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Vuosi on kulunut kuin siivillä, ja aivan 
kohta onkin jo aika luovuttaa puheenjoh-
tajan nuija seuraavalle. Oloni on haikea 
mutta kiitollinen - olemme vuodessa 
saavuttaneet paljon. Vuoden aikana on 
koettu paljon niin vastoinkäymisiä kuin 
onnistumisen ja ilon hetkiäkin. Ainakin 
itse olen nauttinut vuodesta täysillä, toi-
vottavasti tekin!

Tämä vuosi on sisältänyt paljon uusia 
tuulia Communican toiminnassa. Kauden 
2019 suurin ponnistus ja samalla suurin 
ylpeyden aiheemme on ollut marraskuun 
alussa juhlittu LogoFest, joka oli historian 
ensimmäinen kaikki Suomen logopediai-
nejärjestöt yhteen kokoava tapahtuma. 
LogoFest oli projektina työllistävä, mutta 
todella palkitseva. Voimmekin ylpeydellä 
todeta, että aloitimme tässä uuden, toivot-
tavasti pitkään jatkuvan perinteen - ensi 
vuoden LogoFestin järjestäjäkaupunki on 
nimittäin jo ilmoittautunut… 

Koen, että kuluneen vuoden aikana 
Communica on kotiutunut hyvin uusiin 
tiloihin sekä erityisesti kilta-huoneel-

lemme. On ollut mahtavaa huomata, 
miten aktiivisesti communicalaisia käy 
yhteiskiltiksellä! Keväällä aloitetut Com-
munican kuukausittaiset kahvihetket 
Huoneella ovat olleet hyvin suosittuja, ja 
toivottavasti sama meininki jatkuu myös 
tulevaisuudessa. Yhteisöllinen meininki 
kiltahuonekäytävällä ja erityisesti Huo-
neella vallitseva mukava ilmapiiri saa 
allekirjoittaneen hyvin iloiseksi 😊

Mutta nyt on aika kääntää katse kohti 
ensi vuotta. Siispä suuri kiitos kulunees-
ta vuodesta ja tsempit jokaiselle loppu-
vuoden rutistuksiin sekä tulevan vuoden 
haasteisiin!

Hyvää joulunaikaa sekä mahtavaa uutta 
vuotta toivottaen,

Kati

Heissan kaikki ihanaiset Puteron 
lukijat!

Puheenjohtajan tervehdys
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Ystäväkirja
1. Nimi?
2. Kauanko olet ollut töissä yliopistolla?
3. Parasta työssäsi?
4. Oletko ollut joskus Communican hallituksessa?
5. Mitä tekisit, jos sinusta ei olisi tullut puheterapeuttia?
6. Mihin tosi-tv-ohjelmaan lähtisit, jos pitäisi valita?

1. Anneli Yliherva

2. Olen ollut yliopistolla töissä kahteenkin otteeseen 

ja erilaisissa tehtävissä, yhteensä reilut 20 vuotta. 

3. Mukavinta on työskennellä opiskelijoiden kanssa. 

Toisena mukavana asiana näen tutkimuksen teke-

misen, se rikastuttaa näkökulmaa alaan.

4. Opiskelin aikoinaan Helsingin yliopistossa logope-

diaa. Me opiskelijat tapasimme kyllä vapaa-ajalla, 

mutta ainejärjestö ei ollut lainkaan niin aktiivinen 

kuin Communica tänä päivänä. Kaikki oli varmaan 

niin uutta vielä.

5. Itse asiassa opiskelin aluksi Oulun yliopistossa 

suomen kieltä ja minulla on myös äidinkielen opet-

tajan pätevyys. Mutta, luulen, että olisin ehkä toimit-

taja, jos en olisi lähtenyt logopediaa opiskelemaan.

6. Lasketaankohan tosi-tv-ohjelmaksi Just for 

Laughs Gags eli Pilanpäiten? Kaikenlainen positii-

vismielinen jekkujen teko on hauskaa, ainakin sen 

mielestä, joka niitä tekee. Olisin tietenkin se, joka 

niitä tekee ☺

1. Terhi Hautala

2. Vuodesta -93, eli 26 

3. Opiskelijoiden kanssa työskentely. Li-

säksi ikuinen oppiminen pitää vireessä!

4. En

5. Psykologia ja tiedotusoppi (toimittaja) 

olivat haaveena, logopedialle päädyin va-

hingossa. Ajattelin myös, etten missään 

tapauksessa halua opettajaksi - vaan 

kuinkas kävikään!

6. Haluaisin lanseerata oman ohjelman 

”Tanssii tavisten kanssa”, johon osallis-

tuisin.

Henkilökunnan 
~*ystäväkirja*~
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Ystäväkirja

Henkilökunnan  
~*ystäväkirja*~

1. Taina Välimaa

2. Melkein 24 vuotta!

3. Monipuolisuus ja uuden oppiminen

4. Olen, sihteerinä pari vuotta

5. Hankala kysymys! Varmaan jossain 

tehtävässä, johon liittyy kieli ja kommu-

nikointi sekä niiden käyttö asiantuntijuu-

dessa - esimerkiksi yrityksen henkilöstö-

hallinnossa? 

