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Puheenjohtajan tervehdys
Lumi narskuu jo jalkojen alla ja kaikkialla

Monta toivomaani asiaa on jäänyt kuitenkin

pääsee ihailemaan tunnelmallisia jouluvaloja.

toteutumatta tänä vuonna, joka on näkynyt

Ne viestivät joulunodotuksen alkaneen, mutta

myös

myös siitä, että vuoden toisen Puteron on aika

Puheenjohtajuus ei olekaan ollut aina niin

ilmestyä.

ihanaa ja innovatiivista, vaan hyvin paljon

paljon

Communican

toiminnassa.

keskittynyt vain selviytymiseen ja muutoksiin
Vuosi 2020 on ollut samaan aikaan loputtoman

sopeutumiseen. Ilokseni saan kuitenkin kertoa,

pitkä ja raskas, mutta myös valtavan antoisa ja

että

monella

tapaa

jolloin

Communican puheenjohtajana myös vuonna

näimme

toisiamme

päivittäin,

sitsasimme,

2021. Odotankin siis jo innolla, mitä tuleva vuosi

tietysti

vaeltelimme

mahtaakaan tuoda tullessaan, ja mitä kaikkea

logopedilaumoina yliopiston käytävillä, tuntuu

uusi hallituksemme pääseekään teille ideoimaan

monesti

ja järjestämään.

etkoilimme

ikimuistoinen.
ja

vain

hetkestä,

kaukaiselta

kun

Aika,

muistolta.

lupauduin

Siitä

olen

saanut

luottamuksen

toimia

Communican

puheenjohtajaksi syksyllä 2019 ei puolestaan

Nyt on kuitenkin tullut aika kiittää lämpimästi

juuri nyt tunnu olevan kuin silmänräpäys aikaa,

teitä kaikkia kuluneesta vuodesta ja suunnata

vaikka tähän väliin on mahtunut valtavasti niin

katse kohti seuraavaa. Paljon tsemppiä ja

haasteita kuin onnistumisiakin. Pienet ilon

jaksamista vuoden viimeisiin rutistuksiin juuri

hetket

sinulle ja muistathan olla armollinen itseäsi

niin

Communican toiminnassa

kuin

arjessa ylipäätänsä ovat vieneet kuitenkin

kohtaan.

eteenpäin ja auttaneet jaksamaan, vaikka tämä
poikkeuksellinen

vuosi

onkin

monta

jopa

Ihanaa joulunodotusta teille kaikille toivottaen,

kaoottista vaihetta pitänyt sisällään.

Linda

Communicalaisista olen saanut tämän vuoden
aikana olla jälleen valtavan ylpeä. Palautetta on
annettu ja saatu, vinkkejä kaikkeen etäilyyn
jaettu ahkerasti ja vertaistuki muun muassa
etäkahvihetkillä on ollut käsinkosketeltavaa.
Lisäksi logopedian tiloissa on ollut valtavan
ihanaa

yhteisöllisyyttä

ilmassa.

Monena

päivänä olenkin saanut ihanan piristysruiskeen
siitä,

että

hieman

tuntemattomampienkin

logopeditoverien kanssa on päässyt vaihtamaan
ohimennen kuulumisia. Vähintäänkin on aina
saanut visiirin takaa iloisen hymyn ja reippaan
tervehdyksen, jotka

ovat

antaneet ihmeen

paljon energiaa loppupäivään.
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1. Nimi?
2. Missä valmistuit?
3. Kauanko olet työskennellyt
Oulun yliopistossa?
logopedian lempilapsesi?
on
Mikä
4.
5. Hauska fakta itsestäsi.
6. Paras koronavinkkisi?
7. Terveiset opiskelijoille!

Jo aiemmin Puterossa
vilahtanut osuus saa nyt
jatkoa. Tällä kertaa ääneen
pääsee henkilökuntamme
uusia kasvoja. Kysyimme
seuraavia asioita heiltä:

