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1. Mikä on Widgit Go 
 
Widgit Go on tablet-tietokoneella ja älypuhelimessa toimiva appsi eli sovellus, jolla 
voit luoda omia tauluja kommunikaation ja kielen kehityksen tueksi. Widgit Go:ta 
voidaan myös käyttää yksinkertaisten kuvitettujen tiedostojen luomiseen. 
Widgit Go -ohjelma sisältää noin 8500 WLS-kuvasymbolia. WLS-kuvat ovat tuttuja 
laajasti käytössä olevista SymWriter- ja Kerro kuvin Windows ohjelmista. Widgit Go 
ei korvaa näitä ohjelmia, vaan tarjoaa mahdollisuuden käyttää kuvasymboleita ja 
luoda kuvitettuja tiedostoja myös tablet-tietokoneella. Widgit Go tarvitsee vähintään 
150 Mb vapaata tallennustilaa. Lisävarusteiset puhesynteesiäänet vaativat lisäksi n. 
35 Mb/ääni. Katso s.47. 
 

 
 
Lue lisää ohjelmista kotisivuiltamme www.haltija.fi 
 

 
 
 

  

Lisätietoja ym. tietokoneohjelmista niitä tuntemattomille: 
 
Kerro kuvin on julkaisu- ja tulostusohjelma, jolla voidaan tehdä 
kuvakommunikaatiosivuja ja -kansioita, kuten myös muuta yleistä kuvitusta.  
 
SymWriter on tietokoneella käytettävä kommunikaatio- ja tekstinkäsittelyohjelma 
jolla voi mm. kuvittaa taivutetun suomenkielisen tekstin, puhuttaa sen ääneen ja 
tuottaa kuvakertomuksia. Se soveltuu luku- ja kirjoitustaidosta riippumatta 
oppilaille tekstien tuottamiseen sekä työkaluksi opettajille ja terapeuteille.   

Kuva Widgit Go näytöstä 

http://www.haltija.fi/
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1.1 Widgit Go ominaisuuksia 
 
Widgit Go sisältää useita toimintoja ja ominaisuuksia, jotka on lueteltu alla. Tarkemmat 
kuvaukset toiminnoista löytyvät tästä käyttöoppaasta.   
 

 Koko Widgitin symbolikokoelma, yhteensä n. 8500 WLS-kuvasymbolia, joita 
käytetään myös Kerro kuvin ja Symwriter -ohjelmissa. 

 Kommunikaatiotaulujen (taulujen käyttäminen ja uusien taulujen luominen) ei 
vaadi Internet-yhteyttä. Yhteys tarvitaan ainoastaan, jos haluat käyttää Widgit 
Go:ta sähköpostin lähettämiseen tai taulujen tuomiseen tai viemiseen 
Dropboxista, tai haluat ostaa uutta sisältöä tai puhesynteesiääniä. 

 Voit määrittää taulujen koon (enintään 12 saraketta x 10 riviä).  

 Voit luoda tauluihin tasoja, ja linkittää tasoja toisiinsa 

 Yhteen soluun voidaan liittää yksittäinen symboli tai kokonainen lause. 

 Voit korvata symboleita omilla kuvilla tai valokuvilla 

 Voit käyttää Widgit Go:ta kirjoittaaksesi sanoilla ja symboleilla, tai puhuvina 
kuvatauluina.  

 Tauluissa voidaan käyttää puhesynteesiä tai äänitiedostoja tai voit nauhoittaa 
niihin omat äänet. 

 Voit tuoda, viedä ja jakaa sisältöä Dropboxin kautta.  

 

2. Puhetuki 
 
Widgit Go:n tauluihin voidaan lisätä puhetuki. Puheena voidaan käyttää joko nauhoitettua 
ääntä tai puhesynteesiä.  
 

 

2.1 Puhesynteesiäänen käyttö 
Widgit Go käyttää tabletin oletuspuhesynteesiä, iPadissa iOS 7 alkaen ”Sanna”. Voit ostaa 
muita puhesyntesiääniä, katso s. 47 
 
Vaihtoehtona puhesynteesille, Widgit Go:ssa voi käyttää omia nauhoituksia. 
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3.  Widgit Go:n käynnistys 
 
     
Käynnistä Widgit Go kuvakkeesta iPadisi aloitussivulta.  

 
 
3.1   Widgit Go aloitussivu 
 
Widgit Go aukeaa, ja näet 
aloitussivun. 
 
Ohjelman mukana toimitetaan 
muutamia esimerkkitauluja. 
Voit käyttää esimerkkitauluja 
sellaisenaan, muokata niitä 
tai luoda uusia, omia tauluja. 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.2 Useampia sivuja 
 
Kun tauluja on enemmän 
kuin sivulle mahtuu, siirtyvät 
seuraavat taulut uudelle 
sivulle. Uusia sivuja luodaan 
lisää automaattisesti tarpeen 
mukaan. 
 
Pääset seuraavalle sivulle 
klikkaamalla näytön oikeassa 
alalaidassa näkyvää 
nuolta tai pyyhkäisemällä 
näyttöä sivusuunnassa. 
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3.3 Ohjelmaan sisältyvät esimerkkitaulut 
 
kyllä ei 

Yksinkertainen kommunikaatiotaulu kyllä/ei -vastauksille. Kaksi suurta painiketta 
symboleilla. 
 

 
 
 
Tänään on 

Kirjoita viikonpäivistä, päivämääristä ja säästä.  
 

 

 

Minun satuni  

Keksi ja kirjoita satu eri valitsemalla vaihtoehdoista.  
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Ostoslista 

Taulu ostoslistan kirjoittamiseen. Listan voi tallentaa tai lähettää sähköpostilla. 
 

 
 
 
Taksimatka 

Esimerkki tilannekohtaisesta taulusta, tässä tapauksessa taksimatkaa varten. 
Muokkaa taulua omaa tarvettasi vastaavaksi.  
 

 
         
 
Eläinten ääniä 

Paina eläintä ja kuulet sen äänen. Solut sisältävät symbolin ja valokuvan eläimestä 
sekä nauhoitetun eläimen äänen. 
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Lähetä sähköpostia 

Tällä taululla voit kirjoittaa sähköpostin perusrakenteen pohjalta. Luodun dokumentin 
voi lähettää sähköpostilla. Taulu sisältää esimerkkejä aiheista, joista voidaan haluta 
kirjoittaa. Sisältö täytyy kuitenkin muokata henkilökohtaiseksi. 
.   

 
 
 
Ohjelmassa on myös muita tauluja, joita voit käyttää suoraan, yhdistellä tai muokata 
omiin tarpeisiisi. 
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3.4 Taulun avaaminen 
 
Paina symbolia/kuvaa aloitussivulla avataksesi haluamasi taulu. 
  
 

3.5  Aloitussivulle palaaminen 
 

Pääset takaisin aloitussivulle painamalla aloituskuvaketta näytön 
vasemmassa ylänurkassa. 
 
  
Kun ohjelma kysyy, haluatko palata aloitussivulle, valitse kyllä. Jos haluat 

ohjelman siirtyvän suoraan aloitussivulle kysymättä, voit valita tämän asetuksista, 
katso sivu 40. Jos haluat asettaa paluun aloitussivulle solun ominaisuudeksi, katso 
sivu 33.  
 
 

3.6 Taulu ilman tiedostoa 
 
Jos haluat käyttää taulua pelkästään puhumisen tukena tai korvaamaan puhetta, et 
tarvitse kirjoitustiedostoa.  
 
Esimerkki tällaisesta taulusta on taulu kyllä/ei. Tällaisessa taulussa näet ainoastaan 
painikkeita, joissa on kuvia, tekstiä ja puhesynteesillä tuotettu tai nauhoitettu viesti. 
Taulussa ei ole viestiriviä, jolle kirjoittaa. 
 
Kun painat symbolia, kuulet siihen liittyvän viestin.  
 
 

 
 

 
Huomaa, että voit myöhemmin lisätä tauluun halutessasi viestirivin/dokumentin. 
Katso s.19. 
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3.7 Taulu tiedoston kanssa 
 
Osassa tauluja on ylimpänä rivi, jossa näytetään rivi dokumentista. Dokumenttiriviä 
voi käyttää yksinkertaisten symbolidokumenttien kirjoittamiseen tai viestinä tai 
muistin tukena kommunikaatiotilanteissa. 
 

 
 
Jos avaat esimerkiksi ”Minun satuni” -taulun näet rivin dokumentista symbolien 
yläpuolella. Kun painat symboleita, solujen sisältö kirjoitetaan dokumenttiin ja kuulet 
tekstin puhuttuna.  
 

 
 
Huomaa, että voit poistaa viestirivin/dokumentin taulusta, jos haluat käyttää taulua 
vain puheen tuottamiseen. Katso s.19. 
 

 
 
 

3.8  Kuuntele uudestaan 
 
Solun sisältämät sanat ja kuvat kirjoitetaan dokumenttiin yhtenä ryhmänä. 
Jos haluat kuunnella ryhmän sanat uudelleen, paina kuvaa 
dokumenttirivillä. Kuvan ja tekstin tausta muuttuu harmaaksi lukemisen 

ajaksi. Harmaan taustan voi kytkeä pois päältä asetuksista, katso sivu 40.  
 