6. Amazing Race! Loistavaa pulmanrat-

komista yhdistettynä reissailuun. Lisäk-

si osallistuisin Terhin ”Tanssii tavisten 

kanssa”-ohjelmaan!

1. Kerttu Huttunen

2. Yhteensä 24 vuotta

3. Monipuolisuus ja se, että saa seurata 

läheltä opiskelijoiden kasvua rautaisiksi 

ammattilaisiksi!

4. En

5. Lapsuuden haave oli eläinlääkäri, jonka 

allergia esti.

6. Nämä eivät valitettavasti kuulu koke-

muspiiriini!



Ikonit: flaticon.com6

Ystäväkirja

Henkilökunnan 
~*ystäväkirja*~

1. Sini Haapala

2. 2 ja puoli vuotta

3. Opiskelijoiden ohjaus, erityisesti terapia- 

ja graduohjaukset.

4. En

5. Vaikea kysymys, olisin ehkä insinööri. 

Olen aiemmalta ammatilta kuorma-auton-

kuljettaja!

6. Hääohjelmia katson, joten ehkäpä ”Neljät 

häät Suomi”. On ihana katsoa, kun ihmi-

set ovat onnellisia (sekä arvostella toisten 

häitä)!

1. Kaisu Heinänen

2. -91 lähtien, eli kauan (28 vuotta)!

3. Opiskelijat ja heidän asioidensa hoita-

minen

4. Olen perustajajäsen, ja olin monta vuot-

ta hallituksessa koulutustoimikunnassa.

5. Sairaanhoitaja

6. Seuraan Ensitreffit Alttarilla, mutta EN 

osallistuisi siihen. Seuraan myös sisus-

tusohjelmia, mutta en uskaltaisi antaa 

omaa kotia kenenkään muun käsiin!



1.  Missä olit ja kuinka kauan? 
2. Miksi halusit lähteä vaihtoon? 
3.  Millä perusteella valitsit kohteesi? 
4.  Miten käytännön järjestelyt sujuivat? 
5. Vinkki vaihtoon lähtemistä suunnittelevalle

Ikonit: flaticon.com 7

Tuuli Leskinen, 5. vsk

1) Olin vaihdossa USA:ssa Pohjois-Carolinassa Wil-
mingtonin yliopistossa tammikuusta toukokuun 
puoleen väliin. Vaihto-opiskelun päätteeksi reissa-
sin vielä parin vaihtarikaverin kanssa Kaliforniassa. 

2) Halusin lähteä vaihtoon, koska olin haaveillut 
ulkomailla asumisesta, halusin parantaa kielitaitoa 
ja saada kansainvälisiä kavereita.

3) Halusin johonkin maahan, jonka kieltä olen opiskel-
lut. Ajattelin, että jenkkeihin ei olisi muuten niin help-
po muuttaa ja siellä on paljon nähtävää. Googlettelin 
vaihtoyliopistoja ja Wilmingtonin yliopisto vaikutti 
hyvältä ja kaupunki muutenkin kivalta rantoineen. 

4) Vaihtoon lähtiessä paperitöitä on jonkin verran, 
kun pitää hankkia mm. rokotustodistus, vakuutus ja 
USA:han lähtiessä viisumi, mutta kohdeyliopistolta 
sai kyllä tosi selkeät ohjeet asioihden hoitamiseen. 
Asuin itse kampuksella asuntolassa, joka oli käte-
vä hankkia yliopiston kautta, ja oli kiva kun kaverit 
asuivat lähellä.
 
5) Jos haaveilet vaihtoon lähtemisestä, niin kannat-
taa lähteä! Se on ainutlaatuinen kokemus, jonka 
muistaa varmasti aina. Vaihdossa saa helposti ka-
vereita ja kielitaito kehittyy huomaamatta. Vaihtoon 
voi lähteä myös yliopistoon, jossa ei voi opiskella lo-
gopediaa. Itse opiskelin gerontologiaa, psykologiaa, 
yksinlaulua ja mahtui joukkoon yksi onnellisuutta 
käsittelevä kurssikin. Sain kaikki kurssit hyväksi-
luettua vapaavalintaisiin ja asiantuntijuusopintoi-
hin.

Maisemanvaihdos

Maisemanvaihdos 
– kokemuksia opiskelija-
vaihtoon lähtemisestä 
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Anni Hartama, 5. vsk 

1) Olin kesälukukauden Saksassa Aachenissa vaih-
dossa. Aachen on noin 260 000 asukkaan kaupun-
ki Saksan länsiosassa aivan Belgian ja Alankomai-
den rajalla. Vaihto kesti viisi kuukautta.

2) Halusin lähteä vaihtoon jo lukiossa, mutta 
vaihtovuosi ei ollut taloudellisista syistä minulle 
mahdollinen. Yliopisto-opiskelun aikana vaihtoon 
lähteminen oli mahdollista, koska Oulun yliopisto 
tarjoaa todella kattavan taloudellisen tuen vaih-
toon lähtöä varten – kenellä tahansa on siis läh-
tökohdista riippumatta mahdollisuus lähteä vaih-
toon. Kansainvälistymisen lisäksi halusin myös 
syventää tietämystäni logopediasta tieteenalana 
sekä kerätä arvokasta kokemusta asumalla itse-
näisesti ulkomailla.