1. Virpi Teriö
2. Oulun yliopisto
3. 1.1.2020 alkaen

5. Tämä ei ehkä sinällään ole kovin hauska, mutta
nyt asialle voi jo nauraa: Olen melkoinen putkiaivo, mistä on ollut toki paljon hyötyä esim.
keskittymistä vaativissa töissä, mutta myös
4. Kehityksellinen kielihäiriö, monimuotoiset haittaa erityisesti liikenteessä. Sain jokunen vuosi
kehityshäiriöt ja kehitysvammat. Kokemusta on takaperin kahden vuoden aikana viidet ylinopeussakot työajoissa ja kortti lähti kuivumaan. Tämän
paljon myös autismin kirjon häiriöstä.
takia jouduin kulkemaan kuukauden ajan töihin
Oulusta Keski-Pohjanmaalle ja siellä asiakkaiden
luokse julkisilla kulkuvälineillä, kävellen ja polkupyörällä. Onneksi sinä vuonna toukokuussa oli
erityisen kauniit ja lämpimät säät, joten kulkeminen hieman väljemmillä aikatauluilla ulkoillen
oli suorastaan virkistävää. Enkä ole sen jälkeen
yhtään ylinopeussakkoa saanut!
Muistakaa siis keskittyä liikenteessä, vaikka
ajaminen välillä puuduttaisi!
6. Mene luontoon, yksin tai kaverin kanssa – sitä
voi tehdä aina ja se auttaa kaikkeen!
7. Voimia, tsemppiä, iloa ja valoa tähän erilaiseen
talveen ja kevääseen! Toivottavasti päästään
tutustumaan useampien kanssa pian livenä tai
ainakin videoiden välityksellä zoom-yhteyksillä.
Olkaa rohkeita ja avatkaa niitä kameroita, tullaan
tutuiksi siten paljon paremmin 😊
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1. Laura Svärd
2. Oulun yliopistossa
3. Tammikuusta 2020 saakka
4. Olen kiinnostunut aika monesta asiasta.
Päällimmäisenä nousee fonologia, kehityksellinen kielihäiriö sekä sananlöytäminen ja
nimeäminen.
5. Tykkään laulaa autossa. Muistan laulujen
sanat vähän sinnepäin. Tämä aiheuttaa
harmaita hiuksia kanssamatkustajissa.
6. Suunnittele aikataulut. Hommat venyvät
helposti, kun tekee paljon töitä ja opintoja
kotoa käsin. Hyvät aikataulut vähentävät
stressiä. Pidä yhteyttä kavereihin ja ystäviin
etätyökalujen kautta. Luonto ja ulkoilu auttavat
irtaantumaan töistä.
7. Tsemppiä opiskeluihin!
armollisia itsellenne 😊

Muistakaa

olla

1. Johanna Silvola
2. Valmistuin Oulun yliopistosta
loppuvuodesta 2013
3. Ensimmäisen kerran tulin töihin yliopistolle
tammikuussa 2018 ja äitiysloman jälkeen
palasin tänne tammikuussa 2020 eli yhteensä
yliopistolla olen työskennellyt noin 1,5 vuotta.
4. Mielenkiinto on aina suuntautunut enemmän
aikuispuolelle ja paljon olen työskennellyt
nielemisvaikeuksien ja afasian parissa.
5. Olen melkoinen siivousintoilija ja tarvitsen
päivittäin pienen herkkuannoksen, yleensä iltapäiväkahvien aikaan pala suklaata toimii.
6. Pitäkää yhteyttä kavereihin ja sukulaisiin, ne
virtuaalikahvitkin piristävät mieltä😊
7. Voimia etäopiskeluun! Kyllä me varmasti
jossain vaiheessa päästään takaisin normaaliin
opetukseen😊

Koonnut: Emma Hulkkonen
Teksti & kuvat: Johanna Silvola, Laura Svärd & Virpi Teriö
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Teksti & kuvat: Heli Rönty

Moi, olen Heli, viidennen vuoden logopedian opiskelija ja kävin hieman tyngäksi
jääneellä opiskelijavaihdollani Canberrassa, Australiassa, viime keväänä. Asuin kuuden
hengen solussa (ei verrattavissa naapuritalossa asuneeseen poikaystävääni, joka asui 12
hengen solussa – voitte arvata missä enimmäkseen hengailimme) ja opiskelin sekalaisen
valikoiman kursseja ravitsemustiedettä, kansanterveystiedettä, psykologiaa ja
epidemiologiaa. Yritin kyllä aluksi saada oman alan kursseja, mutta en ollut hoksannut,
että niitä ei voi ottaa ellei opiskele kyseisessä opinto-ohjelmassa, hups. Haluaisin jakaa
teille nyt muutaman minua hämmästyttäneen jutun vaihdosta!

