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PÄÄTOIMITTAJAN TERVEISET

On villiä melskettä, helinää, helskettä... Sitäpä juu-
ri on logopedian laitoksen syksy. Ahkerimmat 

urakoivat muutamassa viikossa nippanappa kahden 
käden sormin laskettavissa olevan määrän tenttejä 
ja siihen päälle melkein samanlaisen liudan erinäisiä 
esseitä, puheita, ryhmätöitä ja harjoitustehtäviä. Jot-
kut käyvät lisäksi vielä töissäkin. Ja kaikki tämä pitäisi 
tehdä loskan ja pimeän keskellä. Vaikka on pimeäs-
sä hyvätkin puolensa. Voi hyvällä omatunnolla vetää 
collegehousut ja villasukat jalkaan, eikä kukaan katso 
kieroon, kun ilmoitat erakoituvasi kotiin peiton alle. 
Pimeässä tulee keskityttyä enemmän itseensä.

Töitä tälle syksylle on kyllä riittänyt. Akuliinan eläköi-
tyessä ansaitusti Puteron päätoimittajan paikalta, he-
räsi hallituksen keskuudessa kysymys: Miten Puteron 
nyt käy? Kuka kaiken tämän häslingin keskellä ehtii 
kirjoittamaan, kuvaamaan ja taittamaan kokonaisen 
lehden? Tärkeästä perinteestä ei kuitenkaan haluttu 
luopua, varsinkaan viimekeväisen uudistuksen jäl-
keen. Niinpä nakki napsahti kaikkien kynnelle kyke-
nevien niskoille ja tämäkin vanha media-assistentti 
pääsi verestämään vanhoja lukioaikaisia muistoja. 

Huomasin, että itse asiassa Puteron sivujen näper-
täminen onkin yllättävän rentouttavaa ja hyvä tapa 
tyhjentää päänuppia. Tätä viimeiseen asti liian pik-
kutarkkaa näperrystäni monet ovatkin alkaneet kut-
sumaan jonkin sortin autismiksi. Se sama autismi 
elää jokaisessa meissä täydellisyyttä tavoittelevassa 
logopedissa. Olemme jatkuvassa kilpajuoksussa tois-
temme kanssa vain huomataksemme, että maalivii-
valla jaetaan mitali jokaiselle. Kuten Johannakin mei-
tä muistutteli haastattelussaan, sopivan rentouden 
ja vastapainon löytäminen opiskelulle on tärkeää.  
Vaikka Stubbin matikkapää on pettänyt myös 8+8+8 
-säännössä (ainakin logopedien kohdalla), voisi pi-
meistä talvi-illoista oppia pyhittämään edes muuta-
man tunnin omille ajatuksille ja puuhasteluille.

Entäpä jos tänä iltana laittaisitkin sen harjoitusteh-
tävän  hetkeksi syrjään (ei siinä kuitenkaan ole kuin 
hyväksytty/hylätty -arvostelu), pukisit villasukat jal-
kaan ja  vaikka kokeilisit Terhin jäätelöreseptiä uu-
desta - toivottavasti jatkuvasta - juttusarjastamme.

Rentouttavaa joulun odotusta ja jaksamista viimei-
seen rutistukseen!

Janita
päätoimittaja (ainakin toistaiseksi)
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PUTERON TOIMITUS
PÄÄTOIMITTAJA Janita Saastamoinen
TAITTO Janita Saastamoinen
TEKSTIT Communican Kuiskuttelijat, Terhi Lakka, Janita Saastamoinen ja Titvi Tuisku
KUVAT Maria Kemppainen, Terhi  ja Janita Saastamoinen
JULKAISU JA LEVITYS Ida-Maria Tahkola
Jos olet kiinnostunut olemaan mukana Puteron toimituksessa kirjoittajana, taittajana tai kuvittajana, tai sinulla on 
hyvä idea Puteroon kirjoitettavasta artikkelista, ole rohkeasti yhteydessä uuteen Communican hallitukseen!
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PÄÄTOIMITTAJAN TERVEISET

PUHEENJOHTAJALTA

PALJON ONNEA HUMANISTINEN 
KILTA 50 VEE!

CK, TÄÄLLÄ JÄLLEEN!