3) Logopedialla vaihtoon lähteminen on siinä 
mielessä poikkeuksellista, että monessa vaihto-
kohteessa opiskellaan kohdemaan kielellä. Saksa 
kiinnitti vaihtokohteena huomioni, koska olen lu-
kenut saksan pitkän oppimäärän. Halusin siis läh-
teä haastamaan itseäni ja kehittämään ruostunut-
ta kielitaitoani. Olin myös ennen vaihto-opintoja 
käynyt Saksassa muutaman kerran ja saksalainen 
kulttuuri tuntui siksi omalta.

4) Järjestelyt sujuivat pääosin hyvin. ERAS-
MUS-apurahan sain jonkin verran myöhässä, 
mutta tässäkin tapauksessa pystyin helposti ole-
maan yhteydessä Oulun yliopiston henkilökun-
taan. Vaihto-opintojani jouduin organisoimaan 
paljon itsenäisesti, koska logopedian opiskelijoita 
käy vaihtokohteessa verrattain harvoin. Jouduin 
myös tekemään kaksi kielitestiä: kaikille ERAS-
MUS-vaihto-opiskelijoille tarkoitetun OLS-kielites-
tin ja saksan CEFR-kielitestin, jossa testattiin kirjal-
listen taitojen lisäksi myös suullinen osaaminen. 
Apua paperitöissä oli kuitenkin aina saatavilla, ja 
henkilökunta sekä Suomessa että kohdemaassa 

oli melko helposti tavoitettavissa. 
Löysin wg-gesucht.de-sivuston kautta itselleni huo-
neen kimppakämpästä. Vaikka asunnon hakeminen 
vaati ehkä hieman enemmän vaivaa (saksankielinen 
hakemus, Skype-haastattelu, ym.) ja vuokra oli opis-
kelija-asuntoa kalliimpi, olin ollut erittäin tyytyväi-
nen ratkaisuuni: asunto oli todella siisti ja alueella, 
josta oli hyvät yhteydet joka puolelle. Vaihtokohtees-
sani opiskelija-asuntoja ei riitä läheskään kaikille, 
joten jatkossa vaihto-opiskelijoille voin erittäin läm-
pimästi suositella hakemaan yksityiseltä asuntoa/
huonetta. WG-asuminen (Wohnungsgemeinschaft) 
on myös erittäin tyypillistä saksalaisten opiskeli-
joiden keskuudessa, joten tästä saa myös hyvän 
kosketuksen paikalliseen kulttuuriin.

5) Uskalla olla utelias ja lähteä kohti uusia koke-
muksia. Lisäksi ei kannata pelätä, vaikka kielitaito 
ei olisikaan täydellinen. Saksantaitoni (varsinkin 
suullinen taito) oli päässyt lukion jälkeen ruostu-
maan todella paljon, mutta olosuhteiden pakosta 
kielitaitoni kehittyi todella paljon. Tällä hetkellä 
kielitaitoni on parempi kuin koskaan.

Maisemanvaihdos
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Hanna Seppänen, 5. vsk

1) Maltalla, 5 kuukautta

2) Suurin syy oli varmaan se, että halusin parantaa 
englannin kielen taitoani ja oppia käyttämään sitä 
rohkeammin. Vaihtoon lähtiessäni en ollut kovin 
hyvä puhumaan englantia, enkä ainakaan luotta-
nut itseeni sen puhumisessa. Mielestäni englannin 
osaaminen on hyödyllistä meidän alallamme, ja 
ihan arkielämässäkin. Lisäksi halusin kokea uutta 
sekä tutustua eri kulttuureihin ja erilaisiin ihmisiin. 
Halusin myös saada hetken irtioton arjesta ennen 
graduun keskittymistä ja loppuharjoittelua. Olen aina 
halunnut lähteä vaihtoon, mutta aikaisemmin ajatus 
tuntui liian pelottavalta. Koska tämä oli viimeinen 
mahdollisuus, eikä vaihtoon lähteminen tässä vai-
heessa elämää enää tuntunut niin kamalan pelotta-
valta, halusin tarttua tilaisuuteen. 

3) Malta on kaksikielinen saari, missä puhutaan sekä 
maltaa että englantia. Minulle tuntui huojentavalta, 

että paikallisillekaan englanti ei ole ainoa kotikieli, 
eli ehkä he ymmärtävät paremmin minunkin mo-
kailuni. Lisäksi Maltan sijainti Välimerellä, lähellä 
Afrikkaa, takasi paikan olevan eri kansalaisuuksien 
sulatusuuni, eli tämäkin helpotti painetta sekä eng-
lannin osaamisestani että innosti lämpimänä, ek-
soottisena paikkana kylmästä pohjolasta tullutta 
suomalaista. Eikä se ollut myöskään liian kaukana 
Suomesta, eli oli realistista odottaa paria vierailijaa 
käymään.