Alkushokin aiheutti aivan järkyttävä kuumuus,
sillä Canberrassa tehtiin ensimmäisten siellä
viettämieni öiden aikana lämpöennätyksiä.
Petikaverina minulla olikin jäädytetty vesipullo.
Australian luonto on tosiaan erikoinen!
Australialainen kämppikseni kantoi melko
tyynesti mahdollisesti myrkyllisen hämähäkin
ulos huoneestaan ensimmäisenä iltanaan
(itsehän menin piiloon omaan huoneeseeni),
ja meitä varoiteltiin, ettei kampuksella
oleskelevia kenguruita kannata silittää (ei
sillä, että olisi tullut mieleenkään, kun
varmaan kaksimetriset hyppyhännät välillä
nyrkkeilivät keskenään). Joutsenet olivat
mustia, harakat kuulostivat kauniilta ja
kakadut rääkyivät pahemmin kuin lokit.
Tiesittekö, että vompatit kakkaavat kuutioita?
Eukalyptuspuita (Australian englanniksi gum
trees, mikä sai minut jetlagissa ajattelemaan
jotain purkkapuita) kasvoi kaikkialla, mutta
kun ajoi pääkaupungista rannikolle, tien
molemmin puolin saattoi näkyä pelkkiä
mustuneita runkoja tulipalojen vuoksi. Vajaan
kuukauden päästä, kun ajoimme samaa
reittiä uudestaan, rungoissa saattoi jo nähdä
vähän vihreää.
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Heli Arboretumin huipulla Canberrassa.

Palaneet eukalyptuspuut alkoivat
versoa uudestaan reilun kuukauden
jälkeen, kun palot olivat aika lailla
sammuneet.

Toogateemaisiin opiskelijabileisiin ihmiset
oikeasti pukeutuivat toogiin. Kaikki kävelivät
paikalle kampusbaareihin flipflopeissaan
(Australian englanniksi: thongs). Jos baareihin
siis löysi – kampus oli vielä sekavampi kuin
Linnanmaan kampus: rakennukset olivat
numeroitu kronologisesti rakentamisjärjestyksessä, joten vierekkäiset tai yhdyskäytävällä yhdistetyt rakennukset eivät
välttämättä olleetkaan numeroitu loogisesti
peräkkäin.
Onneksi nykyään on sovelluksia, joissa on
kampuskartta, ja tämmöisille mobiilidatattomille kampuswifi. Puhelimeni SIMpaikat menivät lukkoon, koska en ollut
soittanut Suomessa molemmista korttipaikoista (paikallisilla liittymillä muuten
pystyi soittelemaan kotimaan hinnoin vaikka
mihin maihin, mm. Ruotsiin – mutta ei
Suomeen). Muuten olisin voinut missata
kahden
ensimmäisen
viikon
luennot
kokonaan. Toisaalta kaikki luennot nauhoitettiin, joten ne olisi joka tapauksessa voinut
katsoa myöhemmin kotoa.

Australian kansallismuseon yläpuolella
lentävät kuumailmapallot ovat osa
vuosittaisia Canberran perinteitä.

Kaveriporukka yhteisellä aamupalalla

Kävimme telttailemassa, kun Australia oli jo ilmoittanut Kuva on Australian kansallismuseosta, ja kuvassa
näkyy aboriginaalien taidetta. Aboriginaalien
paikkojen sulkemisesta ja osavaltioden rajojen
asema Australian alkuperäiskansana oli hyvin
sulkemisesta. Menimme pienellä porukalla yhden
tunnustettu, ja esimerkiksi joka tapahtuma ja
kämppikseni kotitilan metsiin, pystytimme teltan ja
kurssi alkoi lauseella, jolla tunnustettiin kansan
kokkailimme nuotiolla.
oikeus maahan.

6

Loppushokin aiheuttajan voittekin varmasti
arvata, koronapandemia saavutti myös
Australian. Kanadalainen kämppikseni lähti
parin kaljan jälkeen keskellä yötä sanomatta
mitään. Toki olimme aavistelleet, että hän
ankaran pohtimisen jälkeen päättäisi lähteä,
mutta hänen lähtönsä oli silti melkoinen äkkilähtö.
Me emme heti päättäneet tulla takaisin
Suomeen, vaikka yliopisto kutsui, koska tilanne
näytti Australiassa paremmalta. Mutta kun
paikkoja alettiin sulkea, elämää rajoittaa ja
lentovuoroja lakkautettiin yksi toisensa
jälkeen, arvelimme, että helpointa olisi lähteä
silloin takaisin.

Kuva näköalavuorelta, taustalla näkyvät
Australiassa riehuneet tulipalot.

