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Aihepiirien määrä
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19

9

10

10

10

10

10

10

Luokittelutapa

aihepiirettäin ja
sanaluokittain

aihepiirettäin ja
sanaluokittain

aihepiirettäin ja
sanaluokittain

aihepiirettäin ja
sanaluokittain

aihepiirettäin ja
sanaluokittain

aihepiirettäin ja
sanaluokittain

aihepiireittäin

aihepiireittäin

aihepiireittäin

aihepiireittäin

aihepiireittäin

aihepiireittäin

aihepiireittäin

Kieliopilliset
piirteet

aikamuoto ja
monikko

aikamuoto ja
monikko

mennyt aikamuoto

omistusmuoto,
monikko, taivutus -lla, -lle,
aikamuotoja

omistusmuoto,
monikko, taivutusmuotoja,
aikamuotoja

omistusmuoto, mennyt aikamuoto
monikko, aika- ja verbikysymys
muotoja, useita ko/kö, kieltomuoto
taivutusmuotoja, konditionaali

mennyt aikamuoto
ja verbikysymys
ko/kö, kieltomuoto,
omistus, monikko,
taivutus ssa/ssä,
lla/ llä,
konditionaali

kieltomuoto, men- aikamuotoja,
nyt aikamuoto,
kieltomuoto,
verbikysymys
verbikysymyksiä (muut
valmiina ilmaisuina jutusteluosiossa)

aikamuotoja,
kieltomuoto,
verbikysymyksiä (muut
valmiina
ilmaisuina
jutusteluosiossa)

aikamuotoja,
kysymysverbejä, kieltomuoto

aikamuotoja,
kysymysverbejä, kieltomuoto

Lukusuunta

vasemmalta
oikealle

vasemmalta
oikealle

ylhäältä alas

ylhäältä alas

ylhäältä alas

ylhäältä alas

ylhäältä alas

ylhäältä alas

ylhäältä alas

vasemmalta
oikealle

vasemmalta
oikealle

vasemmalta
oikealle

Keskuste- yksi sivu
lualoituksia

yksi sivu

yksi aukeama

yksi aukeama

yksi aukeama

yksi aukeama

yksi sivu kannessa

yksi sivu kannessa

yksi sivu kannessa jokaisessa kategoriassa (yht.
10 sivua)

jokaisella
aukeamalla

jokaisella
aukeamalla

jokaisella
aukeamalla

Kommentit on
ja valmiit
pikaviestit

on

Pikaviestejä
kansion alussa
(keskustelunaloitukset,
kuulumiset,
esittely) ja kategoriassa ”jotain
on huonosti”

Pikaviestejä
kansion alussa
(keskustelunaloitukset,
kuulumiset,
esittely) ja kategoriassa ”jotain
on huonosti”

Pikaviestejä
kansion alussa
(keskustelunaloitukset, kuulumiset, esittely) ja
kategoriassa ”jotain on huonosti”

Pikaviestejä
”kyllä”-kategorioi- ”kyllä”-kategorioikansion alussa
den sisällä
den sisällä
(keskustelunaloitukset,
kuulumiset,
esittely) ja kategoriassa ”jotain
on huonosti”

Jonkin verran,
vähemmän kuin
Roihussa.

Jokaisessa kate- Jokaisella
goriassa useim- aukeamalla.
milla sivuilla/
aihepiiri.

Jokaisella
aukeamalla.

Jokaisella
aukeamalla.

Käytetty
Boardmaker
ohjelma ja PCS
kuvatyyppi

Boardmaker
PCS

Boardmaker
PCS

Boardmaker
PCS

Boardmaker
PCS

Boardmaker
PCS

Boardmaker
PCS

Boardmaker
PCS

ChatAble
Suomi
WLS

ChatAble
Suomi
WLS

ChatAble
Suomi
WLS

on

on

on

on

on

on

on

-

-

ei

on

on

on

ei

ei

ei

ei taustaväriä,
sanaluokat
merkitty kehysväreillä
ei
ei

ei

ei

A5: 23
22,5
5

A5: 23
22,5
5

A5: 23
22,5
5

A5:19,5
22,5
4,5

A5: 19,5
22,5
4,5

A5: 19,5
22,5
4,5

A5: 22,5
19,5
4,5

Kova muoviKova muovikankansio, sivut
sio, sivut muovimuovitaskuissa. taskuissa.

Kova muovikansio,
sivut muovitaskuissa.

Kova muovikansio, sivut muovitaskuissa.

Kannet lamipinnoitettua
konepahvia.
Sivut painatettu
kosteutta kestävälle paperille.