4) Erasmus-vaihto on melko pitkä ja byrokraattinen 
prosessi, kuten EU:n rahoittamalta vaihto-opiske-
lulta voi ehkä odottaakin. Logopedian vaihto-opis-
kelija sai lisäksi tehdä pientä ekstraa (rokotus, sai-
raalabakteerinäyte, rikosrekisteriote) saadakseen 
opiskella Maltan yliopistollisen sairaalan tiloissa. 
Raskaalta tuntui paikoin ohjeistuksen vähyys. Ky-
symällä toki (kunhan ensin hoksasi keneltä) sai vas-
taukset. Maltan yliopisto hoiti asiat verkkaisesti, ja 
sainkin virallisen hyväksymiskirjeen vasta Maltalla. 
Eteneminen tapahtuu siis Maltan päässä yleensä 
hitaasti, mutta kuitenkin varmasti. Asunnonkaan 
kanssa ei kannata hoppuilla, sillä paikallinen asun-
totarjonta on hyvin kirjavaa ja näkemättä asuntoa 
en suosittele vuokraamaan sitä. Itse sovin asunnon 
näkemättä sitä ja sain aika paljon turhaa stressiä 
aikaiseksi. Muutaman päivän voi asua vaikka airbn-
b:ssä etsiessään asuntoa paikan päällä, se kyllä var-
masti löytyy. Yliopiston asuntolassa asumista suo-
sittelen, jos oma rauha ei ole niin välttämätöntä 😄 
 
5) Vaikka kuinka jännittäisi, mutta jos intoa löytyy, 
niin lähde vaihtoon. Älä jää päivittelemään vanhana 
kiikkustuoliin, mikset lähtenyt, kun olisit voinut. 
Viisi kuukautta menee uskomattoman nopeasti ja on 
kaiken sen arvoista ja enemmänkin. Muista myös, 
että kaikenlaisista asioista saa kysyä ja pyytää apua 
vaihtoon liittyen! Myös entisiltä vaihtareilta 😉

Maisemanvaihdos
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FUKSIT

Logopedian ensimmäisen vuoden opis-
kelijat Emma Keskinen, Liisa Nenonen 
ja Milla Partanen kertovat kuulumisiaan 
fuksisyksyltään. Miten he ovatkaan lo-
gopedialle päätyneet ja miten he ovat 
juuri tällä alalla ensimmäisistä opiskelu-
kuukausistaan ja opiskelijatapahtumis-
taan oikein selvinneet?

Kuka olet ja miten päädyit 
opiskelemaan logopediaa?

Emma: ”Olen Emma Keskinen ja päädyin 
tänne melko monen mutkan kautta Hel-
singistä asti. Lukiossa en ollut kuullut-
kaan logopediasta, mutta entinen pomoni 
ehdotti minulle, että voisin sopia puhete-
rapeutiksi. Lukiossa tykkäsin psykologi-
asta, mutta luonnontieteet ja ystäväpiirini 
ohjasivat minut hakemaan (hammas)lää-
kikseen. Vuosi sitten kyllästyin (hammas)
lääkikseen hakemiseen ja aloitin opinnot 

täällä Oulussa YMPillä. Edelleen mielessä 
oli ajatus muista opinnoista ja tänä syksy-
nä, toisella hakukerralla tämä logopedia 
sitten tärppäsikin! Logopedialle hain, kos-
ka täällä kuulemma yhdistyisivät psyko-
logian ja lääketieteen opinnot.”

Liisa: ”Olen Liisa ja kotoisin Imatralta, 
ihanasta Etelä-Karjalasta! Hain itseasias-
sa alun perin Jyväskylään liikuntatie-
teelliseen useampana vuonna. Kahtena 
viimeisimpänä hakukertana hain myös 
logopedialle, aluksi Tampereelle ja nyt 
Ouluun. Viime keväänä paikka liikunta-
tieteelliseen jäi pisteen päähän, mutta 
iloiseksi yllätyksekseni löysin pian itseni 
Oulusta logopedian opintojen parista!”

Milla: ”Olen Milla Partanen ja aloitin lo-
gopedian opinnot tänä syksynä. Lukion 
jälkeen haaveilin hammaslääkärin am-
matista. Vasta välivuotena löysin logope-
dian ja päätin, että hakisin seuraavana 
keväänä. En päässyt ensimmäisellä yrittä-
mällä, mutta sain koulupaikan biologialta 
Oulusta. Onnekseni pääsin viime keväänä 
logopedialle.”

Miten ensimmäiset opiskelukuu-
kautesi ovat sujuneet?

Emma: ”Alkuun uudet opinnot tuntuivat 
todella kuormittavilta ja sekavilta, mutta 
pikkuhiljaa on asiat ruvenneet selkeyty-
mään, kun on kurssien punainen lanka 
löytynyt ja aikataulut rytmittyneet. Meil-
lä tuntuu olevan mukava fuksiporukka ja 
vanhemmat opiskelijatkin ovat toivotta-
neet ihanasti tervetulleiksi.”

Liisa: ”Hyvin on sujunut! Kiirettä on vä-
lillä pitänyt ja itseopiskeltavien kurssien 

FUKSIT - 
keitä he ovat, 
 mistä he tulevat
  ja mitä heille kuuluu?
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FUKSIT

määrä vähän jopa yllättänyt. Olen huono 
aikatauluttaja, mutta eiköhän se opiske-
lurytmi vielä löydy.”

