, leikkaa ne irti toisistaan ja kiinnitä 

kirkkaalla teipillä tai kontaktimuovilla kunkin sivun reunaan.  

Lähteet  

Viittomakansion suunnittelu ja toteutus:  

CP-liiton Puhetupakeskuksen kommunikaatio-ohjaajat v. 2020-2021. 

Viittomakuvat: Papunetin kuvapankki ja Sari Kivimäki 

Lisätietoa viittomakansiosta: CP-liiton Puhetupakeskus 

https://cp-liitto.fi/puhetupa/