 PUTERO HAASTIS

LÄHIKUVISSA FUKSISUUNNISTUS

KANNATTAJAJÄSEN ESITTELY

LOGOPEDON KEITTIÖSSÄ



Silloin, kun minä olin fuksi… Mikä klisee. Näin 
opintojen loppusuoralla (APUA, enää vuosi!) sitä 

tahtoo väkisinkin palata yliopistourallaan taaksepäin. 
Ei sillä, että kaipaisin luennolta toiselle juoksemista, 
ensimmäistä terapiapaniikkia tai sitä hetkeä, kun viisi 
deadlinea ja tentti puskivat päälle yhtä aikaa. Oike-
astaan nämäkin kaikki hetket tuntuvat vain rakkailta 
muistoilta, kun istua hörötät uusien ystäviesi kanssa 
paljussa juonimassa humanistijuttuja teekkareiden 
päänmenoksi.

Niin, mitä silloin oikeastaan oli, kun minä olin fuksi? 
Ei ollut fuksipassia, luokan Whatsapp-ryhmää tai hal-
lituksen tilaamia haalareita. Communican jäsenmak-
sunkin joutui maksamaan joka vuosi. Minä keräsin 
sen luokaltani, sillä vastapäisessä huoneistossani asui 
iso karvainen mies, joka vietti parvekkeellaan aikaa 
alasti. (Rahastonhoitajaksi tuli valita riittävän pelot-
tava ja iso ihminen. Kukaan luokalta ei kuitenkaan 
täyttänyt vaatimuksia, joten minä reippaana ihmisenä 
kerroin naapuristani ja päädyin hommaan.) Tätä aja-
tusketjua pitkälle jatkaessa, minun täytyisi oikeastaan 
käydä kiittämässä tätä vastapään naapuria puheenjoh-
tajuudestani sekä hallitustoiminnan kautta saamista 
mahtavista opiskelukavereista. Samalla tosin täytyisi 
ehkä pyydellä anteeksi niitä muutamia kertoja, kun 
hän on nyrkillään koputellut seiniä joidenkin jatkojen 
päätteeksi.

Kun minä olin fuksi, yliopistolla oli vielä sentään 
pankkiautomaatti ja osuuspankin konttori. Vulcana-
liaa hehkutettiin ja Snellmania oli niin ahdas, ettei 
siellä viitsinyt edes käydä syömässä. Communicafés-
sa ei naurettu mukavilla sohvilla kovaan ääneen, hyvä 
jos pieni fuksi sinne jalallaan uskalsi. Eikä muuten 
ollut maitoa, enkä juonut tuolloin kahviakaan. Kyllä 
nykyisin on moni asia paremmin. Pysykää muutok-
sen tiellä, vielä lähtöni jälkeen. Niin, että voin joskus 
palata takaisin ja todeta kaiken muuttuneen niin pal-
jon paremmaksi!

PUHEENJOHTAJALTA
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Minä fuksi 12, uskon ja luotan logopediin, nuorem-
paan ja innokkaampaan, aina niin fiksuun ja filmaatti-
seen. Ja Communicaan, ainejärjestöistä parhaimpaan, 
meidän tukipilariimme, joka syntyi energiasta naisten 
(sekä niiden muutamien miesten!), halusta vaikuttaa 
elämään logopedin. Minä fuksi 12, lupaan ja vannon, 
viettää vikan vuoteni riemuiten, kunnon logopedin 
tapaan juhlien. Kunnes Wappupäivän aamu koittaa ja 
tieni sillikselle vie.

Mahtavaa vuotta ja tsemppiä Communican tuleville 
toimijoille!

Pian entinen pj:nne

Terhi
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Vietimme vujuja 14.11. Peuhun kartanossa ja täytyy sanoa, että hulppeaa 
oli. Bussikuljetuksetkin oli järjestetty ja pääsimme lopulta perille, vaik-

ka epäilys matkustajien keskuudessa varmaan heräsi ajaessamme jossain vai-
heessa pilkkopimeässä soratietä keskellä metsää. Saavuimme aukiolle ja näky 
oli satumainen! Tunnelma oli lämmin ja cocktailtilaisuuden herkut olivat 
suussasulavia. Ihmiset odottivat jännittyneinä ja innoissaan tervehdysvuo-
roaan onnitellakseen Humanistista Kiltaa. Communica esitteli hienon runon 
saattelemana Jallu the Unicornin eli yksisarvisen, jonka sisällä oli tottakai il-
lan teeman mukaisesti jallua. Nähtiinpä illan aikana jallua myös pölynimuriin 
kätkettynä, kiitos Humanistasin.

