
Ohjeita yhden viestin puhelaitteen 
käyttöön  
 
Hyviä leikkejä ovat sellaiset, joissa kiva tapahtuma 
loppuu yhtäkkiä. Tällöin lapsi voi pyytää 
puhelaitteella aikuista jatkamaan tekemistä. Aikuinen 
odottaa, että lapsi tekee itse aloitteen ilman, että 
aikuinen sanoo ”paina nyt”. Jos lapsi ei vielä itse 
ymmärrä painaa puhelaitetta voidaan hänen kättään 
ohjata painamaan/lapsen kädellä voidaan painaa. 
Lapsi voi pyytää lisää jotain herkkua. Keksiä, 
suklaata tms. kannattaa antaa vain pieni pala lisää, tällöin lapsen motivaatio pyytää lisää kasvaa. 
 
Näiden puhelaiteleikkien tarkoitus on lisätä lapsen halua kommunikoida ja tehdä 
kommunikointialoitteita. Nämä leikit antavat kokemuksia siitä, millaista on hallita ympäristöä 
(puheen avulla). Lisäksi niiden avulla opitaan syy-seuraussuhteita (kun minä teen aloitteen, niin 
tapahtuu jotain). 
Alla on esimerkkejä leikeistä.  Laita leikkiä kuvaava merkki puhelaitteen päälle kertomaan siitä, 
millainen viesti laitteeseen on äänitetty.  
 
puhalla lisää saippuakuplia : Aikuinen puhaltaa kuplia ja lopettaa puhaltamisen. Aikuinen 
odottaa, että lapsi pyytää puhelaitteen avulla lisää. Jos lapsi ei aluksi ymmärrä pyytämisen ideaa, 
voi häneltä kysellä ”mitenköhän saisimme lisää kuplia?”, ”haluatko lisää?”. Tämä auttaa lasta 
ymmärtämään, että hänen pitää itse tehdä aloite, jotta toiminta jatkuu.  
 
laula lisää: Aikuinen laulaa lapselle tuttua laulua ja lopettaa laulamisen yllättäen kesken. Lapsen 
pitää pyytää puhelaitteen avulla laulun jatkumista. Tai laulun loputtua lapsi voi pyytää ”uudestaan!” 
 

kutita lisää 
körötä lisää 
 

kirjan lukeminen: Viestinä voi olla ”käännä sivua” tai ”hassua!” tai kirjan henkilön nimi 
”Puppe!” 
 
kaada torni: Rakennetaan yhdessä palikkatorni.  Lapsi ehdottaa tornin kaatamista puhelaitteen 
avulla. 
 

haluan lisää: esim. jotain syötävää, leikkiä, tekemistä (anna vain pieni pala keksiä, niin yksi 
keksi riittää moneen pyytämiskertaan). 
 
tule pois piilosta: aikuinen menee piiloon esimerkiksi viltin taakse ja tulee pois piilosta kun 
lapsi pyytää. 
 
 
Leikkejä voi itse keksiä lisää. Sisarukset voi ottaa mukaan leikkimään. Vain 
mielikuvitus on rajana! Muista aluksi itse mallittaa puhelaitteen käyttöä eli käytä sitä 
myös itse, vaikka puhutkin. Mallituksen tavoitteena on antaa lapselle malli, miten 
laitetta käytetään. Ilman mallitusta oppiminen on hitaampaa. 
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