
Tikoteekki
TAIKE 
sanaluokkapohjainen

Tikoteekki
TAIKE
kategoriapohjainen

Tikoteekki
SähköSANOMA 24

Tikoteekki
SähköSANOMA 48

Kipinäkeskus
ROIHU

Evantia
Junior Start

Evantia
Senior Start

Evantia
Adult Avainsana

Ensisijainen 
kohderyhmä

Kielellisesti taitavat lapset 
ja nuoret, jotka tarvitsevat 
hyvin laajan sanaluokka-
pohjaisen sanaston ja hyvät 
mahdollisuudet keskuste-
luun.

Lapset ja nuoret, jotka 
ovat tottuneet käyttämään 
kategoriapohjaista sanastoa. 
Heillä on usein jo kategoria-
pohjaisen kommunikointi-
kansion käyttökokemusta.

Päiväkoti-ikäiset lapset, jotka 
käyttävät SANOMA 24-kom-
munikointikansiota.

Kouluikäiset lapset ja nuo-
ret, jotka käyttävät SANO-
MA 48-kommunikointikan-
siota.

Lapset ja nuoret, jotka tarvit-
sevat laajaa sanavarastoa ja 
toimintataulumaista raken-
netta.

Päiväkoti-ikäiset lapset, 
jotka kommunikoivat 
lausetasoisesti.

Aikuiset Avainasanalla kommu-
nikoivat aikuiset.

Yleiskuvaus 
sisällöstä

Hyvin laaja sanaluokka-
pohjainen sanasto. Lauseen 
rakentamiseen hyvät mah-
dollisuudet.

Sanasto suhteellisen suppea, 
perustuu MIDI-AACi 
-kommunikointikansioon. 
Lauseen rakentaminen mah-
dollista.

Sanasto suhteellisen suppea. 
Sama sanasto kuin SANOMA 
24-kansiossa. Lauseen raken-
taminen mahdollista.

Sanasto suhteellisen laaja.
Sama sanasto kuin SANO-
MA 48 -kansiossa. Lauseen 
rakentaminen mahdollista.

Sanasto ja sivujen näkymä 
perustuu henkilökohtaiseen 
kommunikointikansio Roi-
huun.

Sanasto perustuu Evantian 
Junior-kansioon. Sanasto 
suhteellisen laaja.

Sanasto perusttuu Evan-
tian Senior-kansioon. 
Sanasto suhteellisen 
laaja.

Sanasto perustuu Adult 
Avainsana -kansioon. 
Sanasto suhteellisen 
laaja.

Versiot •Iso taulusto
•Pieni taulusto (sanasto 
sama kuin isossa, mutta 
keskustelun ylläpitämiseen 
liittyviä ilmaisuja on vähem-
män)

•Iso taulusto
•Pieni taulusto (sanasto 
sama kuin isossa, mutta 
keskustelun ylläpitämiseen 
liittyviä ilmaisuja on vähem-
män)

•Viesti jää
•Viesti poistuu (viestin ääneen 
puhumisen jälkeen)

•Viesti jää
•Viesti poistuu (viestin ää-
neen puhumisen jälkeen)

Käyttöjärjes-
telmä ja laite.
Ohjelma, jolla 
rakennettu.

Windows-tabletit ja -tieto-
koneet.
SDP (Speaking Dynamically 
Pro)

Windows-tabletit ja -tieto-
koneet.
SDP (Speaking Dynamically 
Pro)

Windows-tabletit ja -tietoko-
neet.
SDP (Speaking Dynamically 
Pro)

Windows-tabletit ja -tieto-
koneet.
SDP (Speaking Dynamically 
Pro)

Windows-tabletit ja -tieto-
koneet.
SDP (Speaking Dynamically 
Pro)

iOS: iPad ja iPad Mini 
ChatAble Suomi

iOS: iPad ja iPad Mini 
ChatAble Suomi

iOS: iPad ja iPad Mini 
ChatAble Suomi

Tarvittavat oh-
jelmat

SDP, Bitlips-puhesynteesi, 
Tikoteekki-taivutin, Java

SDP, Bitlips-puhesynteesi, 
Tikoteekki-taivutin, Java

SDP, Bitlips-puhesynteesi, 
Tikoteekki-taivutin, Java

SDP, Bitlips-puhesynteesi, 
Tikoteekki-taivutin, Java

SDP, Bitlips-puhesynteesi, 
Tikoteekki-taivutin, Java

ChatAble Suomi ChatAble Suomi ChatAble Suomi

Vaihtuvien 
kuvien määrä / 
näkymä

40 - 45 24 - 28 24 48 60 Pääsääntöisesti 16 Pääsääntöisesti 16 Pääsääntöisesti 16

Popup-sivujen 
määrä

noin 140 noin 115 1 1 146 0 0 0

Taulujen määrä noin 410 noin 375 105 89 321 170 210 81

Kuvatyyppi PCS PCS PCS PCS PCS WLS WLS WLS

Aihepiirien/kate-
gorioiden määrä

Ei aihepiirejä, sanat ryhmi-
telty sanaluokittain.

18 18 18 10 12 15 10

Valmiit 
ilmaukset

Paljon valmiita ja puolival-
miita ilmauksia.