Cocktailtilaisuus jatkui pöytäjuhlalla, jossa nautittiin hyvästä pöytäseurasta, 
ruuasta ja todella loistavista puheista Humanistisen Killan 50-vuotisjuhlan 
kunniaksi. Täytyy todeta, että puheet olivat kaikki onnistuneita ja pysyivät 
sopivan pituisina sekä olivat ennen kaikkea hauskoja! Puhujille iso kiitos. Illan 
yllätti ilotulitus ja naisetkin saivat ansaitsemansa ruusut. Monta iloista hetkeä 
ja mahtavaa poseerausta tarttui valokuvaajan filmille muistoksi huikeasta il-
lasta. Ja kuvien ideathan vain paranivat illan myötä.

Hyviä juhliahan seuraa aina eeppiset jatkot. Kolmen paljun ja mahtavan vu-
jubändin voimin juhlakansan tunnelma nousi ainakin kattoon saakka. Ilta 
jatkui iloisissa merkeissä tanssilattialla ja seurustelulla. Karaoken ääni kajahti 
myös jossain vaiheessa iltaa juhlakansan korviin. Ja kannatti jaksaa sillikselle, 
jossa euron juustot olivat siinä vaiheessa kova sana!

Jatkojen jatkot Tetralla olivat varmaan sitten eeppisen eeppiset. Moni ei sinne 
enää jaksanut, mutta heille voin kertoa, että kyllä kannatti. Kilta hankki jääte-
löä, mikä olikin täydellinen päätös vujuille. Humanistisen Killan vuosijuhla-
baskeri päässä on hyvä jatkaa kohti tulevia vuosijuhlia. Humanisti kiittää ja 
kuittaa.

Kirjoittanut Titvi Tuisku

Paljon Onnea Humanistinen 
Kilta 50 vee!



CK,TÄÄLLÄ JÄLLEEN!

Olipa kerran vappu 2014. Vietimme 2 viikon 
vappuamme laulellen ja suolatikkuja imeskellen. 
Inspiraation kuoron perustamiseen saimme Nylon 
Beatia sekä Pikku G:tä kuuntelemalla. Pikku 
G vaihtui isoksi C:ksi syksyllä ensimmäiselle 
keikkalavalle astuessamme Teekkaritalolla. 
Suurimpia tukijoitamme ovat olleet kuluvina vuosina 
Communica ry, Humanistinen Kilta ry sekä Verba 
ry, joille olemme kiitollisia siitä, että meitä on myös 
pyydetty esiintymään, vaikka emme aina ole kutsua 
tarvinneetkaan. Ja loppu onkin historiaa.

CK eli Communican kuiskuttelijat on humoristinen 
lauluyhtye/musiikkiperformanssi, joka sanoittaa 
omia versioita niin lastenlauluista kuin myös 
ajankohtaisista hiteistä. Ensi vappuna juhlii CK 2- 
vuotissynttäreitään, ja kenties jopa kauan uumoiltu 
keikka Rotuaarilla toteutuu. CK on ja pysyy, vaikka 
kokoonpano vaihteleekin ihmisten liikkuvuuden 
myötä. Tällä hetkellä CK:ssä jäseniä on 11. Meillä 
on myös miesvahvistuksia Tiimalta sekä Kultulta. 
Kuoron toiminta vaatii meiltä jonkin verran aikaa ja 
panostusta, sillä sanoitamme kappaleemme meidän 
suuhun sopiviksi. Innostus kuoron toimintaan lähtee 
hyvän fiiliksen jakamisen kautta, sillä elämä ei saa olla 
liian vakavaa. Rankat opiskelut vaatii rankat huvit!

Jos et ole vielä kuullut meitä, käy tykkäämässä 
Communican Kuiskuttelijat -sivusta Facebookissa. 
Sieltä voit nähdä mahdollisia seuraavia 
keikka-aikatauluja sekä kutsua meidät omaan 
juhlatilaisuuteesi, jolloin viihdyttävä ilta on taattu!

Tomaatit on punaisia!

Terkuin Communican Kuiskuttelijat
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“Määä en tuu poistuu täältä koskaan!”
“Communican kuiskuttelijat 
esittävät muutaman kappa-
leen. Esitys jakaa mielipi-
teet. Osa tykkää kovasti, 
kun taas toiset buuaavat 
täysillä“

- ylkkäri

“CK:n piisit ovat hyviä ja 
niitä on riittävästi. Ja 
niitten mukana voi laulaa. 
Mitä muuta voi toivoa?“

- Kalle, Verban pj
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Saimme Puteroon haastateltavaksi jo kohta vuo-
den päivät amanuenssin tehtävissä pyörineen 

Johannan.