HUOMIO! Jos suljet taulun ja palaat aloitussivulle, dokumentin sisältö 
menetetään.  
 
Jos haluat tallentaa sisällön, se täytyy tehdä dokumentin katselu -tilan 
kautta, katso sivu 13. 
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3.9  Linkit taulussa 
 
Osa tauluista sisältää linkkisoluja, jotka ohjaavat toiseen tauluun. Esimerkiksi 
taulussa ”ostoslista” ensimmäisen taulun solut ohjaavat kukin uuteen tauluun. Tämä 
mahdollistaa enemmän vaihtoehtoja ja laajemman sanaston käyttämisen.  Linkkejä 
voi käyttää myös siirtymiseen seuraavaan osaan rakenteellisessa 
kirjoitustehtävässä, kuten taulussa ”Tänään on”.  

 
Linkkisolun tunnistaa taitetusta kulmasta. Taitetun kulman lisäksi käytössä 
voi olla muitakin visuaalisia tapoja kertoa käyttäjälle, että kyseessä on 
linkki.  

  
 
 
Linkki nuolella 
Voit liittää linkkiin nuolen merkitsemään siirtymistä 
seuraavalle sivulle. 
 
 
 
 
 
Linkki kuvalla 
Voit luoda solun, jossa on yläkäsite, jota 
klikkaamalla pääset näkemään kategoriaan 
kuuluvia asioita. 
 
 
 
 
Linkki taustavärillä 
Linkkisolua voi korostaa myös taustavärillä. 
  
 
 
 
 
 
Painaessasi linkkisolua uusi taulu aukeaa.  
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3.10 Kuvakkeet dokumentin yhteydessä 
 
Dokumenttirivin molemmin puolin on kuvakkeita. 
 

 
Pyyhi lisäämiäsi symboleita ja tekstiä. Tyhjentääksesi koko dokumentin 
paina kuvaketta pitkään. Ohjelma kysyy, haluatko varmasti tyhjentää 
tiedoston. Tämän toiminnon voi myös lisätä soluun. 
 
Vinkki! Jos käytät ohjelmaa iPhonella, jossa on iPadia pienempi näyttö, voi 
olla hyödyllistä poistaa taulun muokkaustoiminto käytöstä, ettei se tule 
vahingossa painetuksi pyyhi-painikkkeen sijaan. Katso lisää asetuksista, 
sivu 40.  
 
Lisää rivi dokumenttiin. Tämän toiminnon voi myös lisätä soluun. 
 
 
Kuuntele rivin sisältö. Kuunneltavat sanat ja kuvat korostetaan harmaalla 
taustavärillä. Korostuksen voi kytkeä pois päältä, jolloin teksti luetaan 
yhtenäisenä. Katso ”Sanojen korostus” seuraavalta sivulta. Tämän 
toiminnon voi myös lisätä soluun 
 
 
Dokumentin katselu piilottaa taulun ja näyttää koko dokumentin. 
  
 

 

3.11 Dokumentin katselu 
 
Widgit Go:n dokumentit on tarkoitettu viestien kirjoittamiseen ja muistin tueksi 
kommunikointitilanteisiin sekä lyhyiden ja yksinkertaisten dokumenttien 
kirjoittamiseen symbolitaulujen avulla. Dokumentteja ei ole tarkoitettu 
tekstinkäsittelyyn eikä näppäimistöllä käytettäväksi. 
 
Nähdäksesi koko dokumentin, valitse ”Dokumentin katselu”-kuvake dokumenttirivin 
vasemmalta puolelta.   
 
Huomaa, että jotkut taulut on tarkoitettu vain puheen ja äänien tuottamiseen eikä 
niissä ole dokumenttiriviä. Dokumenttirivin lisääminen ja poisto on käsitelty sivulla 
19. 
 

HUOMIO! Jos suljet taulun ja palaat aloitussivulle, dokumentin sisältö 
menetetään.  
 
Jos haluat tallentaa sisällön, se täytyy tehdä dokumentin katselu -tilan 
kautta. 
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Kun olet dokumentin katselu -tilassa dokumentin molemmin puolin on kuvakkeita. 
 

  
Kuuntele sisältö. Lyhyellä painalluksella voit kuunnella aktiivisen rivin sisällön. Paina 
kuvaketta uudestaan kuunnellaksesi seuraavan rivin sisältö. Paina kuvaketta pitkään 
kuunnellaksesi koko dokumentin sisällön.   

 
  

Näytä taulu. Taulu tulee taas näkyviin ja dokumentti pienennetään takaisin 
dokumenttirivi-näkymään. Dokumenttiriville tulee näkyviin rivi, jolle on viimeksi 
kirjoitettu.  
 
 
Tallenna. Tallentaa dokumentin tiedostoksi tallennettujen dokumenttien listalle. 
  
  
Avaa. Näyttää listan tallennetuista dokumenteista. Valitse dokumentti, jonka haluat 
avata muokattavaksi. Jos haluat poistaa tallennettuja dokumentteja, katso s. 17. 
  
 
Sanojen korostus. Paina kuvaketta kytkeäksesi sanojen korostus päälle/pois. Kun 
sanojen korostus on päällä, symboleja vasttaavat sanaryhmät luetaan eroteltuina ja 
aktiivisen ryhmän tausta on harmaa. Katso lisää asetuksista s. 40. 

 
 
Pyyhi symboleja ja tekstiä. Lyhyt painallus poistaa symboleja ja tekstiä dokumentin 
lopusta. Pitkä painallus tyhjentää dokumentin. Ohjelma kysyy, haluatko varmasti 
tyhjentää tiedoston.  

 
 
Tallenna kuvana. Tallentaa dokumentin png-kuvatiedostoksi. Jos dokumentissa on 
useita sivuja, kustakin sivusta luodaan oma kuvatiedostonsa. Kuvat tallennetaan 
kameran rulla -kansioon.  

 
 

Tallenna PDF-muodossa. Tallentaa dokumentin pdf-tiedostoksi taulun nimellä. 
Tallentaessasi pdf:n voit valita, millä käytettävissä olevista ohjelmista tiedosto 
avataan. Pdf-lukijan voi ladata tarvittaessa App Storesta. Jos olet hankkinut Widgit 
Go -ohjelmapaketin ja tabletin Haltijalta, pdf-lukija on jo asennettu laitteeseen ja 

valmis käytettäväksi. 
 

 
Tulosta. Lähettää dokumentin tulostimelle, mikäli sellainen käytettävissä. Sinulle 
aukeaa valintaikkuna, josta voit valita haluamasi tulostimen. 
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Lähetä sähköpostin liitteenä. Lähettää sähköpostin ja liittää dokumentin siihen pdf-
muodossa.   
 

 
Lähetä tekstiviestinä. Toiminto on käytettävissä vain, jos käyttämässäsi laitteessa 
on puhelinliittymä. Lähettää dokumentin tekstisisällön tekstiviestinä. 
 
 
 
Lähetä multimediaviestinä. Toiminto on käytettävissä vain, jos käyttämässäsi 
laitteessa on puhelinliittymä. Lähettää dokumentin tekstin ja kuvat MMS-viestinä. 
Jos dokumentissa on useita sivuja, lähettää vain näkyvän sivun. Oletusasetuksena 

tämä toiminto on pois käytöstä.  
               
Tallenna kuvana, tallenna pdf-muodossa ja tulosta -toiminnot sekä lähetystoiminnot voi 
kytkeä pois käytöstä tai takaisin käyttöön asetuksista, katso sivu 40. 
 
 

3.12 Monisivuinen dokumentti 
 
Dokumentin yhdelle sivulle mahtuu viisi riviä kuvia ja tekstiä. Jos kirjoitat pidemmän 
dokumentin, luodaan tarpeen mukaan uusia sivuja, joille pääsee nuolinäppäimillä, 
jotka ilmestyvät näytön alanurkkiin. Sivulta toiselle voi liikkua myös pyyhkäisemällä 
näyttöä sivusuunnassa.  
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4. Aloitussivun muokkaaminen 
 
Siirryttyäsi muokkaustilaan aloitussivulla voit:  
 

 Muuttaa taulujen järjestystä 

 Arkistoida tauluja 

 Muokata taulujen ominaisuuksia 

 Katsoa tallennettuja dokumentteja, tauluja ja soluja sekä poistaa niitä 

 Luoda, poistaa, tuoda ja viedä tauluja  

 Muuttaa Widgit Go:n asetuksia 

 Selata Widgit Go:n käyttöohjetta 

 Ostaa puhesynteesiääniä, symbolikirjastoja ja lisää valmiita tauluja 
 
 

4.1 Muokkaustila 
 
Pääset muokkaustilaan painamalla aloitusvalikon oikeassa ylänurkassa olevaa 
tekstiä ”muokkaa”. Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset, paina oikeassa 
yläkulmassa nyt näkyvää tekstiä ”valmis”. 
 
Huomaa, että voit lukita muokkaustilan siten, että käyttäjä ei pääse vahingossa 
muokkaustilaan, katso ”Asetukset” s. 40. Kun muokkaustila on lukittu, aloitussivulla 
näytetään ”Asetukset” ja ”Ohje” -kuvakkeet. 
 