Paljon valmiita ja puolival-
miita ilmauksia.

Valmiita ilmauksia vain muu-
tamalla sivulla (pikaviestit-, 
kysymys-, aloitus-sivut).

Valmiita ilmauksia vain 
muutamalla sivulla (pika-
viestit-, kysymys-, aloitus-
sivut).

Joka kategoriasta löytyy 
myös valmiita ilmauksia.

Joka kategoriasta löytyy 
myös valmiita ilmauksia.

Joka kategoriasta löytyy 
myös valmiita ilmauk-
sia.

Aloitustaulussa on 
neljä piaviestiä.

Kieliopillinen 
taivutin on/ei

On (käytössä Tikoteekki-
taivutin)

On (käytössä Tikoteekki-
taivutin)

On (käytössä Tikoteekki-
taivutin)

On (käytössä Tikoteekki-
taivutin)

On (käytössä Tikoteekki-
taivutin)

Ei. Valmiita lauseen 
rakentamista ohjaavia 
polkuja käytettäessä puhuu 
kieliopillisesti oikein.

Ei. Valmiita lauseen 
rakentamista ohjaavia 
polkuja käytettäessä 
puhuu kieliopillisesti 
oikein.

Ei

Viestin rakenta-
mistapa

Eri sanaluokkien sanat 
haetaan eri sivuilta. Ohjelma 
ennakoi siirtymällä ”itses-
tään” esim. verbi-sivulle 
minä-pronominin jälkeen.

Eri sanaluokan sanat vali-
taan pääsääntöisesti yhdestä 
näkymästä. Ei ennakointia.

Eri sanaluokan sanat valitaan 
pääsääntöisesti yhdestä näky-
mästä. Ei ennakointia.

Eri sanaluokan sanat vali-
taan pääsääntöisesti yhdestä 
näkymästä. Ei ennakointia.

Eri sanaluokan sanat valitaan 
pääsääntöisesti yhdestä näky-
mästä. Ei ennakointia.

Eri sanat haetaan kate-
gorioittain. Ennakointia 
lauseen rakentamista 
ohjaavilla poluilla.

Eri sanat haetaan kate-
gorioittain. Ennakointia 
lauseen rakentamista 
ohjaavilla poluilla.

Ei tarkoitettu viesti-
miseen kokonaisilla 
lauseilla. 

Mahdollisuus 
ottaa käyttöön 
osittain

Pelkästään valmiiden ilmai-
sujen käyttöönotto mah-
dollista (vaatii linkitysten 
poiston).
Sanasto-osion osittainen 
käyttö ei ole mahdollista. 

Mahdollisuus valita käyt-
töön vain osa kategorioista 
tai vain valmiit ilmaukset 
(vaatii linkitysten poistoa).

Mahdollisuus valita käyttöön 
vain osa kategorioista (vaatii 
linkitysten poistoa).

Mahdollisuus valita käyt-
töön vain osa kategorioista 
(vaatii linkitysten poistoa).

Mahdollisuus valita käyttöön 
vain osa kategorioista (vaatii 
linkitysten poistoa).

Mahdollisuus valita käyt-
töön vain osa kategorioista 
(vaatii linkitysten poistoa).

Mahdollisuus valita 
käyttöön vain osa kate-
gorioista (vaatii linkitys-
ten poistoa).

Mahdollisuus valita 
käyttöön vain osa 
kategorioista (vaatii 
linkitysten poistoa).

”Seuraava 
sivu” -painik-
keen 
toiminta

Voidaan selata vain, jos 
saman aiheen kuvat jatkuvat 
seuraavalle sivulle.

Voidaan selata vain, jos 
saman aiheen kuvat jatkuvat 
seuraavalle sivulle.

Voidaan selata eteenpäin kuten 
kansioiden sivuja.

Voidaan selata eteenpäin 
kuten kansioiden sivuja.

Voidaan selata vain, jos 
saman aiheen kuvat jatkuvat 
seuraavalle sivulle.

Voidaan selata vain, jos sa-
man aiheen kuvat jatkuvat 
seuraavalle sivulle.

Voidaan selata vain, 
jos saman aiheen kuvat 
jatkuvat seuraavalle 
sivulle.

Voidaan selata vain, 
jos saman aiheen kuvat 
jatkuvat seuraavalle 
sivulle.

Hinta 

Tilaukset

320€ (sisältää kaikki 
TAIKE:n eri versiot)

papunet.net/tikoteekki/mate-
riaalit/taike/ 

320€ (sisältää kaikki 
TAIKE:n eri versiot)

papunet.net/tikoteekki/mate-
riaalit/taike/ 

110€ (sisältää kaikki Sähkö-
SANOMAN versiot)

papunet.net/tikoteekki/materi-
aalit/sahkosanoma/

110€ (sisältää kaikki Sähkö-
SANOMAN versiot)

papunet.net/tikoteekki/mate-
riaalit/sahkosanoma/

270€ + alv 24% (334,80€)

info@kipinakeskus.fi

270€ + alv 24% (334,80€)

evantia360@evantia

270€ + alv 24% 
(334,80€)

evantia360@evantia

270€ + alv 24% 
(334,80€)

evantia360@evantia
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