Milla: ”Hyvin, hieman kiireistä on välillä 
ollut, koska suoritan bilsan kursseja sa-
maan aikaan.”

Onko opiskelu vastannut odotuk-
siasi?

Emma: ”En osannut odottaa kielitietei-
den ja fonetiikan opintoja näin paljoa, 
mutta on niistäkin löytynyt järkeä, kun 
on päässyt niihin mukaan. Olen melko 
matemaattinen ihminen, ja viime vuoden 
Ympin opintoihin verrattuna nämä opin-
not (odotetusti) melko erilaisia.”

Liisa: ”Opiskelu on ollut kiintoisaa ja vä-

lillä ei ihan niin kiintoisaa ja odotankin 
innolla, että päästäisiin pian jo käsittele-
mään vielä enemmän itse alaan liittyviä 
asioita.”
 
Milla: ”Osittain kyllä. Odotin että luentoja 
olisi viikoittain enemmän, mutta yllättä-
vän paljon opiskelusta on ollut itsenäistä.”

Mikä on ollut opiskelussa mukavin-
ta, mikä ehkä vähän ikävämpää?

Emma: ”On ollut kiva, kun meillä on ollut 
opetusta pelkästään logopedian fuksien 
kesken, jolloin on päässyt kivasti tutus-
tumaan toisiimme. Olen myös tykännyt, 
kun PRO-tunnit on pidetty isolla porukal-
la, eikä omissa pienryhmissä.”

Liisa: ”Mukavinta on ollut päästä tutus-
tumaan alaan hieman tarkemmin, sillä 

FUKSIT - 
keitä he ovat, 
 mistä he tulevat
  ja mitä heille kuuluu?
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kuitenkin oma tietämys alasta on sinänsä 
vielä aika pintapuolista. Tietenkin myös 
omiin vuosikurssilaisiin on ollut mahta-
vaa tutustua. Ikävintä on ollut lähdeviit-
taamisen opettelu ja APA…”
Milla: ”Mukavinta on ollut logopedi-
an peruskurssin luennot, ikävämpää 
suomen kielen rakenteen luennot.” 

Mikä on ollut mieleenpainuvin ko-
kemus fuksisyksyltäsi?

Emma: ”Fuksisuunnistus tai LogoFestin 
sitsit.”

Liisa: ”Syksyn kohokohta oli ehdottomasti 
fuksisuunnistus! Toki muitakin kivoja ta-
pahtumia on ollut, esim. tietysti LogoFest. 
Joskus ei olla myöskään ehditty itse bilei-
siin asti, vaan määränpääksi vaihtuikin 
päivystys…”

Milla: ”Kaikki tapahtumat ovat jääneet 
hyvin mieleen, kuten fuksisuunnistus, 
sporttiapprot ja viimeisimpänä LogoFest.”

 
Mitä odotat eniten tulevilta  
opiskeluvuosiltasi? 

Emma: ”Uuden oppimista ja hyvää opis-
kelijaelämää.”

Liisa: ”Hauskanpitoa, mielenkiintoista 
opiskelua ja varsinkin ”aikuisvuotta” odo-
tan innolla, se kiinnostaa ehkä eniten.”

Milla: ”Odotan tulevia mielenkiintoisia 
kursseja, harkkoja sekä ikimuistoisia 
hetkiä ja tapahtumia yliopistoajaltani. 
Lisäksi olisi upeaa päästä vaihtoon.”

Mitä haluaisit sanoa kanssalogope-
deillesi juuri nyt?

Emma: ”Mahtavaa olla osa logopedipo-
rukkaa!”

Liisa: ”Odotan innolla, että pääsisi vielä 
tutustumaan teihin kaikkiin, arvon kol-
legat!”

Milla: ”Oikein ihanaa syksyn jatkoa ja 
tsempit loppuvuoden rutistukseen!”

FUKSIT
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Ristikko

Oikeat vastaukset s.23
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Joulu lähestyy kovaa vauhtia ja ajatus 
joulupöydästä alkaa jo hirvittämään. 
Tässä olisi muutama resepti kevyeen ja 
terveelliseen sapuskaan, joita voi tehdä 
joulun välipäivinä paremman elämän toi-
vossa. Tsatsiki-resepti on aikojen myötä 
muotoutunut eri tsatsiki-reseptien poh-
jalta ja granaattiomena-kvinoasalaatin re-
septi on napattu Viimeistä murua myöten 
-blogista.