1. Miten päädyit tähän hommaan?

Kaisu kysyi minua tähän ja satuin olemaan vapaana 
pestiin. Amanuenssin työ sopii hyvin tämänhetki-
seen elämääni kahden pienen lapsen äitinä.

2. Onko jokin tietty hetki jäänyt vuodesta erityises-
ti mieleen (hyvässä tai pahassa)?

Hyvältä on tuntunut ne hetket, kun on pystynyt opin-
tojen ohjauksella auttamaan opiskelijaa eteenpäin 
opinnoissaan tai elämän solmujen selvittelyssä. Pari 
erityistä hetkeä tällaisista tilanteista säilyy sydämes-
säni varmaan lopun elämää. Pahoja paikkoja on ol-
lut sellaiset, kun ei pysty järjestämään esim. jonkun 
kurssin opetusta, vaikka kuinka yrittäisi päällään sei-
soa ja taikoja tehdä. 

3. Opitko työstäsi jotain uutta?

Olen oppinut hurjasti vastuusta, vuorovaikutuksesta, 
organisoinnista, koordinoinnista ja multitaskaukses-
ta. Varmasti kaikki taidot ovat tarpeen tulevissakin 
työtehtävissä. Miellän amanuenssin työn - ja puhete-
rapeutin työn - tietynlaiseksi asiakaspalveluammatik-
si.

4. Millaiselta opiskelijaelämä näyttää amanuenssin 
silmin?

Toisaalta opiskelu on joidenkin opintojen osalta lep-
poistunut ja helpottunut ja työmäärät ovat vähenty-
neet omiin opiskeluaikoihini verrattuna. Toisaalta 
taas nykyään on joiltain osin tiukempaakin: opin-
to-oikeuksien aikarajat, opintotukikuukausien sito-
minen kahteen tutkintoon jne.. Aikapaine on näiden 
myötä koventunut, mikä ei mielestäni ole hyvä juttu, 
ja ymmärrän oikein hyvin teidän kuormittuneisuu-
den tunteitanne. Vanhana opiskelija-aktiivina läm-
mittää mieltä se, että Communica ry on mukavan 

vireä ainejärjestö, ja saanut aikaan paljon sellaista, 
mistä me aikoinamme vain haaveilimme. Päällim-
mäisinä esimerkkeinä rekrypäivä ja sähköinen vara-
usjärjestelmä. Bileet ovat vuosien varrella muuttuneet 
erinimisiksi, mutta juhlinnan määrä näyttää olevan 
vakio.. :D 

5. Haluaisitko lähettää meille opiskelijoille joitain 
terveisiä?

Olette fiksuja ja osaavia logopedeja, ja teidän kanssan-
ne on ollut ihan mahtavaa tehdä yhteistyötä. Logope-
dian opinnot ovat työläitä, varmasti työläämpiä kuin 
monessa muussa oppiaineessa. Olkaa armeliaita itsel-
lenne ja hyväksykää se, että teidän ei tarvitse omak-
sua opintojen aikana kaikkea mahdollista logopedian 
saralta. Kokeneinkin puheterapeutti joutuu jatkuvasti 
jatkokouluttamaan itseään! Haluaisin kannustaa teitä 
pitämään itsestänne aktiivisesti huolta ja tekemään 
opiskelun vastapainoksi jotain rentouttavaa ja piristä-
vää. Yhteistä toimintaa vuosikurssin sisällä kannattaa 
harrastaa sekä rakentaa ja vaalia hyvää yhteishenkeä. 
Se, että teillä on porukkana mukavaa olla yhdessä, 
auttaa jaksamaan niinä hetkinä, kun opiskelut ovat 
kuormittavimmillaan. Ja sitten kun erkaannutte ku-
kin omille loppuharjoittelu- ja työpaikoillenne, on 
hyödyllistä, jos teillä on tukenanne opiskeluaikainen 
verkosto, jolta kysyä neuvoa pulmatilanteissa.

6. Huhut kertovat, että sulta puuttuisi vielä jokin 
pienen pieni suorite maisterivaiheen opinnoista. 
Voiko sinua siis bongata jatkossakin meidän käy-
tävältä?

Kyllä voi bongata (tulen teidän kanssanne publiik-
kiin!) ja ehkä bongaatte minut amanuenssinakin vielä 
tovin alkuperäistä suunnitelmaa pidempään.

7. Millä mielin lähdet amanuenssin virasta?

Sitten kun se hetki koittaa, niin varmaankin haikein 
mutta kiitollisin mielin. Ja toiveikkaana siitä, että 
kohdataan tuolla kentällä kollegoina!