 
Painettuasi ”muokkaa” aloitusvalikko 
näyttää tältä (käytössä voi olla eri taulut 
kuin kuvassa):   
 
 
 
  
 
 
 
 
 

4.2 Muokkaustilassa näkyvät kuvakkeet 
 
Ollessasi muokkaustilassa, jokaisen taulun vasemmassa yläkulmassa näkyy kuvan 
mukainen muokkausmerkki.  
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4.3 Muuta taulun paikkaa 
 
Muokkaustilassa voit muuttaa taulujen järjestystä. Paina haluamaasi taulua ja pidä sitä 
painettuna hetken ajan, jolloin kuvasymboli ”irtoaa” ja voit vetää sen toiseen paikkaan. 
"Pudota" taulu haluamaasi paikkaan.  

 

 
 

Jos haluat siirtää taulun toiselle sivulle, vedä taulu seuraavalle sivulle vievän nuolen päälle. 
Tällöin taulu viedään seuraavalle sivulle.  

 

4.4 Arkistoi taulu 
Jos haluat piilottaa taulun näkyvistä, voit arkistoida sen. Arkistokuvake on 
aloitussivun alareunassa keskellä. Voit arkistoida taulun raahaamalla sen 
arkistokuvakkeen päälle samalla tavalla kuin taulujen järjestystä muuttaessa.  
 
Jos haluat palauttaa taulun aloitussivulle, paina arkistokuvaketta, jolloin sinulle 
aukeaa lista kaikista arkistoiduista tauluista. Valitessasi taulun se palautetaan aloitussivulle. 
Arkistossa näet myös, montako alitaulua taulu sisältää sekä, paljonko se vie tallennustilaa 
laitteeltasi. 
 
HUOMIO! Jos poistat Widgit Go -ohjelman laitteeltasi, myös arkistoidut taulut poistetaan. Jos 
haluat varmuuskopioida taulusi, se pitää tehdä viemällä taulut Dropboxiin. Katso s. 38.  
 

 

4.5 Kuvakkeet tallennettujen dokumenttien, taulujen ja 
solujen katseluun 
 
Jos olet tallentanut dokumentin, taulun tai solun, voit katsella niitä muokkaustilassa 
aloitussivun yläreunaan ilmestyvien kuvakkeiden kautta. Muista, että voit lukita 
muokkaustilan niin, ettei käyttäjä voi tehdä vahingossa muutoksia. Katos ”Asetukset” s. 40.  
 

Näyttää listan tallennetuista dokumenteista.  
Voit poistaa dokumentteja listalta. Jos haluat avata dokumentin, se on tehtävä 
sen taulun kautta, jolla haluat muokata dokumenttia. 
 
Näyttää listan tallennetuista tauluista. 
Voit poistaa tauluja listalta. 
 
Näyttää listan tallennetuista soluista. 
Voit poistaa soluja listalta. 
 

 
Jos haluat käyttää tallennettuja tauluja tai soluja, se tehdään työstettävän taulun kautta. 
Katso sivut 21 ja 29. 
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5. Uusi taulu 
 

Aloita uuden taulun luominen siirtymällä aloitusvalikossa muokkaus-
tilaan. Paina "Uusi"-kuvaketta (kuva ohessa). Jos kuvake ei näy, 
muokkaustila on lukittu ja se tulee ensin ottaa käyttöön valitsemalla 
ensin "Asetukset" ja sieltä ”Salli muokkaus”. 
  

 

5.1 Kuvakkeen luominen uudelle taululle  
 
Avautuvassa ikkunassa voit valita taululle symbolin ja äänen. 
 
Etsi kuvia 

 
Kirjoita kenttään hakusana ja paina välilyöntiä tai ”Etsi kuvia” Jos hakemallasi 
sanalla löytyy useampia kuvia, näet kaikki vaihtoehtoiset kuvat näytön oikeassa 
reunassa. Valitse haluamasi kuva klikkaamalla sitä. Jos kuvaa ei löydy, voit kokeilla 
käyttää hakusanana synonyymejä.   
 
Voit käyttää myös muita tabletiltasi löytyviä kuvia. Klikkaa painiketta ”Korvaa kuvalla” 
symbolivalikon alla ja etsi haluamasi kuva. Tällöin kuvasymboli korvataan omalla 
kuvalla. Voit myös käyttää itse ottamiasi valokuvia. Valitse ”ota valokuva” ja ota 
kuva. Kun olet hyväksynyt kuvan, kuvasymboli korvataan ottamallasi valokuvalla. 
 

 



               Widgit Go FI ohjekirja   Sivu 19 

 

Korvaa teksti 

Halutessasi voit korvata käyttäjälle näkyvän tekstin eri tekstillä kuin, mitä käytit kuvan 
etsimiseen. Tässä tapauksessa paina ”Korvaa teksti” ja kirjoita haluamasi teksti 
kenttään.  

 
 

Puhu tämä 

Jos et halua puhesynteesin lukevan kuvan tekstiä, voit kirjoittaa tähän vaihtoehtoisen 
tekstin. Jos haluat, että kuvaan liittyen ei lueta tekstiä, voit valita ”Puhu tämä” ja 
jättää tekstikentän tyhjäksi.  

 
 
Nauhoitettu ääni 

Voit valita Dropboxiin tallennetun ääni- tai musiikkitiedoston, jonka haluat 
toistettavan, kun käyttäjä valitsee taulun. Katso myös s. 26. 
 

Nauhoita ääni 

Nauhoita ääni, jonka haluat toistettavan, kun käyttäjä valitsee taulun.  
 

Kuuntele 

Kuuntele, miltä valitsemasi tai nauhoittamasi ääni kuulostaa.  
 

Puheääni 

Valitse, mitä asennetuista puhesynteesiäänistä taulu käyttää. Voit valita myös muun 
kuin suomenkielisen puhesynteesin.  
 

Poista taulusto 

Poistaa tauluston. Huomio: kaikki tähän taulustoon sisältyvät päällekkäiset taulut 
poistetaan. Tämä painike on näkyvissä vasta, kun olet jo luonut taulun ja siirryt 
uudestaan muokkaamaan sitä. 
 

Taulun asetukset 

Muuta taustan väriä. Tästä voit myös valita, haluatko tauluun tiedoston vai et. Tämä 
painike on näkyvissä vasta, kun olet jo luonut taulun ja siirryt uudestaan 
muokkaamaan sitä. 
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Vie 

Vie-painikkeesta voit viedä taulut Dropboxiin, jolloin ne ovat varmuuskopioituina 
Internetissä. Voit myös jakaa itse luomiasi tauluja muiden kanssa Dropboxin kautta. 
Katso lisää taulujen tuomisesta ja viemisestä sivulta 37. Tämä painike on näkyvissä 
vasta, kun olet jo luonut taulun ja siirryt uudestaan muokkaamaan sitä. 
  
 
Tyhjennä sisältö 

Paina roskakorin kuvaa, jos haluat tyhjentää kaiken solun sisällön.  
 

Tulosta 

Paina tulostimen kuvaa, jos haluat tulostaa kaikki tauluston taulut. 
Tämä painike on näkyvissä vasta, kun olet jo luonut taulun ja siirryt 
uudestaan muokkaamaan sitä. Jos haluat tulostaa yksittäisiä tauluja, se 
tapahtuu kyseisen taulun kautta s. 29. 
 
Tiedot 

Tänne voit kirjoittaa tietoja taulustosta: tekijän nimen, päiväyksen ja 
selosteen taulun sisällöstä.  
 
Kun olet valmis, paina ok. Uusi taulu lisätään aloitussivulle. 
 
 

5.2 Tauluston ensimmäinen taulu 
 
Kun tauluston kuvake on luotu, aukeaa valintaruutu ”Luo uusi aktiviteetti”. Voit joko 
luoda uuden tyhjän taulun tai kopioida tallennetun taulun uuden tauluston 
ensimmäiseksi tauluksi. Taulujen tallentamisesta lisää sivulla 29. 
 
 
 
Luo uusi 

Jos valitset ”Luo uusi” sinulle aukeaa uuden tyhjän taulun asetteluruutu. Näet 
tekemäsi muutokset heti näytöllä. Voit muuttaa tekemiäsi valintoja myöhemmin. 
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Taulu ja tiedosto 

”Taulu ja tiedosto” painikkeella, voit valita käyttääkö taulu dokumenttia ja 
dokumenttiriviä.  
 
 
Taulun solujen määrä 

Voit muuttaa solujen määrää lisäämällä ja poistamalla rivejä ja sarakkeita painamalla 
+ tai - näppäimiä.  
 

 
 
Taulun taustaväri 

Valitse taulun taustaväri oikealla olevasta värivalikosta.  
 

                         
 
 
Voit myös asettaa oman kuvan taulun taustaksi. Valitse ”Galleria” tai ”Kamera”. Kun 
valitset kuvan, saat valintaruudun, haluatko solut näkymättömiksi. Tämän valinnan 
avulla voit luoda tauluja, joissa taustakuvan osat toimivat valintaruutuina.    
 
