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Hassua, että kevät on jo näin pitkällä, 
että rakas Puteromme ilmestyy. Vasta-
han oli syksy ja uusi hallitus juuri valit-
tu! Alkukevät onkin tuonut tullessaan jos 
jonkinmoista Communica-rintamalla, 
joten aika on mennyt kuin siivillä. Alku-
vuosi on siis osaltaan antanut jo esima-
kua siitä, että tästä vuodesta on tulossa 
hyvin toiminnantäyteinen…

Kevään aikana vapaa-ajan merkitys on 
noussut itselleni yhä tärkeämmäksi; kun 
johtaa hallitusta, kirjoittaa kandia ja yrit-
tää samaan aikaan vielä ylläpitää sosi-
aalista elämää sekä ehtiä luennoillekin, 
ovat voimat usein aika lopussa ja stres-
sitasot huipussaan (erityisesti, jos on ta-
pana stressata paljon ja kaikesta, kuten 
allekirjoittaneella). Kun päivät yliopis-
tolla venyvät niin pitkiksi, että vuoro-
kaudesta kuluu enemmän tunteja Telluk-
sen ja välinevaraston väliä sompaillen 
kuin oman kodin hellässä huomassa, 
olen kokenut tärkeäksi pyhittää viikon-
loput levolle ja rentoutumiselle. Mikään 
ei tuo parempaa fiilistä kiireisen päivän 
jälkeen kuin tieto siitä, että viikonlopun 

ohjelmassa ei ole opiskelua vaan jotain 
aivan muuta! Levätyn viikonlopun jäl-
keen onkin usein myös enemmän intoa, 
motivaatiota ja energiaa paneutua arjen 
askareisiin. Muistakaahan siis pyhittää 
lepopäivä!

Vaikka kuinka jo kesättää ja tuntuu, 
että ei malttaisi millään enää opiskella, 
täytyy kevään loput nopat vielä saada 
purkkiin. Suuret tsempit siis kaikille ke-
vään loppurutistuksiin, kohta se kesä(lo-
ma)kin sieltä koittaa. Ja kesä on oival-
lista aikaa ankaran tienaamisen lisäksi 
myös levätä ja kerätä voimia seuraavaan 
lukuvuoteen!

Oikein riehakasta ja railakasta wapun 
aikaa sekä ihanaa kesää kaikille teille 
toivottaen,

Kati

Helou ystävät!

Puheenjohtajan tervehdys
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Ystäväkirja
1.  Kuka olet? 
2.  Pesti hallituksessa? 
3.  Mihin tosi-tv-ohjelmaan lähtisit, jos pitäisi valita? 
4.  Mitä tekisit, jos sinusta ei tulisi puheterapeuttia? 
5.  Selviytymisvinkit wappuun?

1.  Kati Härkönen, 3. vsk
2.  Puheenjohtaja
3.  Varmaan se ois toi Napa-
kymppi, kun kamut ystävälli-
sesti mut sinne jo ilmoitti!
4.  Opastaisin työkseni ihmi-
siä tarjoushaukkailun saloi-
hin
5.  Älä jätä kaveria ja jos jä-
tät, niin hävitä se ihan kun-
nolla + muista, että sillä se 
lähtee, millä tulikin!

1. Hanna Räätäri, 2. vsk
2. Varapuheenjohtaja
3. Huvila&Huussi, koska sii-
nä tuskin nolais itteään ko-
vin helposti ja se on vaan niin 
ihana ohjelma! <3 (Ensin pi-
täis kuitenki hommata se hu-
vila ja huussi)
4. Olisin varmaan edelleen 
Salen kassalla... Ei, oikeesti 
musta ois tullu terveydenhoi-
taja.
5. Selviydy jotenki aina ko-
tiin, käy suihkussa, syö, ke-
rää ittes ja toista alusta uu-
delleen.

Communican hallituksen  
~*ystäväkirja*~
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Ystäväkirja

Communican hallituksen  
~*ystäväkirja*~

1. Hilla Joona, 3. vsk
2. Taloudenhoitaja
3. Selviytyjät, pelkään kyl hä-
mähäkkejä
4. Ammattijärjestäjä, koska 
oon vähän neuroottinen jär-
jestelyn suhteen nii kai siitä 
jonku ammatin sais kehitel-
tyy.
5. B&B (Burana sisäiseen 
särkyyn ja bepanthen ulkoi-
siin haavoihin)

1. Maija-Riikka Koivunen, 3. 
vsk
2. Sihteeri
3. Olisin hakenut nyt kevääl-
lä Selviytyjien taviskaudelle, 
jos siellä sais pestä hampaat. 
Mut kaverit ja mummo pakot-
tais varmaan Love Islandiin, 
koska kuulemma #ikisinkku 
jne.
4. Kirjoittaisin leivontablogia 
tai olisin ruotsin kielen opet-
taja, lentoemäntä, rikostutki-
ja tai näyttelijä. 
5. Älä juo siideriä. Ja pysy 
kotona. 
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Ystäväkirja

Communican hallituksen  
~*ystäväkirja*~

1. Anna Kivikangas, 2. vsk
2. Toinen välinevarastovas-
taavista
3. Sohvaperunat, koska soh-
vikset best
4. Varmaan vääntäisin här-
kistä kotipaikkakunnalla
5. Kosteuttavat silmätipat, et-
tei aamulla näytä kuolleelta