Kannet lamipinnoitettua
konepahvia.
Sivut painatettu kosteutta
kestävälle
paperille.
Kaksipuolinen

Kannet lamipinnoitettua
konepahvia.
Sivut painatettu kosteutta
kestävälle
paperille.
Kaksipuolinen

Tikotekki
SANOMA 24

Tikoteekki
SANOMA 48

Ruskis
Pikku-AACi

Kohderyhmä

- päiväkoti- ja
kouluikäiset

- päiväkoti- ja
kouluikäiset
- aikuiset

Kuvia/
aukeama

24

Aukeamia/
kansio

Kuvien
taustavärit

on

Boardmaker
PCS (lapset)
Kerro kuvin
WLS (aikuiset)
on

Askeltamiseen
tarvittavat
surffausmerkit

ei

ei

Mitat, cm
leveys
korkeus
paksuus

A5: 23
22,5
5

A5: 23
22,5
5,5-6,5

A6: 18,5
17
6

A6: 18,5
17
6

Pikkuinen M-A Pikkuinen I-A

Mahdollista
myös kaksipuoleisena.

Kantohih- on
na
Hinta

Kipinäkeskus

vasemmalta
oikealle

ChatAble
Suomi
WLS

ei Pikkuisessa
Superissa
A5: 23
22,5
5,5-6,5

A5: 23,5
22,5
5,5-6,5

A5: 23,5
22,5
5,5-6,5

A5: 23,5
22,5
6

A6: 19
18
5,5-6,5

A6: 19
18
5,5-6,5

A6: 19
18
5,5-6,5

Kova muoviKova muoviKova muoviKova muovikanMateriaali Kova muovikansio, sivut
kansio, sivut
kansio, sivut
kansio, sivut
sio, sivut muovimuovitaskuissa. muovitaskuissa. muovitaskuissa. muovitaskuissa. taskuissa.

Tulostustapa

Pikkuinen S-A

Roihu Varhaiskasvatukseen

510€ (valmiiksi
kasattuna +
sisältö cd:llä tai
usb-tikulla)

Mahdollista
myös kaksipuoleisena.

Vain yksipuolisena.

Vain yksipuolisena.

Vain yksipuolisena.

Vain yksipuolisena.

Vain yksipuolisena.

Vain yksipuolisena.

Vain yksipuolisena.

Kaksipuolinen

Kannet lamipinnoitettua
konepahvia.
Sivut painatettu kosteutta
kestävälle
paperille.
Kaksipuolinen

on

on

on

on

on

on

on

on

ei

ei

ei

ei

510€ (valmiiksi
kasattuna +
sisältö cd:llä tai
usb-tikulla)

570€ (sisältää
lisenssi-cd:n)
Pelkkä lisenssi
240€. Rinnakkaiskansio 200€

570€ (sisältää
lisenssi-cd:n)
Pelkkä lisenssi
240€. Rinnakkaiskansio 200€

570€ (sisältää
lisenssi-cd:n)
Pelkkä lisenssi
240€. Rinnakkaiskansio 200€

570€ (sisältää
145€ - 290€
lisenssi-cd:n)
Sisältö usb-tikulla.
Pelkkä lisenssi
240€. Rinnakkaiskansio 200€

340€
Sisältö sähköisessä muodossa 96,72€.

340€
Sisältö sähköisessä muodossa 96,72€.

340€
Sisältö sähköisessä muodossa 96,72€.

+ alv

+alv

+ alv

+ alv

Ammattilaiset:
145€ - 290€
Asiakkaat: lisenssi 70€, rak. 180€,
yksilöinti 45€/h.
Sisältö usbtikulla.
+ alv

340€
Sisältö sähköisessä muodossa
96,72€.

+ alv

Ammattilaiset:
145€ - 290€
Asiakkaat: lisenssi
70€, rak. 180€,
yksilöinti 45€/h.
Sisältö usb-tikulla.

+ alv

+ alv

+ alv

+ alv

kommunikointi@ruskis.fi
Mahdollista
tilata yksilöity
kansio irtokuvilla.

kommunikointi@ruskis.fi

kommunikointi@
ruskis.fi

kommunikointi@ruskis.fi
Pikkuisessa
Super-AACissa
sanaston asettelu eroaa muista
kansioista.

info@kipinakeskus.fi
Soveltuu parhaiten päiväkotien
ryhmäkäyttöön.

info@kipinakeskus.fi
Moduulikansio
eli kansio otetaan
käyttöön vähän
kerrallaan.
Tulossa sähköisenä sovelluksena
Windows-laitteille.

Evantia Oy

Evantia Oy

Evantia Oy

Evantia Oy

ChatAble
Suomi-sovellukseen tulossa
valmiit taulustot kesällä
2015.

ChatAble
Suomisovellukseen
tulossa valmiit
taulustot kesällä 2015.

ChatAble
Suomisovellukseen
tulossa valmiit
taulustot kesällä 2015.

ChatAble
Suomisovellukseen
tulossa valmiit
taulustot kesällä 2015.

Tilaukset

www.opike.fi

www.opike.fi

Muuta

Tulossa SANOMA 24 päiväkotisanastolla
SähköSANOMA-sovelluksena Windowslaitteille.

Saatavana
SANOMA 48
koulusanastolla
SähköSANOMA-sovelluksena Windowslaitteille.

+ alv
info@kipinakeskus.fi
Moduulikansio
eli kansio otetaan
käyttöön vähän
kerrallaan.
Tulossa sähköisenä sovelluksena
Windows-laitteille.