Paina OK, kun olet valmis.Uusi taulu lisätään aloitussivulle.  
 

Kopioi tallennettu 

Jos valitset ”Luo uusi aktiviteetti” -valintaruudussa 
kohdan ”Kopioi tallennettu”, saat listan tallennetuista 
tauluista. 
 
 
Valitse haluamasi taulu ja vastaa ”kyllä” kysymykseen. 
Uusi taulusto ilmestyy aloitussivulle niin, että valittu 
taulu on kopioitu sen ensimmäiseksi tauluksi.  
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6. Muokkaa taulua 
 
Pääset muokkaamaan kommunikaatiotaulua näin: Poistu ensin muokkaustilasta 
klikkaamalla ”valmis” näytön oikeassa yläkulmassa. Valitse sitten äsken luomasi 
taulu klikkaamalla sitä. Kun taulu ja tyhjä taulu aukeaa, klikkaa uudestaan 
”muokkaa”. Nyt pääset muokkaamaan taulun sisältöä. 

 
Huomautus: Jos kuvake ei näy, muokkaustila on lukittu ja se tulee ensin ottaa 
käyttöön valitsemalla ensin "Asetukset" ja sieltä ”Salli muokkaus”..  

 
 

6.1 Muokkaa solun sisältöä 
 

Kun olet valinnut muokkaustilan (ks. yllä), taulun solujen vasemmassa yläkulmassa 
näkyy pieni merkki.   

           
 
 
Klikkaa haluamaasi solua, jolloin uusi ikkuna avautuu. Nyt voit lisätä soluun sisältöä.   
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6.2 Etsi kuvia 
 

 
Kirjoita etsimäsi sana tai sanat. Voit hakea useamman kuvan kerrallaan. 
Kirjoitettuasi sanan paina välilyöntiä tai klikkaa ”etsi kuvia”, jolloin kuva haetaan 
soluun Jos sanaan on liitetty useampi kuvasymboli, ne näkyvät oikealla olevassa 
valikossa. Voit valita haluamasi kuvasymbolin painamalla sitä.  
 

 
 
Symbolivalikossa on myös vaihtoehto ottaa symboli pois näkyvistä. Se 
tehdään painamalla kuvaketta, jossa on yliviivattuja neliöitä. Jos poistat 
kaikki symbolit käytöstä, solun teksti suurennetaan koko solun kokoiseksi. 
 

  
Jos symboleihin on saatavilla taivutusmuotoon liittyviä lisämerkkejä, saat 
ne päälle tai pois kuvan mukaisesta painikkeesta. Oletuksena lisämerkit 
ovat pois päältä. Lisää Widgit-symboleista sivulla 43. 
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6.3 Kuvitettu lause 
 
Voit hakea soluihin myös kokonaisia lauseita. Huomaathan, että jos kirjoitat monta 
sanaa, ne sovitetaan soluun ja tekstin ja symbolien kokoa pienennetään 
automaattisesti, jotta kaikki sisältö mahtuisi soluun. Kun painat symbolia solussa, 
saat vaihtoehtoja kyseiselle symbolille. 
 

 
 
 

Jos et halua symbolia jokaiselle sanalle, voi olla yksinkertaisempaa kirjoittaa "etsi 
kuvia" -kenttään vain ne sanat, joille haluat symbolin, ja kirjoittaa näkyville haluttu 
teksti "korvaa teksti" -kenttään. 

 
6.4 Korvaa kuvalla 
 
Voit korvata kuvasymbolin laitteellesi tallennetulla kuvalla. Kun painat näytön oikean 
alanurkan lähellä olevaa ”Korvaa kuvalla” -painiketta, sinulle aukeaa laitteesi 
kuvagalleria, josta voit valita haluamasi kuvan soluun. 
   
 

    
 
Jos solussa on useita symboleita aloita valitsemalla symboli, jonka haluat korvata.  
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6.5 Ota valokuva 
 
Voit ottaa laitteesi kameralla kuvan ja tallentaa sen suoraan solun kuvaksi. Tämä on 
hyvin nopea ja helppo tapa saada tauluun yksilöllistä sisältöä. Voit käyttää tätä 
toimintoa esimerkiksi kuvittamaan soluja, jotka liittyvät tiettyyn henkilöön. 
 
Jos haluat korvata symbolin ottamalla 
valokuvan, paina ”Ota valokuva”, jolloin 
iPadin/iPhonen kameranäkymä aukeaa. Kun 
olet ottanut kuvan, paina ”Use Photo”, jolloin 
ottamasi kuva korvaa valitun symbolin 
solulssa.  
 

      
 
 
Jos solussa on useita symboleita, paina ensin symbolia, jonka haluat korvata 
kuvalla.    
 
 

6.6 Korvaa teksti 
 

Halutessasi voit korvata käyttäjälle näkyvän tekstin eri tekstillä kuin se, mitä käytit 
kuvan etsimiseen. Tässä tapauksessa paina ”Korvaa teksti” ja kirjoita haluamasi 
teksti kenttään. 
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Vieraskielisten sanojen käyttäminen 
”Korvaa teksti” -toiminnolla voit luoda myös vieraskielisiä tauluja tai soluja. Etsi ensin 
haluamasi symboli käyttäen suomenkielistä hakusanaa. Voit sen jälkeen korvata 
solussa näkyvän tekstin vieraskielisellä käyttäen ”Korvaa teksti” -toimintoa.  
  

 
Voit kirjoittaa vieraskielisen sanan 
suoraan näppäimistöllä tai liittää 
toisessa ohjelmassa leikepöydälle 
kopioidun tekstin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voit vaihtaa koko taulussa käytettävän puhesynteesin toiselle kielelle muokkaamalla 
taulun aloituskuvakkeen asetuksia. Katso kohta ”Puheääni” sivulta 19. 
 
 

 
6.7 Puhu tämä 
 

Jos et halua puhesynteesin lukevan kuvan tekstiä, voit kirjoittaa tähän vaihtoehtoisen 
tekstin. Jos haluat, että kuvaan liittyen ei lueta tekstiä, voit valita ”Puhu tämä” ja 
jättää tekstikentän tyhjäksi.  
 
 

 
 

6.8 Nauhoitettu ääni 
 

Voit valita Dropboxiin tallennetun ääni- tai musiikkitiedoston (wav tai mp3), jonka 
haluat toistettavan, kun käyttäjä valitsee taulun.  
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6.9 Nauhoita ääni 
 

 
Paina ”Nauhoita ääni”, jos haluat nauhoittaa oman äänen soluun. 

 
Paina punaista ympyrää aloittaaksesi 
nauhoituksen ja mustaa neliötä 
lopettaaksesi sen.  
 
Vihreällä nuolella voit kuunnella 
nauhoituksesi.  
 
Kun olet valmis nauhoituksen kanssa, 
paina ”OK”. Nauhoittamasti ääni 
tallennetaan automaattisesti osaksi taulua. 

  
 
 

6.10 Kuuntele 
 

Kuuntele, miltä valitsemasi tai nauhoittamasi ääni kuulostaa. 
 
 

6.11 Solun taustaväri 
 

Voit valita solun taustaväriksi myös jonkun muun kuin valkoisen näytön 
oikeassa reunassa olevasta väripaletista. Voit tehdä solun taustasta 
myös läpinäkyvän väripaletissa oikealla alimpana olevasta 
painikkeesta. Läpinäkyvällä taustalla saat symbolin tai kuvan näkumään 
suoraan taustan päällä, tai voit tehdä koko solusta, jossa ei ole sisältöä, 
näkymättömän. 
 
Voit valita onko taustaväri käytössä vain solun reunoissa vai täyttääkö se koko solun 
taustan. Väripaletissa vasemmalla alimpana oleva kuvake vaihtaa näiden 
vaihtoehtojen välillä. Tällä painikkeella voit myös lisätä tai poistaa läpinäkyvälle 
solulle vaaleanharmaan reunuksen.                        

 
6.12 Linkkipainikkeet 
 
Linkki edelliseen 
Tällä napilla saat asetettua soluun linkin edelliseen tauluun, tauluston ensimmäiseen 
tauluun tai aloitussivulle. Jos olet muokkaamassa tauluston ensimmäistä taulua, 
ainoa vaihtoehto on linkki aloitussivulle.  
 
Linkki tauluun/aktiviteettiin 
Tällä painikkeella voit luoda uuden taulun. Taulu voi olla joko tyhjä taulu, kopio 
tallennetusta taulusta tai kopio kokonaisesta taulustosta/aktiviteetista. Aktiivinen solu 
muuttuu linkiksi luotuun tauluun. Katso lisää linkeistä sivulta 33. 
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6.13 Taulun asetukset 
 

Muokataksesi koko taulun taustaa, paina ”Taulun asetukset”. Pääset 
valitsemaan taululle taustavärin. Jos haluat muuttaa tauluston kaikkien 
taulujen taustavärin, se tapahtuu tauluston aloituskuvakkeen 
muokkausnäkymästä, katso s. 19.  
 
Voit myös asettaa oman kuvan taulun taustaksi. Valitse ”Galleria” tai 
”Kamera”. Kun valitset kuvan, saat valintaruudun, haluatko solut 
näkymättömiksi. Tämän valinnan avulla voit luoda tauluja, joissa 

taustakuvan osat toimivat valintaruutuina.  
 