1. Niina Vitikka, 3. vsk
2. Toinen välinevarastovas-
taavista
3. Haluatko miljonääriksi, 
vaikka varmaan vastaisin va-
hingossa ekaan kysymykseen 
väärin ja sitte sais kärsiä ja 
hävetä
4. Kasvattaisin kääpiöhams-
tereita jossain korvessa
5. Muista ostaa krapulajäts-
kiä valmiiksi, se pelastaa var-
malta kuolemalta
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Ystäväkirja

1. Emma Hulkkonen, 1. vsk
2. Toinen tiedotusvastaavista 
(Vaikutan myös Humanisti-
sen Killan hallituksessa)
3. Amazing Race, tosin miun 
suunnistustaidoilla matka 
jäisi lyhyeen.
4. Ratkoisin ratkaisematto-
mat matemaattiset ongelmat.
5. Ei hätää, jos lakki likaan-
tuu: viinashotti lakilta puh-
distaa niin lakin kuin synnit. 
Ps. Toinen shotti voi kumota 
vaikutuksen. 

1. Tiia Sivula, 1. vsk
2. Toinen tiedotusvastaavista 
ja olen myös välinevarasto-
työryhmässä.
3. Kyllä tuo Amazing Race 
olis minunki valinta.
4. Tällä hetkellä olisin var-
maan kassatätinä, mutta iso-
na minusta olis ehkä tullu 
psykologi tai kasvatustietei-
lijä.
5. Pitää vaan ajatella, että 
kyllä se joskus loppuu (vai 
loppuuko?).  Ja muistaa nuk-
kuakin välillä!

Communican hallituksen  
~*ystäväkirja*~
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Ystäväkirja

Communican hallituksen  
~*ystäväkirja*~

1. Anni Kokkonen, 2. vsk
2. Koulutuspoliittinen vas-
taava
3. Arvostele mun illallinen
4. Olisin lihatiskillä
5. Kannattaa aloittaa ajoissa 
erilaisten ruoka-annosten pa-
kastaminen. Wappuna on kä-
tevä ottaa klo 03.47 pakasti-
mesta valmis annos ja heittää 
mikroon. 

1. Reetta Poikela, 2. vsk
2. Kiltahuonevastaava
3. Diili vois olla hauska! Mut-
ta käy myös vaikka Bachelor 
tai Love Island.
4. Varmaan olisin käynyt 
aiemmin aloittamani luo-
kanopettajan opiskelut lop-
puun, joten puten sijasta oi-
sin ollut ope. 
5. Ei kai sinne selviämään 
mennä, mie ymmärsin, että 
tarkoitus oli päinvastainen? 
Hups.
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Ystäväkirja

1. Henni Kääriäinen, 2.vsk
2. Toimari ja mukana liikun-
ta- ja kulttuurityöryhmässä
3. Amazing Race, koska oisin 
aina joka paikassa ajoissa
4. Oisin hyvä värikoodaaja tai 
aikatauluttaja. Tai vaihtoeh-
toisesti jokin koiriin liittyvä
5. Käytä kypärää!

1. Suvi Parviainen, 3.vsk
2. Toimari ja mukana liikun-
ta- ja kulttuurityöryhmässä.
3. Suuri seikkailu, jos sitä 
ohjelmaa vielä tehtäisiin.
4. Kanske jag skulle vara en 
svenskalärare.
5.Lökön voimalla!

Communican hallituksen  
~*ystäväkirja*~
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Ystäväkirja

Communican hallituksen  
~*ystäväkirja*~

1. Emily Macario Mantsinen, 
3.vsk
2. Toimari ja mukana väline-
varastotyöryhmässä.
3. Koko Suomi leipoo, koska 
rakastan leipomista tai The 
Voice of Finland, jos rohkeus 
riittäis!
4. Olisin varmaan luo-
kanopettaja tai kampaaja.
5. Muista myös syödä! :)

1. Kaisa Vähäsalo, 3. vsk
2. Sosiaalipoliittinen vastaa-
va
3. Lähtisin melkein mihin 
vaan, jos sitä ei näytettäisi 
telkkarissa, mutta ensim-
mäisenä tulee mieleen Big 
Brother, Selviytyjät (vain jos 
saisi ottaa hammasharjan 
mukaan) ja Haluatko miljo-
nääriksi.
4. Neuloisin villasukkia ja lu-
kisin kirjoja
5. Tee jääkaappiin hulluna 
ruokaa valmiiksi ja täytä pa-
kastin mehujäillä.
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Ystäväkirja

1. Laura Reunanen, 2. vsk
2. Liikunta- ja kulttuurivas-
taava
3. Haluatko miljonääriksi, 
oon miettiny jo valmiiksi ket-
kä kaikki ois mun Kilauta ka-
verille –listalla!
4. Erityisopettaja musta var-
maan ois tullut. Tai sitten jos 
oisin aikanaan tyytynyt koh-
talooni välivuonna, paisteli-
sin kokopäiväisesti burgerei-
ta ja makkarapottuja grillillä.
5. Muista juoda välillä vettä! 
Ja syödä hyvin, sillon ei tuu 
niin paha olo.