T s a t s i k i
 

Ainekset:
1  kurkku

2-4 valkosipulinkynttä
2 tlk (400 g) turkkilaista jogurttia

1 tl juoksevaa hunajaa
ripaus suolaa

1 rkl oliiviöljyä

Valmistus:
1. Raasta kurkku karkeaksi raasteeksi 
raastimella. Laita kurkkuraaste siivilään 
ja painele varovasti ylimääräinen neste 
pois. Voit myös lisätä hiukan suolaa kurk-
kuraasteen sekaan, jolloin neste valuu 
paremmin. Kuori ja hienonna valkosipu-
linkynnet
2. Sekoita tsatsikin kaikki ainekset keske-
nään. Tarjoile ruoan lisukkeena tai leivän 
päällä

Communican
  keittiössä
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G r a n a a t t i o m e n a -
k v i n o a s a l a a t t i

 
Ainekset:

3 dl kvinoaa
1  sitruunan mehu ja raastettu kuori

1 tl suolaa
4 rkl oliiviöljyä

1 punasipuli
1 ruukullinen tuoretta minttua
1 ruukullinen tuoretta persiljaa

1 dl  kuivattuja karpaloita tai rusinoi-
ta

1 dl kuivattuja aprikooseja
1 dl manteleita paahdettuna
1  granaattiomenan siemenet

Valmistus:
1. Huuhdo kvinoa siivilässä valuvan ve-
den alla. Keitä kvinoa kypsäksi pakka-
uksen ohjeen mukaisesti. Anna kvinoan 
jäähtyä.
2. Sekoita kvinoan joukkoon suola, sitruu-
nan mehu ja kuori sekä oliiviöljy.
3. Paahda manteleita kuivalla pannulla, 
kunnes ne tuoksuvat ja ruskistuvat kau-
niisti
4. Pilko aprikoosit ja mantelit hieman 
pienemmiksi.
5. Hienonna punasipuli pieneksi silpuksi.
6. Irrota granaattiomenan siemenet.
7. Silppua minttu ja persilja.
8. Sekoita kaikki ainekset salaatiksi.

Communican
  keittiössä

Communican keittiössä
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Olipa kerran kaukana täältä virkeä kahvinkeitin nimeltä Moccis. Tai no, ei se 

nyt niin kaukana ollut, tuossa ihan Huoneella vaan. Eikä se nyt niin 

virkeäkään ollut, hieman tylsistynyt, jos totta puhutaan. 

Niinpä Moccis päätti lähteä seikkailemaan! 

 

 

IIIK apua mikä 
sateinen ilma!!  

Mihin se aurinkoinen 
kaunis syksy hävisi… 

Minähän en 
tuonne 

kastumaan lähde! 
Sitten vasta 

suostun, kun näen 
omin silmin 

lehmien 
lentävän! 

 

Voihan himpula, 
kun olen taitava 
kahvinkeitin, kun 
tietokoneenkin 

käyttö sujuu näin 
hyvin! 

Mutta ennen lähtöä 
kirjoitan 

jäähyväiskirjeen 
ihmisille, jotka jäävät 

tänne minua 
kaipaamaan 

No niin, seikkailu 
kutsuu näiden 

värikkäiden 
käytävien 

ulkopuolella! 
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Hei kuule, 
sinä siellä! 

Hyppää 
kyytiin niin et 

kastu! 

 Mitä, kuka 
sinä olet? 

Minä olen 
Tiuku-Piippa, 
kavereiden 
kesken TP.  

Kunhan minun ei 
tarvitse kastua 

tuolla ulkona, niin 
enköhän minä 

matkaoppaaksikin 
taivu! 

Mahtavaa! 
Mikäs on Oulun 

paras 
nähtävyys? 

Mennään 
sinne! Saat minun 

sateenvarjoni 
lainaan, minulla 

on kuitenkin 
sadetakki päällä, 

niin en tarvitse 
sitä Oi kiitos, nyt 

en kastu niin 
paljoa.. 

No niin, sitten 
hymyä, otetaan 

yhteiskuva 
tämän 

herrasmiehen 
kanssa! 

 Muikku! 

 

Kuulin, että saattaisit 
tarvita vähän 

seikkailuseuraa! Minä en 
ole täältä ja olisi 

superihanaa, jos voisit 
esitellä Oulua minulle! 

 Ammuu! 

 Hyppää 
kyytiin!  
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Hei mihinkäs 
me sitten 

mennään? 

Olen kuullut 
yhdestä 
ihanasta 

kahvilasta!  
Mennään 

sinne! 

Wruuuuuum…! 

Ohoh, onpas 
korkeat 
portaat!  

Voi ei, 
tämähän on 

kiinni… 

Onneksi satun 
olemaan 
näppärä 

kiipeämään! 

Hei Moccis! 
Kuule, ei 

tämä 
ollutkaan 

auki… 



19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikka ihana kahvila onkin auki seuraavan 
kerran vasta vappuna, keksi Tiuku-Piippa 
onneksi muuta tekemistä. 

Jihuu, 
rakastan 
syksyä ja 

ihania lehtiä! 

 
Moccis, tule 

sinäkin minun 
kanssani 

leikkimään! 

 

Tuota, taidan 
jättää tuon 

märissä lehdissä 
möyrimisen 

väliin… No, otetaan 
ihana 

yhteiskuva silti! 
Mihinkäs sitten 

mennään? 

Hmm, Nallikari on 
kuulemma ihan 

kiva paikka 

Tuota, onhan 
tämä ihan kiva… 
Ilma on ainakin 

raikasta! 

Niin, saattoi se 
olla kyllä 

kesäaikaa, kun 
tätä kehuttiin 
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Mutta aina on 
hyvä aika 

yhteiskuvalle! 

Voidaan tulla 
tänne kyllä 

uudestaan ensi 
kesänä! 