       

6.14 Lähetä solun sisältö 
 

Kun ”Lähetä solun sisältö” on valittuna, solun sisältö lähetetään taulun dokumentti-
riville. Jos solusta luodaan linkki uuteen tauluun, tämä vaihtoehto on pois käytöstä.  
 
 

6.15 Solu ”pyyhi” tai ”kuuntele” -toiminnolle 
Jos käyttäjän on vaikea painaa pieniä ”pyyhi” tai ”kuuntele” -kuvakkeita, 
niiden toiminnot voidaan asettaa soluihin. Paina jompaakumpaa kuvaketta 
ja sen viereen tulee vihreä merkki valinnan merkiksi ja solu suorittaa 
painettaessa valitun toiminnon. Tämä poistaa automaattisesti solun 
sisällön lähettämisen käytöstä. Aseta solun symboliksi haluamasi kuva. 
 
 
 

6.16 Solu ”lisää rivi” -toiminnolle 
 

Paina tätä kuvaketta asettaaksesi ”lisää rivi” toiminto osaksi solua. Rivin 
lisäämisen jälkeen seuraava dokumenttiin lisättävä sisältö tulee uudelle 
riville. Voit lisätä tämän toiminnon myös soluun, joka on linkki uuteen 
tauluun. Tätä voi käyttää esimerkiksi rakenteellisissa kirjoitusharjoituksissa, 
jolloin siirryttäessä uudelle taululle kirjoittamaan seuraavaa lausetta, uusi 
lause tulee dokumenttiin uudelle riville. 
   
 
 

6.17 Tyhjennä solun sisältö 
 

Jos haluat tyhjentää solun sisällön eli poistaa symbolin, kuvan, tekstin, 
äänen ja taustavärin, paina roskakorin kuvaa. Näytölle ilmestyy 
varoitusteksti: Haluatko tyhjentää tämän solun sisällön? Solun linkit säilyvät 
ennallaan. 
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6.18 Tallenna solu 
jos uskot käyttäväsi tekemääsi solua useita kertoja, voit tallentaa sen myöhempää 
käyttöä varten. Tallennetun solun voi myöhemmin kopioida uuden solun pohjaksi 
kaikkine sisältöineen. Ainoastaan linkit eivät säily kopioitaessa solu uuteen paikkaan.  
 
Paina kuvan mukaista kuvaketta, jolloin solu tallentuu listalle. 
  
Jos haluat poistaa tallennetun solun listalta, se tapahtuu aloitussivun 
muokkausnäkymän kautta (ks. s. 17) tai lataa solu -toiminnon kautta (ks. alla). 
 
 

6.19 Lataa solu 
Jos haluat käyttää aiemmin tallennettua solua, paina kuvan mukaista 
kuvaketta.  

 
Näet listan tallennetuista soluista. Valitse haluamasi solu. 
 
 
Voit myös valita poistaa haluamasi solun listalta.  
 
 
 
 
 

6.20 Tallenna taulu 
Jos uskot käyttäväsi tekemääsi taulua useita kertoja, voit tallentaa sen myöhempää 
käyttöä varten. Taulun muokkaustilassa paina mitä tahansa solua, jolloin pääset 
solun muokkausnäkymään.  
 
Paina kuvan mukaista kuvaketta, jolloin taulu tallennetaan listalle. 
 
Jos haluat poistaa tallennetun solun listalta, se tapahtuu aloitussivun 
muokkausnäkymän kautta (ks. s. 17). 
 
 

6.21 Tulosta taulu 
Jos haluat tulostaa aktiivisen taulun, paina kuvan mukaista kuvaketta.  
 

 
Saat näkyviin iPadin tulostuksen valintaruudun ja voit valita 
haluamasi tulostimen. Paina ”Select Printer” niin Ipadisi etsii 
käytettävissä olevia tulostimia. 
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6.22 Lisää rivi tai sarake 
  

Muokkaustilassa voit lisätä tauluun uusia rivejä tai sarakkeita. 
 
Lisää rivi 

 
Lisää rivi painamalla yhtä aikaa kahta 
päällekkäistä solua. Näytölle ilmestyy 
valintaikkuna, jossa voit lisätä rivin tai yhdistää 
solut. Valitse ”Lisää uusi rivi” ja vastaa 
ilmestyvään kysymykseen ”kyllä”. Uusi rivi 
lisätään kahden valitsemasi rivin väliin. 
  
Solujen yhdistämisestä voit lukea sivulta 32. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
Lisää sarake 

 
Lisää rivi painamalla yhtä aikaa kahta 
päällekkäistä solua. Näytölle ilmestyy 
valintaikkuna, jossa voit lisätä sarakkeen tai 
yhdistää solut. Valitse ”Lisää uusi sarake” ja 
vastaa ilmestyvään kysymykseen ”kyllä”. Uusi 
sarake lisätään kahden valitsemasi rivin väliin. 
  
Solujen yhdistämisestä voit lukea sivulta 32. 
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Huomautus: Jos taulussa on vain yksi rivi tai sarake, et voi painaa 
päällekkäisiä/vierekkäisiä soluja. Paina tällöin yhtä solua kahdella sormella ja saat 
mahdollisuuden lisätä rivin/sarakkeen.  

 
 
6.23 Poista rivi tai sarake 
 

Taulun muokkaustilassa voit poistaa taulusta rivin tai sarakkeen. Kun poistat rivin tai 
sarakkeen, poistuu samalla sen kaikkien solujen sisältö ja kaikki linkit. 
 

 
 
Poistaaksesi rivin tai sarakkeen paina kahdella 
sormella yhtä solua siltä riviltä tai sarakkeelta, 
jonka haluat poistaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastaa näytölle ilmestyvään kysymykseen, 
haluatko poistaa rivin tai sarakkeen.  
 
 
 
   
 
 
 
 

   
Ennen rivin tai sarakkeen poistamista ohjelma varmistaa vielä, haluatko poistaa 
rivin/sarakkeen. 
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6.24 Yhdistä soluja 
Taulun muokkaustilassa voit yhdistää soluja yhdeksi isommaksi soluksi. Saat näin 
tauluihisi monipuolisempia asetteluja.   
 

Yhdistä kaksi solua painamalla yhtä aikaa kahta 
päällekkäistä tai vierekkäistä solua. Näytölle 
ilmestyy valintaikkuna, jossa voit lisätä 
rivin/sarakkeen tai yhdistää solut. Valitse 
”Yhdistä soluja” ja vastaa ilmestyvään 
kysymykseen ”kyllä”.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valitsemasi kaksi solua muodostavat yhden ison solun, joka sisältää molempien 
alkuperäisten solujen symbolit, tekstin ja puheen. Jos soluilla oli erilaiset 
ominaisuudet, esimerkiksi taustaväri, yhdistetty solu saa alkuperäisistä soluista 
ylemmän/vasemmanpuoleisen ominaisuudet.   
 
Jos jompikumpi yhdistettävistä soluista sisältää linkin, yhdistetty solu sisältää saman 
linkin. Jos molemmat solut sisältävät linkin, toinen linkki pitää poistaa, ennen kuin 
solut voi yhdistää. 
  

6.25 Erota yhdistetty solu 
Yhdistetyn solun voi palauttaa takaisin erillisiksi soluiksi. 
 

 
Paina yhdistettyä solua kahdella sormella. Saat 
kysymyksen ”Haluatko purkaa tämän solun 
yhdistyksen”. Valitse ”kyllä”. 
 
 

 
Solu jaetaan kahdeksi soluksi. Solun kaikki sisältö siirtyy ylempään/vasemman-
puoleiseen soluun. 
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7. Linkit 
 

Solulsta voi olla linkki uuteen tauluun seuraavasti: 
 

 Linkki edelliseen tauluun 

 Linkki tauluston ensimmäiseen tauluun 

 Linkki aloitussivulle 

 Linkki uuteen tauluun 
 
Linkitetty solu antaa mahdollisuuden lisätä uutta sanastoa jonkin yläkäsitteen alle. 
Voit esimerkiksi linkittää ruoka-soluun taulun, jossa on erilaisia ruokia. Linkitetyt solut 
on merkitty taitetulla oikealla yläkulmalla alla olevien esimerkkien mukaisesti. 
Huomaathan, että voit myös muuttaa linkkisolun väriä.  
 
 

                
  
                       

 
7.1 Linkki edelliseen 
 

Voit asettaa solun linkiksi edelliseen tauluun, tauluston ensimmäiseen tauluun tai 
aloitusvalikkoon ”Linkki edelliseen” -painikkeella.  
 

 
 
 
Jos solu sisältää jo linkin uuteen tauluun, ohjelma pyytää sinua poistamaan ensin 
olemassaolevan linkin. Jos lisäät linkin tyhjään soluun, siihen lisätään 
automaattisesti toimintoa vastaava symboli.  
 