1.  Eeva Rantala, 2. vsk
2. Toimari ja mukana liikun-
ta- ja kulttuurityöryhmässä
3. Pelkokerroin, vaikka en oo 
varma selviäisinkö siitä hen-
gissä
4. Olisin varmaan päätyny 
Lappiin latukahvilaa pitä-
mään, se nimittäin oli suun-
nitelmissa jossain vaiheessa 
elämää
5. Suklaan ja veden voimalla 
selviää mistä vaan!

Communican hallituksen  
~*ystäväkirja*~
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Ystäväkirja

Communican hallituksen  
~*ystäväkirja*~

1. Linda Hekko, 1.vsk
2. Fuksivastaava
3. Koko Suomi leipoo. Paitsi että 
jos joku muu ilmoittaisi mut niin 
sitten joutuisin takuuvarmasti 
johonkin laulukilpailuun, jos-
sa voisin esiintymisjännityksen 
siivittämänä näyttävästi pyörtyä 
keskelle lavaa.
4. Minusta tulisi erityisopetta-
ja. Olisin itseasiassa muuttanut 
Oulun sijasta Jyväskylään ja 
kulkisin nyt vihreissä haalareis-
sa. Pelottava ajatus.  
5.  Pidä kaverista huolta, juo 
vettä ja nauti kevätauringosta 
aurinkolasiesi lävitse.

1. Sara Omran, 1. vsk
2. Toimari ja mukana tapah-
tumatyöryhmässä
3. Hurja remontti!
4. Luultavasti psykologi tai 
pyörittäisin pientä maatilaa.
5.  Muista syödä, juoda vettä 
ja nukkuakin välillä.
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Ystäväkirja

1. Tyyne Halttunen, 1. vsk
2. Toimari
3.  Koska Napakymppi on jo 
testattu, vois seuraavana ko-
keilla Sinkkuillallista!
4. Todennäköisesti olisin täl-
lä hetkellä jossain päin maa-
ilmaa kokinhommissa, jos en 
ois koulupaikkaa viime syk-
synä saanu.
5. Positiivisella asenteella ja 
hyvällä fiiliksellä pärjää pit-
källe, joten muista syödä, et-
tei nälkäkiukku iske! ;>

1. Eerika Kurki, 2. vsk
2. Tapahtumavastaava
3. Ehdottomasti sohvaperu-
nat, koska se vaatisi vähiten 
efforttia
4. Perustaisin koirapäiväko-
din ja leikkisin koirien kans-
sa kaikki päivät
5. Ei tuu krapulaa, jos ei iki-
nä lopeta juomista

Communican hallituksen  
~*ystäväkirja*~



14

Ystäväkirja

Communican hallituksen  
~*ystäväkirja*~

1. Jenni Sorvoja, 1. vsk
2. Tapahtumavastaava
3. MasterChef mutta tuoma-
rin roolissa, koska ruoka on 
hyvää
4. Ammattimummeli ja kutoi-
sin ihmisille villasukkia. Si-
vubisneksenä voisin ommel-
la haalarimerkkejä ihmisten 
haalareihin.
5. Paljon munkkeja

1. Oona Paakinaho, 1. vsk
2. Toimari ja tapahtumatyö-
ryhmässä
3. Äiti ehotti tähän Suomen 
surkeinta kuskia... pakko kai 
uskoa. 
4. Joko a) oisin jatkanu eng-
lannin ja ranskan aineen-
opettajaopintoja tai sit b) 
hoivaisin ja laulelisin mun 
kasveille päivät pitkät. 
5. Kyykkypissa on usein hyvä 
vaihtoehto!
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Vitsipalsta

Jos logopedi saa lapsen ja 
nimeää sen Anniksi. Niin 
kerrankin sen sijaan, että 

Annista tulee logopedi, 
logopedistä tulee Anni. 

 

Mitä yhteistä on Lotalla ja 
hiilellä?

Molemmat ovat jylsijöitä.

Mitä on pilates suomeksi?
Melilosvot.

Millaisesta säästä japani-
laiset pitävät? 

Kun lumipyry on sakea.

Mitä Saatana sanoi, kun 
vei singlensä levy-yhtiölle? 

Tässä on demoni.

Millä hullu ylittää joen? 
Psykopaatilla.

Mitä yhteistä on lemulla ja 
löyhkällä? 

Molemmat ovat lokkitäh-
tiä.

Inuiitti joi asuntonsa. 
Sulatti toki sen ensin.

Miksi kutsutaan jännittä-
vää puheterapiaa? 

Drilleriksi.

Mistä tunnistaa logopedi-
miehen? 

He ovat logopenisia.

Mitä Siltsu tekee huma-
nistisessa tiedekunnassa? 

Meta-analyysia.

Nauru pidentää ikää ja rikkoo kiusallisen 
hiljaisuuden vielä kiusallisemmalla hiljaisuudella. 