Kotimatkan suunnittelu oli järkyttävän vaikeaa:
lisätietoa Suomeen palaajille sai vasta HelsinkiVantaalta. Yritäpä siinä sitten selvittää
etukäteen, millä kyydillä pääset kotiin. Lopulta
se tapahtui valtion kustantamalla taksimatkalla. Kuulimme, että pari viikkoa meidän
lähtömme jälkeen lentolippujen hinnat
saattoivat olla jopa kymmenen tuhatta euroa.
Kesää kohti tilanne alkoi ilmeisesti helpottua.
Kampuskenguruita.

Vaihdoimme siis Australian auringon Ukkohallan lumisiin maisemiin kahden viikon
karanteenin ajaksi. 43 tunnin matkustamisen jälkeen ensimmäiseksi lämmitimme
saunan. Kurssit pystyi onneksi suorittamaan
etänä loppuun. Välillä se toki tarkoitti
heräämistä keskellä yötä, sillä kellojen
siirron takia aikaero oli kutistunut
aiemmasta yhdeksästä tunnista seitsemään. Moni suunniteltu asia jäi kokematta,
mutta sain uusia hyviä ystäviä ja kaikesta
huolimatta sain hienoja uusia muistoja sekä
opin paljon kaikkea uutta.

Kuva karanteenista, siellähän se aika
kului hyvinkin kaksi viikkoa
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Niksinurkka
Teksti: Jenna Onnela

Urheilujuomat
toimivat hyvin
krapulassa. Kehosi
tarvitsee aamulla
ravinteita.

Kannattaa virittää sohvan luokse
jatkojohto, koska kuitenkin haluat
ladata kännykkää istuessasi sohvalla.
Vieraidenkaan ei tarvitse kurkkia
sohvan taakse pistorasiaa etsiessään.

Kannattaa pitää bileiden etkot
(kunhan bileitä päästään taas
pitämään) omilla kämpillä, niin
saa itselleen pullopantit ja
mahdolliset unohtuneet juomat
(lisäksi saa hyvän syyn siivota
kämppäsi).

Syömäpuikoilla (tai haarukalla)
on hyvä syödä
juustonaksuja, ei tule sormet
tahmeiksi eikä tule ahmittua.
Sekoita dippi
haarukalla, älä lusikalla. DIppi
sekoittuu helpommin eikä jauhe jää
lusikkaan. Kaiva ensin keskelle
kuoppa ja kaada siihen varovasti
dippijauhe, jottei se pöllyä ympäriinsä.

Kannattaa käydä
mahdollisimman paljon
julkisissa vessoissa, säästää
omaa vessapaperia.

Laita tiskikoneen päälle
post it -lappu, jossa
lukee toisella puolella
“likaiset” ja toisella “puhtaat”.
Näin tiedät avaamatta
luukkua ovatko tiskit
likaisia vai ei..

Afrikan tähden
pelimerkit mahtuvat
yllätyssuklaamunan
koteloon. Näin
pelimerkit pysyvät
paremmin tallessa.
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PALJON ENEMMÄN
KUIN VAATE
Teksti & kuvat: Niina Vitikka
Haalarit ovat opiskelijan univormu. Vaikka
tapahtumia ei tällä hetkellä voida järjestää, on nyt
hyvä ajankohta varustella haalarit koronaviruksen
jälkeistä tapahtumien sumaa varten! Reilun neljän
vuoden kokemuksella olen todennut, että vaikka
opiskelijariennoissa pärjää jo hyvällä asenteella,
kannattaa mukana olla muutamia hyödyllisiä
esineitä. Tässäpä fukseille ja miksei vähän
vanhemmillekin opiskelijoille pieni vinkkipaketti
siitä, mitä haalareihin voi kiinnittää ja mitä niiden
taskuista on syytä löytyä!

heijastimet

Koska Suomessa on pimeää ja
opiskelijatapahtumista sekä niihin kulkemisesta on
yleensä tavoitteena selvitä hengissä, on
haalareihin syytä ripustella useampiakin
heijastimia – itselläni on kolme, mutta tämä on
lempparini. Myös heijastavat haalarimerkit ovat
söpöjä!

pullonavaaja

Vakiovaruste, joka
kuitenkin puuttuu yllättävän
monelta. Tällä saat nopeasti
uusia ystäviä.