 
 
 
 

Linkki edelliseen tauluun Linkki ensimmäiseen tauluun    Linkki aloitussivulle 

 
 
Voit vaihtaa oletuskuvakkeen tilalle haluamasi symbolin tai kuvan. 
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7.2 Linkki tauluun/aktiviteettiin 
 

Solun muokkausnäkymässä on painike ”Linkki 
tauluun/aktiviteettiin”. Tällä painikkeella voit luoda uuden 
taulun. Taulu voi olla joko tyhjä taulu, kopio tallennetusta 
taulusta tai kopio kokonaisesta taulustosta/aktiviteetista. 
Aktiivinen solu muuttuu linkiksi luotuun tauluun. 
 

 
 
 
 

Kun painat ”Linkki tauluun/aktiviteettiin” -painiketta, saat 
valintaikkunan, jossa on vaihtoehdot ”Luo uusi”, ”Kopioi 
tallennettu” ja ”Kopioi aktiviteetti” 
  
Luo uusi: 
Kun valitset ”Luo uusi”, saat eteesi uuden taulun luontinäkymän.  
 
Voit muuttaa solujen määrää lisäämällä ja poistamalla rivejä ja sarakkeita painamalla 
+ tai - näppäimiä.  Voit valita taulun taustavärin oikealla olevasta värivalikosta. Näet 
heti, miltä tekemäsi muutokset näyttävät. 
 
Ylimpänä vasemmalla oleva solu on oletuksena linkki edelliseen tauluun. Se on 
merkitty nuoli vasemmalle -symbolilla. 
 

 
 

Paina ”OK”, kun olet valmis. 
 
Jos linkkisolussa on symboli tai kuva, se jää näkyviin ja soluun tulee taitettu kulma 
linkin merkiksi. Jos solussa ei ole kuvaa, siihen asetetaan nuoli oikealle -symboli. 
Voit asettaa linkkisolulle erilaisia ulkoasuja: 
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Kopioi tallennettu:   
Kun valitset ”Kopioi tallennettu” saat eteesi listan tallennetuista 
tauluista. Valitse haluamasi taulu, jolloin se kopioidaan 
uudeksi tauluksi, johon aktiivinen solu linkittyy. Tästä valikosta 
voit myös poistaa aiemmin tallennettuja tauluja listalta. 
 
Linkkisolu saa oletuksena nuoli oikealle -symbolin. 
 
 
 
 
Kopioi aktiviteetti:   
Kun valitset ”Kopioi aktiviteetti” saat eteesi listan kaikista 
ohjelman sisältämistä taulustoista, myös arkistoiduista. 
Valitse haluamasi taulusto, jolloin se kopioidaan 
aktiivisen taulun alaiseksi. Alkuperäinen taulusto ei 
muutu.Linkkisolu saa oletuksena symbolikseen kopioidun 
tauluston aloituskuvakkeen. 
 
Jos kopioit useita kokonaisia taulustoja yhdeksi suureksi 
taulustoksi, huomaa, että tiedoston koko voi kasvaa 
suureksi. Jos varoittaa sinua, jos tauluston koko uhkaa 
kasvaa niin suureksi, että se ei enää toimi käytettävissä 
olevalla muistilla. 
 
Voit tarkistaa montako taulua taulusto sisältää sekä tiedoston koon, siirtämällä 
tauluston arkistoon, katso sivu 17. 
 
            

7.3 Linkitetyn solun asetukset 
 

Jos solu sisältää linkin, näet sen taitetusta yläkulmasta ja siitä, että solun 
muokkausnäkymässä joko kohdassa ”Linkki edelliseen” tai ”Linkki 
tauluun/aktiviteettiin” on vihreä merkki. 
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Lähetä solun sisältö: 
Jos käytät solua linkkinä, solun sisällön lähettäminen kytketään automaattisesti pois 
päältä. Jos haluat, että linkkisolu lähettää painettaessa sisältönsä dokumenttiriville, 
voit kytkeä toiminnon takaisin päälle painamalla ”Lähetä solun sisältö”-painiketta. 
Kun toiminto on päällä, painikkeessa on vihreä merkki.  
 
 

7.4 Linkin poistaminen 
 

Jos solu on linkki tauluun, muokkausnäkymässä on painikkeessa ”Linkki 
tauluun/aktiviteettiin” vihreä merkki. Voit poistaa linkin painamalla painiketta. Tällöin 
myös linkin kohteena oleva taulu poistetaan. Ohjelma varmistaa, haluatko varmasti 
poistaa linkin. 
 
HUOMIO! Linkin poistaminen poistaa myös sen kohteena olevan taulun/taulut. Toisin 
sanoen kaikki linkin takana oleva sisältö, myös kohteena olevasta taulusta eteenpäin 
linkitetyt taulut, poistetaan. Ole siis tarkkana poistaessasi linkkejä. Jos linkkiä 
tehdessäsi kopioit tallennetun taulun tai tauluston, linkin poistaminen poistaa vain 
kyseisen kopion. Alkuperäinen taulu tai taulusto säilyy muuttumattomana.  

 
 
8. Solujen siirtäminen 
 

Jos haluat vaihtaa solujen paikkoja taulussa, avaa taulun muokkaustila. Paina solun 
symbolia ja ja pidä sitä hetki painettuna, jolloin symboli ”irtoaa”. Voit vetää ja 
”pudottaa” solun toiseen paikkaan. Kaikki solun sisältö siirtyy kerralla.  
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9. Taulujen tuominen ja vieminen 
 

Widgit Go:ssa on automaattinen liitäntä Dropboxiin, ja voit viedä ja tuoda tauluja 
Dropboxin avulla. Voit käyttää Dropboxia varmuuskopioiden ottamiseen ja 
säilyttämiseen sekä taulujen jakamiseen muille.  
 

9.1 Dropbox 
 
Dropbox on internet-palvelu, jossa voit säilyttää tiedostojasi niin, että voit käsitellä 
niitä useilta eri laitteilta (esim. puhelimelta, tabletilta ja tietokoneelta). 
 
Tablettiin on oltava asennettuna Dropbox, jotta taulujen tuominen tai vieminen 
onnistuu. Sinun tulee myös olla kirjautuneena Dropboxiin. Jos sinulla ei ole Dropbox-
tiliä, sinun tulee luoda sellainen voidaksesi jakaa tauluja. Dropbox-tili on ilmainen. 
Dropbox-ohjelman saa asennettua ilmaiseksi App Storesta. Lue lisää Dropboxin 
asentamisesta sivulta 38. 
 
Kun käytät Dropboxia ensimmäistä kertaa, sinun on luotava linkki sen ja Widgit Go:n 
välille, jotta voit käyttää Dropboxia suoraan Widgit Go:sta. 
 
Mene aloitusvalikkoon ja siirry muokkaustilaan. Valitse avautuvasta valikosta ”Tuo”. 
 

 
 
 
Sovellus pyytää kirjautumaan Dropbox-
tilillesi. Jos sinulla on Dropbox ja olet 
kirjautuneena sinne sisään, sinulta 
kysytään, sallitko Widgit Go:n tehdä 
muutoksia Dropbox-tilillesi. Vastaa Salli.  
 
Widgit Go:lla on nyt pääsy Dropbox-
kansioosi, jonne on luotu uusi kansio 
nimellä Apps / Widgit Go FI. 
 
Kaikki Widgit Go:sta viemäsi taulut 
tallennetaan tähän kansioon. Taulut on 
talletettava tähän kansioon, jotta Widgit Go 
löytää ne, kun haluat tuoda tauluja tai 
jakaa niitä Dropboxissa muiden kanssa.  
 
Jos haluat liittää Widgit Go:n toiseen 
Dropbox-tiliin, katso sivu 39. 
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9.2 Vie taulu Dropboxiin 
 

Siirry ensin aloitusvalikkoon ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustilan on oltava sallittu 
asetuksista. Klikkaa ensin taulua, jonka haluat viedä ja sitten painiketta ”Vie”.  
 
 

 
 
 
Widgit Go kysyy, haluatko siirtää taulun Dropboxiin. Vastaa Kyllä. 
 
Taulu ladataan Dropboxiin. Ruudun keskellä pyörii pieni merkki, kunnes saat 
ilmoituksen, että taulun vieminen on valmis. 
  
HUOMIO! Odota, että taulun vieminen on valmis ennen kuin jatkat taulun 
muokkaamista.  

  
 Kaikki Widgit Go:n kommunikaatiotaulut tallennetaan kansioon Apps / Widgit Go FI. 
 
Huomaa, että Dropboxin ei tarvitse olla valmiiksi käynnissä voidaksesi tuoda tai 
viedä tauluja sinne.  
 
Jos viet saman taulun useita kerrtoja, vanhaa tiedostoa ei ylikirjoiteta, vaan uuteen 
tiedostoon lisätään numero taulun nimen perään, esim. päiväkirja(1), päiväkirja(2) 
jne.   
 
Jos haluat muuttaa vietyjen tiedostojen nimiä, voit tehdä sen dropboxin kautta. 
Dropboxin iPad-ohjelmassa tiedostonimiä ei voi muuttaa, mutta voit tehdä sen joko:  

 lataamalla tietokoneellesi Dropbox-ohjelma 
https://www.dropbox.com/downloading  

 käyttämällä dropboxin selainkäyttöliittymää 
https://www.dropbox.com  

https://www.dropbox.com/downloading
https://www.dropbox.com/
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9.3 Tuo taulu dropboxista 
 

Siirry ensin aloitusvalikkoon ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustilan on oltava sallittu 
asetuksista. Klikkaa painiketta ”Tuo”.  
 