Tähän onkin kerätty joukko huonoja puu-
jalkavitsejä pilaamaan sinunkin päiväsi:
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Logopedillä on asiaa

Communican kalenteri 2019

Monen logopedin lahjetta koristaa tur-
kulaisilta kollegoilta hankittu logopedi 
on laumaeläin -haalarimerkki. Kärjis-
täen sehän pitää paikkaansa: logopedit 
ovat iloisia ja sosiaalisesti orientoitu-
neita parikymppisiä räpätätejä, jotka 
kulkevat Communica-paidat päällä 3-10 
hengen laumoissa.  

Samoin kärjistäen jokainen logope-
di istuu tismalleen samoilla luennoilla 
noudattaen samaa kaavaa. Fuksivuoden 
sivuaineopinnot ja logopedian perus-
opinnot, lapsivuosi, aikuisvuosi, kier-
toharkka, erityiskysymykset, gradu ja 
loppuharkka. Ensimmäisestä päivästä 
alkaen uusi logopedi on tuomittu kul-
kemaan saman viiden vuoden via Dolo-
rosan. Ainoa tapa erottautua on kandi, 

gradu ja mahdolliset erilaiset terapia-asi-
akkaat sekä loppuharjoittelupaikka.  

 
Stuntti seis!

Minä väitän, että putkitutkinto on vain 
illuusio, joka tulee rikkoontumaan – on-
neksi. En väitä siis, että putkitutkinto oli-
si pelkästään huono asia. Logopedit val-
mistuvat erittäin todennäköisesti, eikä 
opinnot jää roikkumaan. Työelämään on 
hankala päästä ilman Valviran siunaus-
ta. Toisin oli ennen, kun työelämä imaisi 
logopedit niin, että opintojen ja gradun 
väliin saattoi ilmestyä kymmenenkin 
vuotta työelämää. Lisäksi logopedit ovat 

Logopedi - 
ryömi ulos siitä putkesta 

yliopistomme parhaimmistoa 55 opinto-
pisteen tahkoamisessa. 

Tällä hetkellä opinnoissamme on 
yhteensä 27 opintopistettä vapaava-
lintaisia ja asiantuntijuusopintoja. Se 
tarkoittaa yhtä pitkää sivuainetta. Tällä 
hetkellä moni kokoaa kyseiset opintopis-
teet maanantaiseminaareista ja muista 
vastaavista. Logopedit voisivat mieles-
täni omaksua enemmänkin akateemista 
vapautta. Yliopisto tarjoaa myös meille 
hyviä mahdollisuuksia kartuttaa osaa-
mistamme eri tavoin esimerkiksi käy-
mällä kauppatieteiden sivuaineen tai 
avoimen yliopiston puolelta liikunta-
lääkistä tai hallintotieteitä. Nytkin moni 
käy kieliopintoja, kuten saksaa, saamea 
tai viittomakieltä. Kannustankin teitä 

olemaan rohkeita ja kokeilemaan eri 
opintoja: ei kaikkea tarvitse lopulta tut-
kintoon sisällyttää.  

Eivätkä kaikki valmistu viidessä 
vuodessa. Moni nopeuttaa tai ahotoi 
kurssejaan, osa käy vaihdossa tai pitää 
välivuoden ylioppilaskunnassa etsien 
itseään. Ja onneksi jokainen logopedi on 
yksilö, joka voi loppujen lopuksi luottaa 
siihen, ettei oma lauma hylkää, vaikka 
olisikin vähän erilainen.  ⃣

 
Mirkku
tuleva N:n vuoden logopedi
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Yllätysurheilupäivä

14.4. vietimme jälleen jo perinteeksi muodostunutta Communican ja Koneen yllätysurheilupäi-
vää. Kuten edellisinäkin vuosina, kokoonnuimme porukalla Norssin ala-asteen liikuntasaliin 
kello 12 aikoihin pariksi tunniksi. Paikalle saapui mukava määrä eri vuosikurssien opiskelijoita 

molemmista ainejärjestöistä.

Ensiksi yllätyksellisten urheilulajien vetovuoroon pääsi Kone. Aluksi pelasimme säkkipalloa, 
jossa tarkoituksena oli saada pallo oman joukkueen jätesäkkiin, jota yksi oman joukkueen pe-
laajista piti auki. Samalla vastapuolen edustajat pyrkivät estämään pallon jätesäkkiin saamista 
raivokkaasti. Seuraavana lajivuorossa oli polttopallo pienellä ”twistillä”. Tämä peliin lisää haas-
tetta tuova twisti oli se, että poltettavien henkilöiden tuli olla rapuasennossa ja liikkuminen hoi-
tui rapukävelyllä. Palloa tuli väistellä, mutta sen pystyi myös torjumaan jaloilla potkaisemalla.

Seuraavaksi oli vuoro päästää urheilijat hikoilemaan Communican lajien parissa, joita oli peräti 
kolme. Jälleen päästiin väistelemään palloa Kahden tulen välissä -pelin parissa. Alussa pelin 
säännöistä oli urheilijoiden välillä hieman erimielisyyksiä, mutta niistäkin selvittiin ja kahden 
joukkueen välille saatiin aikaiseksi tulinen taisto. Tämän jälkeen kaksi joukkuetta haastoivat 
toisiaan lipunryöstön merkeissä. Viimeisimpänä oli aika rauhoitella urheilukansaa venyttelyl-

lä, yin joogalla sekä rauhallisella musiikilla.