PUTERO HAASTIS
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Lähikuvissa Fuksisuunnistus

“än,
yy,
tee,
nyt“
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“ai siis ei 
saa koskee 
käsillä?“



Contextia on terapiakeskus, jonka erikoisalana on 
neurologisten ja neuropsykiatristen vaikeuksien tut-
kimus ja kuntoutus. Tunnusomaista toiminnallemme 
on yhteisöllinen, arkeen nivoutunut työtapa, asiak-
kaan elinympäristön ja elämäntilanteen huomioimi-
nen sekä moniammatillinen työote.

Puheterapeutteja palveluksessamme on yli 40, ja yh-
teensä contextialaisia on jo noin 80 eri puolella Suo-
mea. Contextian puheterapeutit toteuttavat kuntou-
tusta pääsääntöisesti asiakkaan omassa ympäristössä.

Olemme voimakkaassa kasvussa ja haemme tällä 
hetkellä lisäresursseja mm. Espooseen, Joensuuhun, 
Jyväskylään, Kajaaniin, Lahteen, Mikkeliin, Raumal-
le, Turkuun ja Vantaalle.

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää ja tulevaisuu-
dessa mahdollisesti työskentelemään iloisessa, innos-
tavassa joukossamme? Soita tai meilaa, ja sovitaan 
tapaaminen: henkilöstöjohtaja Petra Palmula, puh. 
050 568 6840 tai toimitusjohtaja Timo Palmula, puh. 
0400 703 000, etunimi.sukunimi@contextia.fi.

www.contextia.fi
Facebook: Contextia Oy
Twitter: @contextiaoy

Kannattajajäsen esittely

HABS kuntoutus rehabilitering oy on puheterapiaan 
keskittyvä kuntoutusalan yritys, joka toimii 
Pohjanmaan, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan alueella. 
Vastaanottotilat sijaitsevat Ombrelo oy:n viihtyisissä 
ja valoisissa tiloissa Seinäjoen, Vaasan ja Kokkolan 
keskustassa.

HABSissa työskentelee 16 puheterapeuttia. 
Joukkoon mahtuu niin innokkaita vasta-alkajia kuin 
kokeneempiakin konkareita, jotka muodostavat 
yhdessä iloisen ja kannustavan työyhteisön. 
Puheterapeuteista suurin osa on suomenkielisiä ja 
noin kolmannes ruotsinkielisiä. Jokainen terapeutti 
valitsee itse työskentelykielensä ja asiakkaansa. 
Asiakkaamme ovat kaikenikäisiä, mutta pääasiassa 
lapsia, joiden kuntoutuksen kustantaa yleensä Kela 
tai kotikunta. Työajan ja asiakasmäärän määrittelee 
jokainen terapeutti oman elämäntilanteensa mukaan, 
mutta viikoittainen käyntimäärä on enintään 16 
käyntiä, sillä kuntoutuksen toteutuksessa määrä ei voi 
korvata laatua.

Työyhteisöön kuuluu HABSin väen lisäksi muita 
Ombrelon varjon alla toimivia kuntoutusalan 
yrityksiä, mikä mahdollistaa yhteistyön yli yritys- ja 
ammattikuntarajojen. Ombrelo tarjoaa yrityksille 
mm. tila-, hallinto- ja markkinointipalvelut, mikä 
helpottaa etenkin aloittavan yrittäjän toimintaa 
ja tarjoaa mielekkään toimintaympäristön niin 
pienille kuin isommillekin yrityksille. Lisäksi 
HABS ja Ombrelo tukevat yrittäjäksi ryhtymistä 
yrityshautomotoiminnan kautta.

Contextialaiset

Kannattajajäsenet tukevat Communica ry:n toimintaa ja ovat tärkeänä tukiverkkona ja 
yhteytenä yritysmaailmaan. Yrityksiä alallamme riittää laidasta laitaan, joten anneta-

an lukuvuoden 2015-2016 kannattajajäsenien lyhyesti esitellä yritystään ja toimintaansa: 
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HABS tarjoaa turvallisen mahdollisuuden kokeilla 
siipiään yksityissektorin työssä, sillä tukea on tarjolla 
kunkin yksilöllisen tarpeen mukaan. Vakituisia 
työsuhteita on tällä hetkellä tarjolla suomenkielisille 
puheterapeuteille Seinäjoen ja Vaasan alueella. 
Otamme ilolla joukkoomme myös loppuvaiheen 
opiskelijoita ja harjoittelijoita sekä kesätyöntekijöitä.

