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Puhevammaisuuden kirjo

Puhevammaisella ihmisellä tarkoitetaan 
kuulevaa ihmistä, joka ei tule arjen 
kommunikointitilanteissa toimeen 
puheen avulla. 

Hänen on vaikea tuottaa tai ymmärtää 
puhetta. 

Usein puhevammaan liittyy myös 
lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia.



▪ Noin 11-14 % Suomen väestöstä 
tarvitsee/hyötyy selkokielestä

▪ Kehitysvammaisia on arvioilta 50 000

▪ 65 000 ihmistä, joilla on eriasteisia 
puhe- ja kommunikaatiovaikeuksia 

▪ 30 000 tarvitsee puhetta korvaavia 
apuvälineitä



KOMMUNIKOINNIN

ESTEETTÖMYYS



Tuki tapahtumissa ja tilaisuuksissa

▪ Henkilökohtaiset 
kommunikoinnin 
apuvälineet käyttöön

▪ Avustaja, tulkki tai tuttu 
ihminen

▪ Riittävästi myös yleisiä 
avustavia henkilöitä

▪ Ymmärrettävä materiaali



Selkokieli ja kuva tekstin 
tukena

Kurssilla on

kasvomaskeja ja 
kertakäyttöhanskoja. 

Käytämme niitä, 

jos turvavälien pitäminen

ei ole mahdollista.
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KAHVI 
 

 

 

KELLO 16 

 

LÄHTÖ KOTIIN 

 



▪ Papunet 
(kuvapankki, kuvatyökalu, papuri, valmiit kuvamateriaalit)

▪ Selkosanomat kuvilla 
(uutisten kuvat linkkinä kuvatyökaluun)



Aika

▪ Huomioi 
ohjemassa/tapahtuman 
suunnittelussa

▪ Aikaa pohtia, vastata ja 
reagoida

▪ Keskustelukumppanilta 
vaaditaan kärsivällisyyttä



Saavutettavuus

Ohjelma, opasteet, ympäristö, ohjaus, johdonmukaisuus, 
tauotus, tarkistus, kertaus, ASENNE



Esimerkki vapaaehtoistoiminnasta



Tilaisuuksissa on infonurkkaus toiminnasta. Ihmisen 
lisäksi tietoa saa esim. videoiden ja kuvakirjan kautta. 

Palautelomake on kuvitettu. 
Palautteen antaminen on osa 
ohjelmaa. Ohjaajat tarjoavat luku-
ja mahdollista kirjoitusapua. 

Tilaisuuden ohjelma käydään alussa 
yhdessä läpi. 



Sisään ohjaajan lisäksi on opasteita.

Toiminallisuus

Pienryhmissä pohditaan millaisia
Kohtaa mut –tapahtumia toivotaan. 
Kirjoitetaan, piirretään, leikataan kuvia, 
keskustellaan. 

Tehtävän annot käydään yhdessä läpi. 
Ryhmissä myös kirjalliset ja kuvitetut ohjeet 
sekä ohjaaja. 

Mikä vapaaehtoistehtävä olisi sun juttu? –
kysymykseen vastauksen löytää 
”kuvabingo”-tehtävän kautta. 



Kaveritoiminta ja tilaisuuksien 
saavutettavuuden muistilistaa

▪ Tilaisuuden aihe rajattu. Perustuu 
tarpeeseen. Ohjelman looginen 
eteneminen. Aloitus, keski-osa, tauot, 
lopetus. 

▪ Tilaisuuden kesto suhteutettu 
ohjelmaan.

▪ Ohjelmassa aina toiminnallisuutta.

▪ Varattu yleisiä avustajia/ohjaajia.

▪ Tilaisuudesta tiedottaminen eri 
tavoilla. Esim. Kotiin lähettävä 
paperikirje, some, nettisivut, 
tapahtumakalenterit, paikallislehdet 
jne.

▪ Tiedotteissa/kutsuissa kerrotaan esim.  
tiloista, sisällöistä, painotetaan että 
kaikki, myös avustajat ja tukihenkilöt, 
ovat tervetulleita. Tiedotteet ovat 
selkeitä, kuvat tukevat tekstiä. 

▪ Fyysinen tila on esteetön. Paikkaan on 
helppo tulla. 

▪ Tilassa selkeä opastus ja henkilö ottamassa 
ihmisiä vastaan.

▪ Mahdollinen tarjoilu kerrottu jo 
tiedotteessa, huomioitu yleiset rajoitteet. 

▪ Kuvitettu ohjelma käydään alussa läpi. 
Esittelyt ja tutustuminen. Turvallisuuteen 
(fyysinen, tietoturva, psyykkinen) liittyvien 
asioiden läpikäyminen. Lopussa selkeä 
lopetus.

▪ Asioiden käsittelyssä mukana esim. 
piirtämistä, musiikkia, pelejä, tehtäviä, 
liikkumista, pienryhmiä jne. 

▪ Kotiin annettava materiaali muistin ja 
kertomisen tueksi.

▪ Palautteen kerääminen osa ohjelmaa. 
Palautelomake selkeä ja kuvitettu. 
Palautetta voi antaa ohjaajien tuella. 

▪ Palautteiden mukaan muokataan 
toimintaa.



Jäsenyhdistysten yhteistyökoulutukset ja 
tilaisuudet

▪ Räätälöidään yhdessä sisältö

▪ Puhevammaisten viikko 5.-11.10.2020
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