Hien vuodattamisen jälkeen iltaa päästiin jatkamaan Mannensaunalle klo 16, jossa sauna läm-
peni ja tila täyttyi hyvästä seurasta. Lisäksi tarjolla oli myös pientä suolaista ja makeaa syötä-
vää, joilla päästiin paikkaamaan rankan urheilun aiheuttamaa energiavajetta. Osa jatkoilijoista 

pelasi myös lautapelejä.

Tänä vuonna kaikki (viimeisimpien tietojen mukaan) selvisivät urheilupäivästä ilman vammoja 
ja päivä oli muutoinkin kaikin puolin onnistunut. Kiitos siitä kuuluu kaikille yllätysurheilupäi-

vään osallistuneille Communicalaisille ja Konelaisille! ⃣
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Ikimuistoinen fuksivuosi

Olihan se jännä päivä, kun 
tallusti syyskuun alussa yli-
opistolle. Vaikka siellä oli 
tullut aiemminkin käytyä, ei 
käytävien sijaintia tai luen-
tosalien paikkaa hahmottanut. 
Ihmisiä oli kuin muurahaisia, 
ja sitä yritti vain epätoi-
voisesti bongailla, josko tun-
nistaisi tulevia fuksitove-
reita. Pakko myöntää, että ei 
ihan hirveästi jäänyt mieleen, 
kun L3:ssa joku pitkän lita-
nian lateli käytännön asioita. 
Marssittaessa nätissä jonos-
sa ensimmäiselle ryhmäytymis-
kerralle alkoi pikku hiljaa 
jännitys väistyä. Kaikki vai-
kuttivat heti rennoilta ja mu-
kavilta tyypeiltä! 

Ekoina päivinä tutustut-
tiin toisiimme ja yliopistoon. 
Pienryhmäohjaajat tekivät tär-
keää työtä opastaessaan meitä 
korkeakoulumaailmaan. Olihan 
sitä “muutaman” kerran hukassa 
kaiken kanssa, jopa ihan konk-
reettisestikin. Oli myös kiva 
huomata, että vaikka ihmisiä 
tuli erilaisista lähtökohdis-
ta, niin kiinnostus alaa koh-
taan oli kaikilla suuri. 

 
Syksyn aikana meillä oli pal-
jon yhteistä puuhaa. Kävimme 
bileissä, sitsasimme fuksi-
sitseillä, istuskelimme pik-
nikillä, rohkeimmat pelasivat 
kaatosateessa jalkapalloa ur-

heilupäivänä, osal-
listuimme Vulcana-
liaan, kilpailimme 
fuksisuunnistukses-
sa ja loppuvuodesta 
tonttuilimme Commu-
nican pikkujouluissa. 
Näiden rientojen lo-
massa toki pähkäilim-
me yhdessä, missä ih-
meessä luento x tällä 
kertaa pidetään tai 
mistä sitä halpaa 
porkkanakakkua oikein 
saa. Tässä tohinas-
sa sai aivan ihania 
uusia kavereita ja 
arvokkaita muistoja.  
 

Kyllähän me toki jo-
tain kerettiin opis-
kellakin. Hiuksia sai 
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Ikimuistoinen fuksivuosi

haroa kielioppia kerratessa ja 
puhe-elimistön anatomiaa pää-
hän takoessa. Syksyn kurssit 
eivät olleet itselläni henki-
lökohtaisesti odotetuimpia, 
mutta silti ne kahlattiin kun-
nialla läpi! Tai ainakin kah-
lattiin läpi. Kuitenkin mitä 
pidemmälle opinnoissa eteni, 
sitä varmempi oli olo maailman 
parhaasta alavalinnasta.  

 
Vuoden vaihduttua myös kurs-
sit vaihtuivat uusiin. Tämän 
vuoden ehdottomat lemppariai-
heet olivatkin juuri keväällä, 
kun pääsimme oppimaan lapsen 
kielen kehityksestä ja suun-

nittelemaan sekä toteuttamaan 
hiihtoloman jälkeen alkanutta 
KITI-harjoittelua. Vaikka työ-
määrä oli varsinkin tammikuus-
sa suuri, kavereiden kanssa 
siitä suoriutuminen oli pal-
jon helpompaa. Muistoja näistä 
hetkistä useita tulikin, kun 
vaikkapa kirjoittelimme ryhmä-
esseetä monikielisyydestä sun-
nuntai-iltana pilkkopimeässä 
Humuksessa ja pidimme yhdessä 
lukupiirejä Johdatus kirjapa-
ketista yrittäessämme kahlata 
kaikki kirjat viidessä viikos-
sa lävitse.

Piknikillä iltaa viettämässä
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Vaikka välillä tekemistä on koulun puolesta riittänyt, on ai-
kaa ollut myös muille fuksivuoden tärkeille asioille. Osal-
listuimmekin keväällä moniin erilaisiin opiskelijatapahtumiin. 
Välillä matkasimme Rovaniemelle ja Tukholmaan, kulkuvälineemme 
vaihteli laivan ja ahkion välillä sekä asumme muuttuivat dal-
matialaisista astronauteiksi. Erityisesti laskiaismäessä las-
keminen on jäänyt mieleen hurjasta laskuvauhdista. Ensimmäinen 
opiskelijavappu onkin meillä lähtenyt juuri nyt käyntiin, ja 
odotukset sitä kohtaan ovat korkealla. 