Lisätietoja saat sivulta www.ombrelo.fi tai laittamalla 
sähköpostia osoitteeseen nina.vonschantz@habs.
fi. Voit myös pirauttaa kenelle tahansa HABSin 
väestä kyselläksesi kokemuksista tai vaikkapa hypätä 
kyytiimme muutamaksi päiväksi nähdäksesi työtä 
käytännössä.

Pirteää talvea ja opiskeluintoa toivoo HABSin väki!

HABSin Vaasan toimitilat

Hei!

Tässä teille Hipon laulu. Sävelellä Ei tippa tapa ja 
ämpäriin ei huku :D

Kaikki alkoi siitä kun mä selvemmin sen näin
Hipossa on kuntoutus aivan toisinpäin
Hipon moniterapia tukea nyt tuo
Kustannukset kurissa, tulee asiakkaan luo

Ei oppi tapa eikä kuntoutukseen huku
Kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaa

Ei oppi tapa eikä kuntoutukseen huku
Kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan

Moniammatillisuus on valttinamme ain
Palveluita pohdimme yöt ja päivät vain
Hiposta kun ponnistaa maailmalle näin
arjen näkee kirkkaammin ja kaiken oikein päin

Ei oppi tapa eikä kuntoutukseen huku
Kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan

Ei oppi tapa eikä kuntoutukseen huku
Kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan

www.hippokampus.fi sivuilta lisätietoa. 

Ps. Katso rekryvideomme: https://www.youtube.com/
watch?v=vu7llrIq5B8

Terveisiä kaikille logopedian opiskelijoille täältä Tuto-
riksen pääpaikalta Oulusta Reinilän talosta!

Tutoris Oy on yli 12 vuotta toiminut valtakunnallinen 
kuntoutusalan yritys, jonka on perustanut itsekin Ou-
lun yliopistosta puheterapeutiksi valmistunut Laura 
Juvala. Puheterapeuttien lisäksi Tutoriksella työsken-
telee myös toimintaterapeutteja ja fysioterapeutteja 
sekä hoivapalvelualan työntekijöitä.

Terapeutteja Tutoriksella on yhteensä noin 150 eri 
aluekeskuksessa ympäri Suomea. Terapeutit voivat 
asua missä päin Suomea vain ja tehdä työtään omal-
ta asuinpaikkakunnaltaan käsin. Aluekeskus toimii 
terapeuttien tukikohtana viikottaisen toimistopäivän 
aikaan.

Tutoriksen terapeutit tekevät työtä asiakkaiden omissa 
toimintaympäristöissä, kodeissa, kouluilla, päiväko-
deissa ja asumisyksiköissä. Kuntoutus viedään arkeen 
ja se on aina yhteisöllistä ja osa kuntoutujan arkea, ei 
erillinen toimintatuokio. Näin taidot myös saadaan 
yleistymään ja kuntoutus on tuloksellista.



Tutoriksessa kehitetään jatkuvasti myös uusia toimin-
tamalleja, joista keskeisimpänä on tällä hetkellä etä-
terapia. Etäterapiassa kuntoutujaan otetaan yhteyttä 
tietokoneen videoneuvotteluohjelman avulla, tarvi-
taan siis vain toimiva nettiyhteys ja tietokone, jossa on 
kamera, mikrofoni ja kaiuttimet. Näin olemme saa-
neet kuntoutukseen myös niitä ihmisiä, jotka jäisivät 
muuten kokonaan ilman terapiaa välimatkojen tai te-
rapeuttien vähyyden vuoksi.

Koko Tutoriksen väki toivottaa kaikille Oulun yliopis-
ton logopedian opiskelijoille opiskeluintoa tulevalle 
talvelle. Olette valinneet todella hienon ja ihmislähei-
sen ammatin. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme 
ja puheterapeutteihimme tänne Reinilään tai nettisi-
vujemme kautta osoitteessa www.tutoris.fi.

Terveisin,
Arja Kangas, aluejohtaja, puheterapeutti, Tutoris Oy

Sanamaailma Oy on perustettu vuoden 2008 alussa, 
mutta toiminta on käynnistynyt jo vuonna 1992 Tmi 
Merja Mäenpään nimellä. Vuonna 2010 yritys muut-
ti nykyisiin toimitiloihinsa Vantaan Myyrmäkeen ja 
samalla aloitettiin myös alaan liittyvien tuotteiden 
myynti. Sivutoimipisteemme Porvoossa avattiin 2011, 
Espoossa 2011 ja Tampereella 2014. Nykyisin Sana-
maailmassa työskentelee n. 20 työntekijää.