Tehdään niin. Nyt 
haluaisin 

kuitenkin sisälle 
lämpimään… 

Hei TP 
odota, 

minäkin 
tulen! 

Kiitos Moccis, 
kun esittelit 

minulle Oulua! 

Ilo oli minun 
puolellani! Mennään 
nyt sisälle juomaan 

lämpimät kupit 
kahvia! 

 Tehdään niin!  



21

Tänä syksynä tehtiin historiaa kun 
Oulussa järjestettiin koko Suomen 
logopedian opiskelijoiden yhteinen 
tapahtuma Logofest. Tapahtuman 
suunnitelu aloitettiin jo alkuvuo-
desta yhdessä Turun yliopiston, 

Åbo Akademin, Helsingin ylio-
piston sekä Tampereen yliopiston 
logopedian ainejärjestöjen kanssa. 
Communican excutiimi on tehnyt 
järjestelyjä pitkin syksyä ja voin 
kertoa, että vähän oli vatsan 

pohjalla perhosia, kun ensimmäin-
en festaripäivä koitti!
Putexlaiset saapuivat paikalle 
jo torstai-iltana ja perjantaina 
päästiin esittelemään heille yli-
opistoa sekä Oulun keskustaa. 
Kun viimeisetkin vieraat saati-
in Oulun maaperälle, avattiin 

Logofest yhteisellä hengailulla 
Teekkaritalolla. Luvassa oli pit-
kästä matkasta palauttelua, pi-
entä purtavaa, toisiimme tutu-
stumista sekä ryhmäkeskusteluja. 
Paikalle saapui myös Attention 
toimitusjohtaja Sini Huolman 
kertomaan yrityksestään sekä 

Festaritunnelmaa marraskuisessa 
Oulussa

Logofest
Kaisa Vähäsalo 
Kuvat: Anni Siika-aho (selfie)
Kati Härkönen (muut)
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jakamaan festarikansalle puu-
hakasseja, joista löytyi muun 
muassa kommunikointitauluja, 
saippuakuplia ja sisupastilleja. 

Lauantaiaamuna halukkaat pää-
sivät nauttimaan Sokos Hotellin 
aamiaista keskustassa. Päivälle 
olimme suunnitelleet rastisuunnis-
tusta Oulun keskustusta, mutta 
talvi yllätti oululaiset ja rankan 
lumisateen vuoksi lauantain ohjel-
ma siirrettiin yliopiston tiloihin. 
Festarikansa pääsi tutustumaan 
Linnanmaan kampukseen sekä 
pelailemaan lautapelejä.

Iltapäivällä Puheterapeuttiliit-
to järjesti omaa ohjelmaa Alek-
sinkulmalla, minkä jälkeen lait-
ettin sitsijärjestelyt käyntiin. 
Lauantai-iltana festarit huipen-
tuivat sitseihin 120 logopedin vo-
imin ja pääsimme tutustumaan 
eri kaupunkien sitsiperinteisiin. 
Sitseillä kuultiin hillitöntä puhet-
erapeuttihuumoria ja sääntöjen 

rikkojat pääsivät käyttämään ku-
vakommunikaatiota. Loppuillasta 
osa suuntasi takaisin majoituskou-
lulle ja osa jatkoi iltaa Kaarlen ik-
kunalaudoille.
Sunnuntai valkeni lumisena, kun 
majoituskoululle katettin kaikille 
yhteinen brunssi. Tunnelma 
brunssilla oli sitsien jäljiltä hiu- 7. Ääni

8. Aivokuori
9. Foneemi
10. Diftongi
11. Äänirako
12. Tavu
13. Habituaatio
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Logofest

kan väsynyt, mutta kotimatkalle 
lähdettiin hymy huulilla.
 
Communican excutyöryhmä kiit-
tää kaikkia osallistujia viikonlo-
pusta ja ainakin omasta puoles-
tani toivon, että Logofest jatkaisi 
tarinaansa myös tulevina vuosina. 
Kiitämme myös Attentiota, Kom-
munikointikeskus Arkea, Kommu-
nikointikeskus Kipinää, Kotivaraa, 
K-Supermarket Kaijonharjua, 
Original Sokos Hotel Arinaa, Por-
voon Paahtimoa, Pulla-Pirttiä, 
Suomen Puheterapeuttiliittoa ja 
Tutorista yhteistyöstä sekä Oulun 
yliopiston ylioppilaskuntaa pro-
jektiavustuksesta.

Oikeat vastaukset ristikkoon:
1. Dyspraksia
2. Fonologia
3. Suma
4. Kromosomi
5. Huulio
6. Fonaatio

7. Ääni
8. Aivokuori
9. Foneemi
10. Diftongi
11. Äänirako
12. Tavu
13. Habituaatio
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Hot or not?

HOT NOT?OR

1. Ennakko-odo-
tukset

2. Ulkonäkö

3. Maku

4. Hot or not?

LOGOPEDI TESTAA UUTUUKSIA
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Hot or not?