Kesä tuo tullessaan töitä ja töitä, ja opiskelua saattaa tul-
la vähän ikävä. Nopeasti se kuitenkin menee, ja pian pääsemme 
jo takaisin koulun penkille. Syksyn tullessa me emme enää ole 
fukseja, mikä pistää vähän surettamaan. Niin kai se on, että 
kaikki hyvä loppuu aikanaan, joten kiitos kaikille vuodessa mu-
kana olleille! ⃣
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Vapputerveisin, Tiia Sivula ja Jenni Sorvoja 
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Rekrypäivät

Communican perinteiset rekrypäivät järjestettiin jäl-
leen 5.-6.2. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin tiede-
kuntamme muuton myötä ensimmäistä kertaa vihreillä 
naulakoilla. Sijainti koettiin hyväksi, sillä tilaa oli riit-
tävästi. Rekrypäivät tulivat myös ensimmäistä kertaa 
suuremman yleisön tietoisuuteen, koska vihreillä naula-
koilla pyöriessä ei voinut olla huomaamatta hyvää pöhi-
nää ständien ympärillä.  
 
Mukana ständeilemässä olivat tänä vuonna Tutoris, Co-
ronaria, Habs, Essote, Attentio, Hippo Terapiaklinikka, 
Soite, eli Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayh-
tymä, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä, Rovaniemen 
kaupunki, Ylä-Savon Sote, KYS, Varkauden terveyskes-
kus sekä Leppävirran terveyskeskus. Osallistujia oli siis 
varsin kiitettävästi 
sekä yksityiseltä 
että julkiseltakin 
puolelta. Varsinkin 
julkisen puolen 
suuri osallistuja-
määrä oli hieno 
asia, sillä aiem-
milla rekrypäivillä 
yksityiset yrityk-
set ovat olleet 
pääosassa.  
 
Mukana oli vanho-
jen tuttujen lisäksi 
myös meille uusia 
julkisen puolen 
toimijoita ja osa oli 
saapunut todella 
pitkänkin matkan 
päästä. Ständeillä 
pääsi kuulemaan 
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työnkuvasta erilaisissa toimipaikoissa ja kunnat kertoi-
vat myös alueensa palveluista ja muista mahdollisuuk-
sista. Monelle tarttui varmasti mukaan myös kyniä ja 
muuta tarpeellista mainostavaraa… 😉

Ständeillä kiertelyn lisäksi oli mahdollisuus osallis-
tua luennoille molempina päivinä.  Saimme kuulla mm. 
terveyskeskuspuheterapeutin työnkuvasta, asiakkaan ja 
lähiyhteisön ohjaamisesta puheterapiassa, afasiakuntou-
tuksesta sekä etäkuntoutuksesta. Harmillisen informaa-
tiokatkoksen vuoksi meille olikin varattu liian pieni sali, 
joka johti siihen, että kaikki halukkaat eivät mahtuneet 
kaikille luennoille. Onneksi ensi vuonna on taas luulta-
vasti mahdollisuus päästä näitä luentoja kuuntelemaan, 
jos tänä vuonna ei mahtunut mukaan.

Rekrypäivät olivat jälleen oikein onnistunut tapahtu-
ma. On hienoa, että on olemassa myös pelkästään lo-

gopedeille suunnattu työ-
elämään kontaktin antava 
tapahtuma. On myös ilo 
huomata, että eri toimijat 
ovat kiinnostuneita meistä! 
Opiskelutkin saavat kum-
masti puhtia, kun pääsee 
näkemään ja kuulemaan, 
kuinka monenlaisia mah-
dollisuuksia meille on tu-
levaisuudessa tarjolla. Toi-
vottavasti osallistujamäärä 
olisi myös ensi vuonna näin 
runsas. Communica kiittää 
kaikkia osallistujia, nähdään 
taas ensi vuonna! ⃣
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Kasvispiirakat on helppoja tehdä ja 
yleensä niistä tulee tosi hyviä. Niiden 
teossa ei minusta tarvii ohjeiden kanssa 
olla turhan tarkkana, vaan sekaan voi 
heittää vähän sitä sun tätä, mitä kaapis-
ta nyt sattuu löytämään. Leipominen on 
hauskinta silloin, ku pääsee soveltaan ja 
testaamaan uutta, ilman turhan tarkkaa 
ohjeiden lukemista. Tällä tavoin saattaa 
löytää ihan uusia suosikkeja. Tässä kui-
tenkin hieman raameja kasvispiirakalle, 
ettei siitä nyt ihan pannukakkua tulisi.

