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Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten 

terveyspalvelut

Kuntoutus/Puheterapia



K-äänteen harjoittelu
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K-äänne:

1) K-äänne tuotetaan niin, että kieli vedetään taaksepäin 

kohti nielua. Kielenkärki pysyy alhaalla ja kielen takaosa 

nousee kitalakeen. Ilmavirta aiheuttaa K:n kohinan kun 

kielen takaosa  lasketaan alas.

2) Yleisimmin K-äänne korvautuu T-äänteenä 

Esimerkiksi KUKKA = TUTTA

 Tällöin kielenkärki nousee virheellisesti 

yläetuhampaiden taakse ja kielen takaosa jää alas.

K-äänne oikein tuotettuna näyttää tältä:



Vinkkejä k-äänteen etsimiseen
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K-äännettä voi 

yrittää etsiä niin 

sanotun ”kähinän” 

avulla. Kuvittele 

hakkaavasi halkoja 

tai junan lähtevän 

liikkeelle, jolloin 

kuuluu KH-KH-KH

Kurlaa tai kuorsaa 

leikisti. Voit kokeilla 

myös haukotella. 

Tällöin kieli 

hakeutuu taakse 

samaan asentoon 

kuin K-äännettä 

tuotettaessa.

Harjoittele K-

äännettä ensin 

erillisenä äänteenä 

kuin kevyenä 

yskähdyksenä. Liitä 

sitten K tavuihin ja 

sanoihin. 

K-äänne voi 

olla helpompi 

tuottaa selällä 

maaten.

Joskus K 

onnistuu 

sanomalla NG-

äännettä ja 

pitämällä nenästä 

kiinni. 

ANGAA 

ANKKAA

K-äännettä voi etsiä 

painamalla kielen 

kärkeä alas esim. 

jäätelötikulla tai omalla 

sormella. Tunnustele 

kaulalta, miltä K:n 

”kopsahdus” tuntuu.



K:n tikkaat
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Käytän K-äännettä puheessa

Osaan K:n sanoissa ja 

lauseissa 

Osaan K:n joissakin 

sanoissa

Osaan K:n tavuissa

Osaan sanoa K:n 

yksittäisenä 

äänteenä.

Tiedän/kuulen onko 

sanoissa K.

Kieleni liikkuu ja totte-

lee minua 



K-äänteen erottaminen sanoista

1. Kuuntele kuuluuko alla olevien kuvien nimissä k. 

Montako löysit?
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2. Makustele kuuluuko kavereidesi nimissä, kadunnimissä,

kauppojen nimissä, lelujen nimissä K. 

3. Etsi lehdistä kuvia joiden nimissä kuuluu K ja liimaa ne 

paperille 

4. Aikuinen sanoo K-sanoja oikein ja väärin. Kuuntele

miten meni. Korjatkaa yhdessä. Aikuinen voi sanoa esim.

K-äänteen T:nä.

oikein väärin



Yksittäisen k-äänteen harjoittelu
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K-äänteen yhdistäminen vokaaliin
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K-vuoristorata
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K-tavupeli
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K-sanapeli 
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K-sanapeli 2
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K-lausepeli
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K-äänteen yleistäminen
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Alias-peli: 

Valitkaa peliin K-sanakortteja. Kertokaa vuorotellen

toisillenne kortin kuvista ja yrittäkää arvata toisen selittämät

sanat oikein. Kiinnittäkää pelin aikana huomiota K-

äänteisiin.

Piirrä ja arvaa:

Tarvitset kynän ja paperia. Piirtäkää toisillenne vuorotellen

K-sanoja ja yrittäkää arvata, minkä sanan toinen piirtää.

Muistipelit:

Pelatkaa kotoa löytyvää muistipeliä ja kiinnittäkää huomiota

K-äänteen sanomiseen.

Laulut:

Laulakaa jotain tuttua laulua ja kiinnittäkää huomiota K-

äänteeseen esim. ”hämähämähäKKi Kiipes langalle”.

Laiva on lastattu:

Laiva on lastattu K-sanoilla tai K-lauseilla. Keksikää

vuorotellen sanoja tai lauseita, joissa on K: ”Laiva on

lastattu Kaloilla, Kissoilla… jne.” tai ”Kirahvi Kihisee

KiuKusta Kasvimaalla”.

Mikä tahansa peli:

Pelatkaa kotoa löytyvää peliä ja kiinnittäkää huomiota K-

sanoihin pelin aikana.



Harjoittelukerrat
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♥ Kokeilepas nimetä eläimiä nopeasti peräkkäin: ”Kameli-

kettu-koira…”

♥ Kuvista voi myös arvuutella: ”Millä eläimellä on selässä 

KaKsi Kyttyrää ja se KulKee aaviKolla?”

Väritä eläin aina kun olet harjoitellut. Harjoittele joka päivä

5–10 minuuttia kerrallaan. Tsemppiä harjoitteluun!
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