Tavoitteenamme on tuottaa monipuolisia palveluita 
lapsille ja aikuisille, joilla on ongelmia kommunikaa-
tion tai toimintakyvyn kanssa. Haluamme myös tukea 
kuntoutuksen kehittämistä tarjoamalla ammattilaisil-
le suunnattuja koulutuksia ja kehittämällä ja maahan-
tuomalla sekä koti- että ammattikäyttöön tarkoitettuja 
korkealaatuisia pelejä ja kuntoutusmateriaaleja.

Sanamaailmassa toimii kolme yksikköä: Palvelut, 
Akatemia ja Innovaatiot. Palvelut-yksikön toimintaan 
kuuluvat kuntoutus- ja opetuspalvelut. Kuntoutuspal-
veluina tarjoamme tällä hetkellä kaikissa yksiköissäm-
me puhe- ja toimintaterapiaa sekä ratsastusterapiaa 
Kirkkonummella. Puheterapian asiakasryhmiämme 
ovat mm. kielihäiriöiset, autistiset ja kehitysvammai-
set lapset. Erityisosaamista terapeuteiltamme löytyy 
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esimerkiksi puhemotoristen ongelmien, kuulovam-
mojen sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommuni-
kaatiomenetelmien käyttöön. Myös toimintaterapiassa 
asiakkaamme ovat pääosin lapsia, mutta terapeuttim-
me työskentelevät mielellään myös aikuisten kanssa.
Akatemia-yksikkö maahantuo verkkokaupassamme 
myytäviä kuntoutusmateriaaleja ja pelejä ja järjestää 
koti- ja ulkomaisia koulutuksia. Innovaatiot-yksikön 
toimialaan kuuluu tuotekehitys. Yksilöllisten, asiakas-
kohtaisesti räätälöityjen materiaalien lisäksi suunnit-
telemme terapia- ja kuntoutusmateriaaleja puhetera-
peuteille, perheille ja varhaiskasvatuksen käyttöön.

Haluamme myös olla mukana edistämässä alan osaa-
mista sekä käytännössä että tieteellisellä tasolla. Siksi 
panostamme erilaisiin projekteihin ja tavoitteenamme 
on olla mukana myös tieteellisessä tutkimustyössä. 
Kouluttaudumme itse sekä kotimaassa että ulkomailla 
hankkimassa alan uusinta tietoa ja kuntoutusmenetel-
miä.

Sanamaailman löydät netistä osoitteesta:
http://www.sanamaailma.fi/



Soijamakaronilaatikko chilillä

Tästä ei opiskelija ruoka enää paljoa halvemmaksi 
muutu: Kaiken maunkin saa kätevästi peitettyä chil-
illä! Lisäplussana vielä se, ettei ohje vaadi loputtomia 
ihmeitä ruokakomerolta. Eikä se nyt ole mun kok-
kauksissa ylipäänsäkään niin justiinsa, jos maito tai 
munat unohtuu ;)

Ainesosat:

Makaronia x määrä (veikkaisin jotain 250-300 gram-
maa)
Vaaleaa soijarouhetta reilu 2 dl
4-5 dl vettä
Jauhelihamaustetta (tai vaihtoehtoisesti yrttisuolaa, 
paprikamaustetta sekä mustapippurirouhetta), joka 
tapauksessa mausta reilusti!
Sipuli
Mahdollisesti tilkka öljyä sipulin kuullottamiseen
Chiliä (1 tai enemmän, maun mukaan)
2 munaa
7 dl maitoa
Juustoraastetta

Tee näin:

Pistä makaronit kiehumaan ja keitä ne ohjeen mu-
kaan. Silppua sipuli ja kuullota pannulla. Kaada 
perään soijarouhe ja vesi. Anna hautua n. 5 minuuttia, 
jonka aikana silppua chilit ja lisää ne soijan

sekaan. Sekoita molemmat ainekset keskenään vuoas-
sa ja lisää munamaitoseos. Ripottele pinnalle halua-
masi määrä juustoraastetta. Paista uunin alatasolla n. 
tunti.

Broileri-pastavuoka

Yleensä tykkään siis ihan maukkaasta ruuasta. Tää 
ohje onkin sellainen äidin reseptikaapin helmi, jota 
tulee usein tehtyä valmiiksi rasioihin pakkaseen.