Puteron pakollinen 
ruokajuttu

Puteron pakollinen ruokajuttu

K a s v i s p i i r a s
 

Pohja: 
3 dl joitakin jauhoja, mukaan voi 
sekoittaa myös kauraleseitä tai 

-hiutaleita.
1 tl leivinjauhetta

1 mm suolaa
3/4 öljyä, sulatettua voita, margariinia

3/4 vettä, maitoa, mitä vain
 nestemäistä

Täyte:
Kasviksia (paprikaa, tomaatteja, par-

saa, sipulia, mistä satut tykkäämään)
Juustoa (fetaa, salaattikuutioita, vuo-

henjuustoa, ihan mistä tykkäät)
Lihan ystäville kypsää lihaa tai vaikka 

kalaa emt.
Täytteen nesteet:

Kermaviili/ranskankerma
Tuorejuusto/juokseva sulatejuusto

Yksi tai kaksi kananmunaa
Lisäksi loraus kaurajuomaa, maitoa tai 

muita nesteitä 
Mausteita (suolaa, mustapippuria, 

basilikaa tms.)

Alotan yleensä pohjan tekemisellä. Eli 
siis kuivat aineet sekaisin ja sitten lisätään 
öljy ja vesi. Pyörittele taikinasta pallo ja le-
vitä se piirakkavuokaan. Tää on ihan hir-
veetä, mutta koita jaksaa. Esikypsennän 
pohjaa yleensä 10 min 200 asteessa. 

Seuraavaksi pilkon kasvikset ja muut 
täytteet. Joskus esikypsennän myös kas-
viksia, mutta ei mikään pakollinen juttu, 
kuhan antaa piirakan olla uunissa kunnol-
la. Tän jälkeen sekoitan täytteen nesteet 
ja mausteet. Mausteiden kanssa kannat-
taa muistaa, että niitä on helpompi lisätä 
ruokaan kuin ottaa pois. Kasviksista ja 
juustosta tulee myös mukavasti makua 
piirakkaan.
Lopuksi vaa täytteet piirakkaan ja piirak-

ka uuniin keski-/alatasolle 200 asteeseen 
ja uunista ja piirakasta riippuen 20 tai 
enemmän min.
  NAUTI!
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Sarjakuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moccis etsii uusia ystäviä  
Eräänä kauniina päivänä Moccis oli 
tavalliseen tapaansa viettämässä 
aikaa Huoneella 
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Moccis aloittaa seikkailunsa 
naapurista Tiiman, Kultun, Timpan 
ja Metelin Kahvinkeittimen luota.  

Hei Naapurit! Minä 
olen Moccis. Keitä te 

olette? Ollaanko 
kavereita? 

 No hei! Ollaan vain! 
Me ollaan Matti ja 

Teppo! 

 Ihanaa! Minä taidan 
jatkaa matkaa, 

törmäillään! 

 Kyllä! Pidä 
hauskaa! 
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Moccis lähtee seikkailemaan ympäri 
yliopistoa ja päätyy sokkeloisiin ja 
hieman pelottaviin katakombeihin.... 

 
 

 

Matka jatkuu taas 
katakombeista päivän- 
valoon. 

 
Marko hei, 
mitä tuo 

valkoinen on? 
 

Koka.... 
lättyjauhoja 

vain! Menehän 
nyt, heihei! 
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Sepäs oli nopea 
lähtö. Mihinkäs 
seuraavaksi? 

O’ou, ompas jyrkät 
portaat! 

Kenetköhän löydän 
tuolta alhaalta? 

Ihana tavata uusi 
ystäväni Seppo! Olen 
Moccis! Ompas sinulla 

hieno teekokoelma 

Voi kiitos! Onneksi 
kuitenkin vielä kahvi 

maittaa ihmisille. 
Käyhän toki tuossa 

naapurissakin! 
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Huh, ompas tämä 
rankkaa! Taidan 

levähtää hetken! 

Oo, mikäs komea 
johto täällä on! 

Kenelle sinä oikein 
kuulut? 

 Hello, how you 
doing? 

HUPS! Hän 
olikin vain 

jatkojohto... 

No niin, 
Otitin 

keittimen 
luo sitten! 

Mitä, huonosti 
kuuluu? Vanhat 

korvani eivät enää 
tomi kuin teillä 

nuorilla .. 

Moccis jättää vanhan herra Misterin 
torkuilleen ja lähtee jatkamaan 
seikkailuaan. Pian hän kohtaa esteen. 

 ..... 
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We meet again, 
isokäsinen 
ihminen... 

Oi, tervetuloa 
sinä uusi keitin! 

Kuka olet? 
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Mocciksen matka jatkui yliopiston 
läpi ktk:n puolelta Ympin ovelle 

 Kop kop! 

Terve! 
Kukas sinä 

olet? 

No niin, tulithan 
sinä! Olenkin 

kuullut huhua 
vaaleanpunaisesta 

kaunokaisesta 

Hih, kyllä minä se 
olen! Haluathan 

sinäkin olla 
ystäväni Faabio? Tietenkin minä 

haluan Moccis!  

 
Olen Moccis, 

hauska tavata 
teidätkin! 

 
Terve! 

Kukas sinä 
olet? 
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Ja niin Moccis palasi kotiin onnellisena monta uutta 
ystävää rikkaampana.  

 

 

Moccis astuu Blankon huoneeseen ja 
näkee keittiön perällä komean sinisen 
Moccamasterin... 

 

P.s. jos joskus menet Huoneelle, eikä Moccis ole tavanomaisella paikallaan, saattaa 
hän nopeimmin löytyä alakerran komean sinisen naapurin luota.  