 

 
 
 
Ohjelma näyttää listan tauluista, jotka olet ladannut Dropboxiin. Klikkaa taulua, jonka 
haluat tuoda, jolloin se tuodaan ohjelman aloitusvalikkoon.   

 
Napilla ”Kirjaudu ulos dropboxista” voit vaihtaa toiseen Dropbox-tiliin. 
 
 

9.4 Taulujen jakaminen 
 
Voit myös jakaa Dropboxiin siirtämiäsi tauluja muiden kanssa. Avaa Dropbox  
(tietokoneellasi tai iPadillasi), valitse Apps/Widgit Go FI -kansio ja sieltä tiedosto, 
jonka haluat jakaa. Anna niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, jonka kanssa haluat 
taulusi jakaa. Heille lähetetään sähköposti, jossa on linkki, jonka kautta he voivat 
ladata tiedoston omaan Dropboxiinsa ja sieltä Widgit Go:hon. Taulujen tulee olla 
kansiossa Apps/Widgit Go FI, jotta ne näkyisivät Widgit Go:lle. 
 
Samat Widgit Go taulut toimivat sekä Android että iPad-versioissa. Taulun voi siis 
luoda iPadilla ja siirtää Dropboxin kautta Android-laitteelle tai päinvastoin. 
 
Huomaa, että halutessasi järjestellä tiedostojasi Dropboxissa, se on helpompaa 
tehdä Dropboxin tietokoneohjelmalla kuin tabletti-appsilla. Voit myös kirjautua 
Dropboxin selainkäyttöliittymään iPadilla tai tietokoneella. 
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10. Asetukset 
 

Voit muokata Widgit Go:n asetuksia aloitusvalikossa. Siirry muokkaustilaan ja valitse 
”Asetukset”.  
 

10.1 Asetusvalikon salasana 
 

Kun valitset ”Asetukset” aloitussivulta, saat 
kysymyksen, haluatko ottaa asetusvalikon salasanan 
käyttöön. Asettamalla salasanan, voit estää käyttäjää 
tekemästä vahingossa muutoksia asetuksiin.  
 
Jos salasana on käytössä, sinun täytyy syöttää koodi 
1199 voidaksesi avata asetusvalikon ja tehdäksesi 
muutoksia.  
 
Jos salasana on käytössä, se täytyy syöttää 
jokaisella kerralla ennen asetusvalikon avaamista. 
Saat mahdollisuuden poistaa salasana käytössä 
aina, kun avaat asetusvalikon.  

 
 

10.2 Asetusvalikko 
Tehtyäsi valinnan salasanan käytöstä, saat näkyviin asetusvalikon.  
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Salli muokkaus 

Tästä voit valita lukita muokkaustilan. Jos muokkaus on pois päältä, ”muokkaa” 
kuvaketta ei näytetä tauluissa. Etusivulla muokkaustilan lukitseminen piilottaa 
muokkaustilasta ”Uusi”, ”Tuo”, ”Arkisto” ja ”Selaa lisiä” -toiminnot.  
 
Puhe  

Valitse, haluatko ottaa puhesynteesiäänet käyttöön   
 
Äänet 

Tästä voit poistaa kaikki äänet käytöstä. 
 
Näytä kuvake: ”kuvana”, ”PDF” ja ”Tulostus” 

Valitse ovatko ”Tallenna kuvana”, ”tallenna PDF-muodossa” ja ”Tulosta” -kuvakkeet 
näkyvissä dokumentin katselu -tilassa.  
 

Näytä kuvake: ”multimediaviesti”, ”tekstiviesti” ja ”sähköposti” 

Valitse ovatko ”multimediaviesti”, ”tekstiviesti” ja ”sähköposti” -kuvakkeet näkyvissä 
dokumentin katselu -tilassa. 
 
Huomaa, että ”multimediaviesti” ja ”tekstiviesti” -kuvakkeet on mahdollista aktivoida 
vain, jos laitteessa on SIM-kortti puhelinliittymällä. 
 
Vahvista ennen aloitusnäytölle palaamista 

Valitse, haluatko Widgit Go:n kysyvän vahvistusta palattaessa aloitusnäytölle.  
 
Aloita viimeisimmästä taulusta 

Valitse tämä, jos haluat Widgit Go:n käynnistyvän aina viimeisimmästä taulusta, jota 
olet käyttänyt. Jos tämä on pois päältä, Widgit Go käynnistyy aina aloitussivulta. 
 
Korostus puhuttaessa 

Valitse korostetaanko kuvat ja teksti luettaessa. Tätä asetusta voi muuttaa myös 
dokumentista, katso s. 14.  
 
Näytä kuvakkeet ”Selaa lisiä” 

Valitse, onko ”Selaa lisiä” kuvake näkyvillä aloitusvalikon muokkaustilassa. 
 
Valitse symbolikirjasto (näytetään vain, jos useita kirjastoja asennettuna) 

Jos ohjelmaan on asennettu useita symbolikirjastoja, voit valita tästä, mitkä niistä 
ovat näkyvissä symbolivalikossa tauluja luodessa ja muokatessa. Katso s. 48.  
 
Puheääni 

Voit valita tästä, mitä puheääntä haluat käyttää oletuksena Widgit Go:ssa.  
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11. Widgit-kuvasymbolit 
 

Widgit Go FI sisältää koko Widgit-symbolien symbolikannan. Widgit-symbolit on 
luotu tukemaan lukemista ja kirjoittamista ja selventämään sanojen merkitystä. 
Symbolikirjastosta löytyy noin 12 000 symbolia. Kirjastoa päivitetään jatkuvasti ja 
päivitykset ovat maksuttomia. 
 
Widgit-symboleita voi käyttää myös tukemaan kommunikaatiota, kognitiota ja 
oppimista. Symboleista on tehty mahdollisimman selkeitä ja siistejä keskittyen 
käsitteisiin. Useimpien symbolien merkityksen tunnistaa suoraan, mutta osa täytyy 
opetella. Symbolit on laadittu yhdenmukaisiksi, mikä helpottaa niiden oppimista.  
 

 
 
 

11.1 Symbolitasot 
 

Widgit-symbolit voidaan jaotella kolmeen tasoon monimutkaisuuden perusteella: 
kuvaavat, opeteltavat ja abstraktit. 
 
Kuvaavat symbolit 

 
Ensimmäisen symbolitason symbolit ovat suoria kuvia kuvattavista 
sanoista. Henkilö, joka tuntee kuvatun käsitteen tai aiheen, pystyy 
kääntämään ja ymmärtämään symbolin. 
 
 
 
Opeteltavat symbolit 

 
Toisen symbolitason symbolit perustuvat kaavamaiseen 
rakenteeseen, joka täytyy opetella. 
 
 
 
 
Abstraktit symbolit 

 
Abstraktien sanojen symboleilla ei ole ilmeistä merkitystä ja ne 
täytyy aina opetella. Tällaisia sanoja ovat mm. joka, mutta jne. 
 
Usein virkkeestä tulee selkeämpi, jos abstraktit symbolit poistetaan.   

koira       kuppi        talo 

 

nukkua    leikkiä     juosta 

 

sisällä  päällä alla  takana 

 

 kirja    kirjasto kirjakauppa 

 

 

joka    mutta 

 

  Symbolit  auttavat       kommunikoimaan ajatuksia    ja        tietoa 
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11.2 Symbolien rakenne 
 
Widgit-symbolit noudattavat kaavamaista rakennetta, mikä tarkoittaa, että symbolien 
muodostamiselle on tietyt säännöt. Tämä looginen tapa koota symboleita osista 
tulee uusille käyttäjille nopeasti tutuksi, mikä mahdollistaa uusien vastaan tulevien 
käsitteiden ja symbolien ymmärtämisen. 
 
 
Rakennukset 

Rakennuksia on kahta tyyppiä, tavallisia ja suuria. Tämä mahdollistaa erottelun 
esimerkiksi koulun ja yliopiston tai terveysaseman ja sairaalan välillä.  
 

 
 
 
 
 
 
Huone 

Huone piirretään neliönä. Tämä mahdollistaa erottelun esimerkiksi kaupungin 
kirjaston (rakennus) ja koulun kirjaston (huone) välillä.  

 
 
 
 
 

 
 
Kaupat 

Perussymboli kaupalle on talo, jossa on kassakone. Erilaiset kaupat on eroteltu 
lisäämällä myytävään asiaan liittyvä symboli.  
 

 
 
 
 
 
 

Yritykset, yhdistykset ja muut organisaatiot 

Organisaatioita kuvataan kaarevalla katolla. Yritys on kaupallinen organisaatio, joten 
sen symboliin lisätään rahan kuva.  
 