1. Minttu ei ole meidän kum-
mankaan suosikkimaku, joten 
hurjan suuret eivät ole odotukset. 
Luulemme, että patukka on tosi 
minttuinen ja löysän löllöinen sisältä. 
Katsotaan!
2. Kääre on fressi, mintun väri vah-
vasti mukana. Itse patukka on hyvin 
perinteisen tuplan näköinen, eli 
hyvältä näyttää!
3. Ei ollenkaan löllö eikä niin mint-
tuinen mitä pelkäsimme. Patukka 
eroaa tosi paljon kääreen kuvasta. 
Perinteisen tuplan makua ei helppo 
havaita. Ihan jees ja voidaan syödä 
tarjottaessa, mutta omia rahoja 
emme tähän enää käyttäisi. 
4. Not, 2/5

1. Odotukset ovat hyvin sekavat! 
Lukemamme arvostelut ovat olleet 
huonoja, mutta toisaalta limonad-
ia on hypetetty ja ässä mix -karkit 
ovat hyviä. Tätä maistamista ollaan 
odotettu!
2. Limsan väri ei ole kovin houkut-
televa, valosta riippuen vaihtelee 
vähän haalean lilaisan pinkin ja 
ruskean sävyjen välillä. Etiketti on 
pirteä ja houkutteleva.
3. Hyvin voimakas karkin haju, mutta 
maku ei ollut niin voimakas kuin 
toivoimme. Meillä on tapana syödä 
ässä mix karkit kaksi kerrallaan, yksi 
musta ja yksi värillinen. Limsasta 
tulee vahvasti tämän kombon maku 
mieleen. Hämmentävä kokemus, 
kun makuun tottunut karkeissa, 
mutta se onkin yhtäkkiä nestettä! 
Ei niin huono mitä arvostelut ovat 
antaneet ymmärtää. 
4. Not, 2,5/5

Tupla double layer mint 

Ässä mix limonadi 
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1. Tätä kohtaan on suuret ja hyvät 
ennakko-odotukset! Fasu palat ovat 
aina hyviä ja mustikkajogurtti kuulo-
staa herkulliselta.
2. Tosi söpö pussi sekä palaset ovat 
erittäin söpöjä. Pakkauskoko vaan 
hieman huijaa, sillä hämmenny-
imme, kuinka vähän paloja pussissa 
olikaan.
3. Hyvänmakuinen ja erittäin makea, 
niin kuin odotimme, mutta mustikan 
maku olisi voinut olla voimakkaampi. 
Fasu pala ei petä kyllä ikinä!
4. Hot, 4/5

1. Ennakko-odotukset ovat nyt 
meillä erilaisia. Anna odottaa innol-
la, mutta Reetta on hieman skeptin-
en. Katsotaan kumpi on oikeassa!
2. Hyvin perinteisen juustonaksun 
näköinen ja hajuinen. Pussin kuva ja 
teksti on ihan söpö.
3. Yllättävän laimea maultaan. 
Juusto ei tule esille yhtä paljoa 
kuin perinteisissä juustonaksuissa, 
eikä myöskään linssin maku verrat-
tuna muihin linssisipseihin. Reetan 
mielestä nämä voisivat mennäkin 
dipin kanssa. Juuston makua Anna 
kaipailisi lisää. Ei ollenkaan huonoja. 
4. Hot, 3/5

Hot or not?

Fasupala mini mustikkajogurtti 

Linssi cheese puffs 



27

1. Ennakko-odotukset ovat korkeat! 
Tätä maistamme mielellämme!
2. Ihana! Väri on pirteä ja ihanan 
kirkkaan punainen. Väri on täysi 
vastakohta ässä mix limonadiin 
verrattuna
3. Breezerille ominainen hyvin 
makea maku. Täydellinen 
lämpimään kesäiltaan tai yhtenä 
kappaleena pirteä lisä illanviet-
toon muiden vähän vähemmän 
makeiden juomien sekaan. Varma 
valinta, voitais ostaa uudestaan! To-
sin näitä ei useampaa halua juoda 
makeuden vuoksi.
4. Hot, 4,5/5 (p.s. puoli pulloa juotua-
mme tulimme tulokseen, että oikea 
arvosana olisi 4/5)

1. Tässä on ainesta joulun ajan 
uudeksi lemppariksi! Twix on aina 
herkkua ja kuka nyt piparista ei 
tykkäisi 😉
2. Tämäkin patukka muistuttaa hyvin 
paljon alkuperäistä twix-patukkaa. 
Kääre on hyvin jouluinen, mikä on 
plussaa!
3. Vahva piparin maku valtaa suun 
jo ennen kuin ehtii puraista! Jouluin-
en maku hyvin valloittavana läsnä. 
Kahvin kaverina varmasti täydel-
linen! Reetalle makeaa makua oli 
ehkä hieman liikaa. Patukka valloitti 
Annan sydämen. 
4. Hot, Anna 5/5, Reetta 3/5

Hot or not?

Breezer strawberry 

Twix ginger cookie 

❤

💕

Winner!

Tämän gallupin lopputuloksena voitta-
jaksi selviytyi (ylläripylläri) alkoholituote 
eli Breezer strawberry! Reetta ei löytänyt 
uutta lempparia näistä uutuuksista, mutta 
Anna ihastui palavasti jouluiseen Twix gin-
ger cookie-patukkaan. Testaajaraati kiittää 
ja kuittaa!