The end  

Kuulin kun lähdit 
etsimään ystäviä 

ja minä haluan 
olla ystäväsi 

Moccis! 

 Nimeni on Blankon 
panomies. 
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Logopedi harrastaa

Kaipaatko kenties uutta harrastusta? 
Tässäpä olisi yksi vaihtoehto, nimittäin 
Postcrossing. Valta osa ei luultavasti ole 
koskaan kuullutkaan siitä, joten alkuun 
pieni tietopläjäys aiheesta. Postcrossing 
on harrastus, jossa toisilleen tuntemat-
tomat ihmiset lähettävät toisilleen pos-
tikortteja. Kyseessä on siis maailmanlaa-
juinen postikorttirinki. Crossaajia on 213 
eri maassa jo yli 750 000. Suomessa mei-
tä on yli 21 000 ja olemme postittaneet 
sivuston kautta yli 3 miljoonaa postikort-
tia. Väkilukuun suhteutettuna suoma-
laiset ovatkin maailman aktiivisimpia 
Postcrossingin harrastajia. Suomalaisten 
postimerkkien design on myös maail-
manlaajuisesti pidettyä ja arvostettua. 
Pidettyjä Suomi-aiheisia postikortteja 
ovat muun muassa Inge Löökin mummo 
-kortit, muumit sekä tottakai Lappi-ai-
heiset kortit.

Harrastuksen aloittaminen on helppoa. 
Postcrossing.com -sivustolle liittyminen 
on ilmaista ja se käy nopeasti. Rekiste-
röityessä luodaan nimimerkki, ilmoite-
taan oma osoite ja halutessaan kirjoite-
taan profiiliin jotain itsestä ja vaikkapa 
korttitoiveista. Tämän jälkeen voi pyytää 
ensimmäisen osoitteen. Osoitteen lisäksi 
saa ID-tunnistenumeron, joka tulee kir-
joittaa korttiin, sillä postikorttien kierto 
perustuu niihin. Kortin saanut crossaaja 
rekisteröi sen sivustolle tämän numero-
sarjan avulla, minkä jälkeen lähettäjä 
saa siitä ilmoituksen sähköpostiin. Tä-
män ilmoituksen mukana tulee myös 
vastaanottajan tervehdysviesti. Koodin 

rekisteröitymisen jälkeen lähettäjän 
osoite annetaan vuorostaan toiselle har-
rastajalle jossain päin maailmaa. Sitten 
vain odottamaan milloin omaan posti-
laatikkoon kolahtaa ensimmäinen pos-
tikortti. 

Olen harrastanut postikorttien lähette-
lyä viime kesästä lähtien. Luin sattumal-
ta lehtijutun äidistä ja tyttärestä, jotka 
olivat molemmat hurahtaneet Postcros-
singiin. En ollut koskaan aikaisemmin 
kuullut Postcrossingista, joten jutun lu-
ettuani aloin ottamaan siitä enemmän 
selvää. Jo samana iltana rekisteröidyin 
sivustolle ja seuraavana päivänä postitin 
ensimmäisen postikorttini maailmalle, 

POSTCROSSING - 
MAAILMANMATKALLE 

POSTIKORTTIEN SIIVIN
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muistaakseni Saksaan. Olin jo kauan ai-
kaa pohtinut uuden harrastuksen aloit-
tamista urheiluharrastusten rinnalle ja 
Postcrossing tuntuikin heti omalta ju-
tulta. Kiinnostus postikortteihin juontaa 
juurensa ehkä lapsuudesta, sillä minulla 
oli silloin paljon kirjekavereita. Välillä 
olen ollut aktiivisempi harrastaja, mut-
ta välillä postikortit ovat unohtuneet 
pidemmiksikin ajoiksi, varsinkin nyt 
keväällä kandia kirjoittaessa. Joskus 
saatan lähettää monta korttia päivässä, 
joskus vain yhden kortin kuukaudessa. 
Tällä hetkellä olen lähettänyt ja vastaan-

ottanut yhteensä noin 50 korttia. Yksi 
suosikkikorteistani on tsekkiläisen eri-
tyisopettajan lähettämä kortti, jossa hän 
kertoi olevansa erikoistunut juuri pu-
heterapiaan. Meillä sattui siis olemaan 
paljon yhteistä. Mielestäni kaikista kiin-
nostavinta Postcrossingissa onkin uusiin 
ihmisiin ja kulttuureihin tutustuminen. 
Postikortit ovat eräänlainen ikkuna maa-
ilmaan. 

Jos pidät postikorteista, olet kiinnos-
tunut ihmisistä ja eri kulttuureista ja 
postilaatikkoon olisi mukavaa saada 

muutakin kuin mai-
noksia, Postcrossing 
voisi olla myös si-
nun harrastuksesi. 
Jos se ei taas yhtään 
kuulostanut sinun 
kupiltasi teetä, 
voit vaikka vinkata 
siitä jollekin posti-
korteista pitävälle 
ystävällesi. Lisätie-
toja saa osoitteista 
postcrossing.com ja 
postcrossingyhdis-
tys.fi. Tunnelmaa 
voi käydä aistimas-
sa myös Facebookin 
Postcrossing Finland 
-ryhmässä. ⃣

Maija-Riikka 
Koivunen
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