Ainesosat:

300 g pippurimarinoitua broileria
makaronia n. 200 g
2 sipulia
7 dl vettä
kanafondi
2 valkosipulin kynttä
0,5 dl tomaattipyrettä
4 rkl maizenaa
3 rkl öljyä (+tilkka öljyä sipulin kuullottamiseen)
aurinkokuivattua tomaattia paloina öljyssä maun mu-
kaan
200 g juustoraastetta
1 tl mustapippuria
2 tl kuivattua basilikaa tai tuoretta maun mukaan

Tee näin:

Pilko sipuli ja kuullota. Paista broilerit pannulla. Kaa-
da paistetut broilerit ja raa’at makaronit vuokaan odot-
tamaan. Sekoita maizena ja öljy keskenään. Ota kattila 
ja kiehauta siinä 7 dl vettä. Lisää sekaan kanafondi ja 
anna kiehua hetki. Lisää seuraavaksi veteen öljy-mai-
zenaseos, tomaattipyre, juustoraaste sekä valkosipu-
li (hienonnettuna). Kaada seos vuokaan ja sekoita. 
Mausta mustapippurilla ja basilikalla (. Paista 200 C° 
uunissa n. tunti ja anna vetäytyä hetki.

LOGOPEDON KEITTIÖSSÄ
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Uudessa määrittelemättömän pituisessa juttusarjassa tutustutaan aina yhden logopedin keittokaapin saloihin 
ja erikoisuuksiin. Jospa tästä jokusen uuden idean saisi ruuanlaittoon! Ensimmäisenä kunnian kokkaustaito-
jensa esittelyyn saa idean ”äiti”, Communican vuoden 2015 puheenjohtaja, Terhi Lakka, joka luonnehtii omia 
keittotaitojaan näin:

”Olen melko kokeileva kokki, joka inhoaa kaupassa käyntiä yli kaiken, etenkin talvisaikaan pakkasella. Perus-
ruokani koostuvatkin siis lähinnä (jää)kaapin ja pakastimen perälle jääneistä jämistä, joista loihdin ajoittain 
omasta mielestäni jopa ihan hyviä luomuksia. Ulkonäöllisesti mun ruokia harvemmin kehutaan mutta ainakin 
oma äiti ja perheen koira on tähän mennessä suostunut syömään kaikkea mun tekemää! Eikä kukaan ole koskaan 
todistetusti mun pöperöihin kuollut.”



”Ville Vallaton” –jäätelö

Jäätelön tekoon ihan ykköslaite on jätskikone. Jos 
konetta ei kaappien perältä löydy, niin jätskit vaan 
kuppiin ja pakastimeen. Sitten vaan sekoitellaan sil-
loin tällöin (esimerkiksi alkuun puolen tunnin välein 
2-4 kertaa), kunnes sen annetaan mielellään vielä jäh-
mettyä yön yli ennen tarjoilua.

Ainesosat:

2 dl kermaa

1 dl Pisang Ambonia

1 munan keltuainen

0,5 dl sokeria

Tee näin:

Sekoita ainekset keskenään, maista (älä hotki kaik-
kea!) ja pistä pyörimään koneeseen tai seisomaan pak-
kaseen. Jätskin valmistumista odotellessa voikin sitten 
kumota jäljelle jääneet Pisangit. ;)
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Suuri torttugallup
Communicafén ympäristössä pyöriviltä opiskelijoilta kyseltiin marraskuun aikana vastausta ikuisuuskysy-
mykseen: kuuluuko joulutortuissa hillon olla päällä vai alla. Kysymys herätti kovasti kohinaa ja puolusteluja 
puolin ja toisin. Kysymykseen vastasi 34 logopedian opiskelijaa. Miten lopulta siis kävi?

laittaisi hillon tortun päälle

laittaisi hillon tortussa alle

Tutkijan täytyy myös arvioida omaa tutkimustaan. Tämänhän jokainen logopedi tietää! Moni logopedi lait-
taisi hillon tortussa alle, jos osaisi. Heidät on huomioitu ”hillo alle”-ryhmässä. Hillo löytyy kuitenkin useam-
malta logopediltä tortun päältä kuin, mitä tilastot antavat olettaa.

Kuva: Papunet



Oma juttusi 
tähän?

voit lähettää valmiin jutun tai ilmi-
antaa hyvän juttuidean communican 
hallituksen puheenjohtajalle sähkö-

postilla communica.pj@gmail.com.
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YHTEISTYÖSSÄ


