Hyödyllisiä linkkejä
Lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen
OYS:n foniatrian yksikkö on tuottanut kivoja ja havainnollisia videoita lapselle lukemisesta
sekä viittomien ja kuvien käyttämisestä puheen ja kielen kehityksen tukena.
Lukutuokiot lapsen kielen kehityksen tukena
Kuvien käyttö puheen ja kielen kehityksen tukena
Tukiviittomia lapsen arkeen

Aivoliiton sivuilta on luettavissa pienen kielipolku-opas, johon on koottu joukko hyviä
vinkkejä lapsen puheen ja kielen kehityksen tukemiseen.

Käsipuhe on sivusto, johon on koottu joukko arjessa paljon käytettäviä viittomia. Jokaisesta
viittomasta on tehty oma videonsa, jossa sekä näytetään että ohjataan sanallisesti kukin
viittoma. Viittomat löytyvät aakkostettuna, joten haluttu video on helppo valita. Sivustolta
löytyy myös muutamia tukiviittomin höystettyjä lastenlauluja.

Myös Ylen Pikkukakkonen on tuottanut paljon kivoja, tukiviittomia sisältäviä videoita,
esimerkiksi viitottuja loruja ja tutustu tukiviittomiin-videoita. Yle Areenasta löytyy myös
paljon täysin viitottuja ohjelmia.

Pikkukakkosestakin tuttu Siina Hirvonen on tehnyt reippaita ja mukaansa tempaavia
videoita tutuista leikkilauluista, joissa käytetään etenkin luontaisia viittomia.

Myös Papunetistä löytyy paljon viittomavideoita,
selkeästi tukiviitottuna.

esim. tuttuja lasten lauluja todella

Lukukeskus ry:n lue lapselle-sivustolla on paljon tietoa lapselle lukemisen hyödyistä. Sieltä
löytyy myös mm. lorupankki ja kirjavinkkejä eri ikäisille lapsille.

Niilo Mäki Instituutti yhteistyökumppaneineen toteutti keväällä 2020 kivan lukutuokiohankkeen, jossa kaiken kaikkiaan 30 suomalaista koripalloilija Lauri Markkasesta tavallisiin

mummuihin ja pappoihin luki lastenkirjoja. Lukutuokio-videoihin liittyy myös lisätehtäviä eriikäisille lapsille varhaisopetuksesta alakoulun yläluokille.

Papunet on Kehitysvammaliiton ylläpitämä laaja sivusto, josta löytyy paljon hyödyllistä
tietoa mm. kuvakommunikaatioon ja selkokieliseen, esteettömään viestintään. Papunetin
kuvatyökalun avulla voi etsiä materiaalia esimerkiksi kuvitettuun toimintajärjestykseen ja
sen käyttö on helppo oppia.

Tampereen kaupungin sivuilta löytyy valmiiksi tulostettavassa muodossa kuvia
toiminnanohjauksen tukemiseen, esim. wc-käynnillä tai ruokailutilanteessa. Lisäksi sivuilta
löytyy erilaista ennakointia helpottavaa materiaalia tulostettavaksi.

Viitottu rakkaus on sivusto, jossa on paljon mm. valmista tulostettavaa materiaalia lapsen
puheen ja kielen kehityksen tukemiseen sekä esteettömään viestintään. Muun muassa
kommunikaatiotauluja löytyy erilaisiin leikkeihin tai koulupäivästä kertomiseen.
Kouluikäisille lapsille sivustolta voi tulostaa esim. rutiinien luomista helpottavaa materiaalia.
Pienemmille lapsille löytyy myös mm. dinofanin tai legofanin iltarutiinitaulut.

Aikuisten äänenhuolto, ääniharjoitukset
HUS:n foniatrian poliklinikka on tuottanut useita hyviä videoita aihepiiriin liittyen. Sivulta
löytyy muutama pitempi video äänenhuollosta sekä yksittäisiä ääniharjoitteita.

Luotettavaa tietoa
Monen liiton ja yhdistyksen verkkosivuille on koottu kattavasti luotettavaa tietoa, esitteitä
sekä infoa mm. vertaistoiminnasta.
Aivoliitto tietoa aivoterveydestä, aivoverenkiertohäiriöistä ja kehityksellisestä kielihäiriöstä.
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