 
 
 
 
 
 

olohuone        keittiö     ruokahuone  biljardisali     konttori       kirjasto 

 

kahvila            pubi            pankki         bussiasema          koulu             yliopisto 

 

kauppa     kenkäkauppa   ruokakauppa    apteekki      rautakauppa     supermarketti 

 

yhdistys   eläinsuojeluyhdistys hyväntekeväisyys yritys        kustantamo 
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Ryhmät ja aineet 

Kategoriat kuvataan kolmella kategoriaan kuuluvalla kuvalla. Sulkuja käytetään 
kuvaamaan ryhmää henkilöitä, kouluainetta tai vastaavaa. Näin voidaan erotella 
esimerkiksi maapallo ja maantieto.  
 

. 
  
 
 
 
 
 
Henkilöt ja ammatit 

Henkilöt ja heidän ammattinsa kuvataan henkilönä, johon lisätään sopiva määre. 
Monikkomuodot kuvataan yleensä kuvaamalla useita henkilöitä monikkosymbolin 
sijaan. 
 

 

 
 
 
 
 
Perhe 

Ympyrään käytetään kuvaamaan perheenjäsentä. Äiti on nainen ympyrän sisällä 
(perheeseen kuuluva nainen). Vaimon symbolissa on lisäksi sydän. Tyttöystävän 
symbolissa on syvän, mutta ei ympyrää. Sisko ja veli merkitään vaaleanpunaisella ja 
sinisellä olennaisen henkilön korostamiseksi ja ne kuvataan yhdessä sisaruksen 
kanssa, jonka sukupuolta ei ole kuvattu. Perheenjäsenet kuvataan ympyrän sisällä. 
Muut sukulaiset kuvataan henkilösymbolilla, johon on lisätty perhesymboli. 
Uusperheenjäsenet kuvataan katkoviivasta koostuvan ympyrän sisällä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pronominit 

Pronominisymbpoleita on kahta tyyppiä: persoonapronominit ja possessiivi-
pronominit. Persoonapronominit, joita käytetään myös refleksiivipronomineina, 
kuvataan henkilöä kohti osoittavalla nuolella. Possessiivipronominit kuvataan 
täytetyllä ympyrällä. 
 

 
 
 
 

  eläin            linnut            muovi          ryhmä      komitea      maantieto    ympäristöoppi 

 

 putkimies       leipuri        taiteilija        kokki     maanviljelijä     opettaja       merimiehet 

 

  äiti            vaimo   tyttöystävä     sisko             veli          täti          serkku           äitipuoli 

 

  minä      minun           hän        hänen          sinä                te 
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Paikan ilmaukset 

Paikkaa ilmaiseva osa symbolista on punainen.  
 
 
 
 
 
 
 
Ajan ilmaukset 

Yleisessä kellosymbolissa, jota käytetään moniin ajan ilmauksiin, on pisteet 
numeroiden sijaan. Kellon viisarit piirretään, jotta symbolin tunnistaa helposti 
kelloksi, mutta niiden näyttämä ajankohta on vaikeasti luettava (seitsemää vaille 
kaksi). Tällä erotellaan yleinen kellosymboli kellosta, joka näyttää tiettyä aikaa. Kun 
kellolla kuvataan tiettyä aikaa, kellossa näytetään numerot ja viisarit. 

 
 
 
 
 

 
 
Aikamuodot ja monikko 

Niille, joilla on tarve kieliopin tuelle, voidaan Communicate-ohjelmissa (In Print ja 
SymWriter) asettaa päälle lisäykset aikamuodoille ja monikolle. Aikamuoto merkitään 
nuolella. Monikko merkitään kahdella plusmerkillä.   
 
 
 
 
 
 

Vertailumuodot 

Vertailumuotoja käytetään yleensä vain käyttäjillä, joiden kieliopin hallinta on hyvällä 
tasolla. Komparatiivi merkitään huutomerkillä ja superlatiivi kahdella huutomerkillä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negaatiot 

   sisällä      päällä     takana          tässä            tuolla        tämä tässä     tuo tuolla 

 

 nyt              ennen       jälkeen           myöhemmin        aikana            7.05        puoli kahdeksan 

 

nopea       nopeampi          nopein               korkea  korkeampi   korkein 

 

 juosta          juoksi                               kukka          kukat 
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Monille tyypillisille negaatioille on symboli, jossa perussymboli on yhdistetty 
punaisella yliviivauksella. Muut negaatiot kuvataan lisäämällä "ei"-symboli muun 
symbolin yhteyteen. 
 
 
 
 
 
 
 
Muita tärkeitä symboleita 

Auttava käsi: Auttavaa kättä voidaan käyttää henkilöistä tai asioista, jotka auttavat.  
Tähti: Kuvaa jotain "erityistä". 
 
 
 
 
 
 
 

ei pidä                ei ole          ei ole                 ei                ei                  ei 

 

  auttaa   assistentti  kotipalvelu  erityinen  erityinen päivä      hoito       terapeutti 
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12. Kauppa 
 
Voit täydentää Widgit Go:n sisältöä ostamalla lisää 
puhesynteesiääniä, symbolikuvastoja ja valmiita taulustoja. 
Päästäksesi kauppaan, paina ”muokkaa” aloitussivulla. 
 
Kuvake ”Selaa lisiä” ilmestyy aloitusvalikon viimeiseksi kuvakkeeksi 
kaikkien taulujen jälkeen. Jos kuvake ei näy, se pitää käydä aktivoimassa 
asetuksista. Jos muokkaustila on lukittu, kuvake ei myöskään tule näkyviin. 
 

Kun painat ”Selaa lisiä”, saat eteesi viereisen 
valintaikkunan. Jos iPadisi ei ole yhteydessä 
iTunesiin, kaikki painikkeet ovat harmaita ja pois 
käytöstä. 
 
”Palaa ostoksiin” -painikkeella voit ottaa aiemmin 
ostamiasi lisiä käyttöön.  
 
HUOMIO! Kaikki tuotteet eivät ole saatavilla 
kaikilla markkinoilla. 
 
 
 

 
12.1 Osta ääniä 
 

Widgit Go käyttää oletuksena käyttöjärjestelmän omia puhesynteesiääniä. Jos haluat 
käyttöön laadukkaamman puhesynteesin, voit ostaa Acapelan puhesynteesiääniä 
sovelluksen kaupasta. 
 
Paina aloitusvalikossa ”muokkaa” ja sen jälkeen ”Selaa lisiä” (ks. yllä). Paina 
valintaikkunasta ”Osta ääniä”.  
 
Näet listan saatavilla olevista Acapelan äänistä. 
 
Valitse haluamasi ääni ja paina ”Osta”. Syötä 
AppleID:si ja salasanasi.  
 
Ostamasi ääni ladataan iPadillesi 
käytettäväksi Widgit Go:ssa. Jokainen ääni 
vie noin 35 Mb tallennustilaa.  
 
Jos olet ostanut useita ääniä, voit valita 
asetuksista mitä niistä käytetään oletuksena 
uusissa tauluissa. 
 
Huomio! Jos haluat kuunnella ääniä ennen ostamista, voit tehdä sen Acapelan 
kotisivuilla: http://www.acapela-group.se/text-to-speech-interactive-demo.html  
 

http://www.acapela-group.se/text-to-speech-interactive-demo.html
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12.2 Osta lisää kuvastoja 
 

Sovelluksen kaupasta voi ostaa lisää symbolikirjastoja.  
 
Paina aloitusvalikossa ”muokkaa” ja sen jälkeen ”Selaa lisiä”. Paina valintaikkunasta 
”Osta täysi versio”. 
 
Saat listan saatavissa olevista lisäkuvastoista  
 
Valitse haluamasi kuvasto ja paina ”Osta”. Syötä AppleID:si ja salasanasi. 
  
 
Lisäkuvastojen asetukset 

Jos olet ostanut lisäkuvastoja, voit valita asetuksista, mitkä niistä ovat käytössä. 
Paina aloitusvalikossa ”muokkaa” ja sen jälkeen ”Asetukset”. Jos Widgit Go:ssa on 
asennettuna lisäkuvastoja, valikosta löytyy painike ”Valitse symbolikirjasto”. Paina 
sitä ja saat listan asennetuista lisäkuvastoista. 
 
Nyt voit valita, mitkä kuvastot haluat käyttöön.  
 
 
Lisäkuvastojen käyttäminen 

Jos olet ostanut lisäkuvastoja, voit käyttää niiden sisältämiä kuvia samalla tavalla 
kuin käytät Widgit-symboleitakin. Kun haet solulle kuvaa, saat näkyviin kaikista 
käytössä olevista symbolikirjastoista löytyvät osumat.  
 
 
 

12.3 Osta aktiviteetti 
 
Voit ostaa sovelluksen kaupasta lisää tauluja valitsemalla ”Osta aktiviteetti”. Voit 
käyttää niitä sellaisenaan tai muokata niitä tarpeen mukaan samoin kuin ohjelman 
sisältämiä esimerkkejä tai itse luomiasi tauluja. 

 
 
13. Tuki 
 

Jos haluat lisätietoja kuvakommunikaatiosta tai tarvitset tukea Widgit Go:n käytössä, 
voit ottaa meihin yhteyttä: 
 
Haltija Group Oy 
Koivuhaantie 2-4 
01510 Vantaa 
asiakaspalvelu@haltija.fi  
www.haltija.fi 
 

mailto:asiakaspalvelu@haltija.fi
http://www.haltija.fi/