vyö

Napakka vyö on oleellinen, mikäli haluat
haalareiden pysyvän jalassa villeimmissäkin
reiveissä. Vaikka teipillä korjattu vyö tuokin
jännitystä elämään, allekirjoittanut suosittelee
rikkoutuneen vyön korvaamista uudella.
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hiusharja

Hiukset ovat toisinaan kovilla opiskelijamenoissa,
sillä niitä uhkaavat esimerkiksi Oulun tuivertava
tuuli, tanssilattialla Amor Infinituksen tahtiin
moshaaminen sekä hiuksiin mystisesti päätyvät
tahmeat juotavat. Jotta tukka ei muistuttaisi illan
päätteeksi huopakangasta, kannattaa haalareista
löytyä matkakokoinen hiusharja, jolla voi selvitellä
pahimmat takut vaikkapa vessajonossa.

pussukka
Tuliko niin äkillinen reissu
Alkoon, että reppu unohtui
kotiin etkä haluaisi millään
ostaa muovipussia? Ratkaisu
on haalareissa roikkuva
omppu tai muu sykerö, joka
avautuu näppäräksi
pussukaksi!

kuppi
Käden ulottuvilta on hyvä
löytyä jonkin sortin
kupakko yllättävien
juomatarjoilujen varalta.
Tämä on tällainen kätevä
shottikoko.

söpöt maskotit
Ehdottomasti haalareiden tärkeimpiä
varusteita, näitä ei voi koskaan olla
liikaa! Maskotit tuottavat iloa sekä
pitävät sinulle seuraa, jos hukkaat
kaverisi. Lisäksi suurikokoisen maskotin
avulla on helppo tutustua uusiin ihmisiin:
kun vahingossa jyrää jonkun
keppidinosauruksella yökerhon
tungoksessa, on pahoittelu hyvä tapa
avata keskustelu.
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taskujen salat
Suuret taskut ovat haalareiden parhaimpia puolia, sillä niihin mahtuu yhtä ja
toista, eikä mukana tarvitse välttämättä raahata laukkua. Haalareissa roikkuvien
vermeiden lisäksi kannattaa taskuista löytyä muutama perustarvike, joilla
pelastaa illan kuin illan:
Hakaneuloja siltä varalta, että haalarimerkki lähtee repsottamaan kesken illan.
Korvatulpat, jokaisen tunnollisesti kuulostaan huolehtivan logopedin vakiovaruste!
Huulirasva helpottaa artikulaatiota, mikäli huulet ovat päässeet kuivahtamaan illan
aikana.
Vessapaperia, koska se on vähintään 70 prosentin varmuudella loppunut vessasta
loppuillasta. Lisäksi hyvä apu tilanteessa, jossa siideriä roiskahtaa silmään (täysin
hypoteettinen esimerkki…).
Kondomi siltä varalta, että pullonavaajan lainaaminen johtaakin syvempään
tuttavuuteen.
Särkylääkettä kaikenlaisiin yllättäviin kipuihin (pääasiassa päänsärkyyn, koska et
kuitenkaan muista juoda tarpeeksi vettä).
Varavirtalähde ei ole välttämätön tavallisena bileiltana, mutta pitkissä, koko päivän
kestävissä tapahtumissa se voi tulla tarpeeseen, kun kaveri pitäisi löytää ja puhelimessa
on 3 % akkua.
Laastareita, koska vain mielikuvitus on rajana siinä, miten tapahtumien tiimellyksessä voi
onnistua loukkaamaan itsensä.
Muutama kolikko, joilla voi maksaa pienten baaribileiden sisäänpääsymaksun (tai
rikastua aamuyöstä pelikoneen äärellä).
Välipalakeksi tai muu pieni syötävä on hyvä olla mukana, sillä tapahtumahulinassa
syöminen tuppaa toisinaan unohtumaan, eikä hyviä bileitä kannata jättää kesken nälän
takia!
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Jouluisia runoja
Nämä upeat ja tunnelmalliset runot ovat koottu Communican pikkujoulukauden
2020 joulukisan ensimmäisestä tehtävästä. Tehtävänä oli luoda jouluinen runo.
Nautinnollisia lukuhetkiä runojen parissa ja kiitos taitaville runoilijoille!

Jäärien jouluruno

Puheterapeutin jouluruno

Oon vielä Communican jäsen
Joulun jälkeen häippäsen
Oon jo kyllästynyt pitkiin öihin
Kohta mä lähden oikeisiin töihin
Kuudes vuosi alkaa jo hapottaa
Kohta on varaa kukkaronnyörejä raottaa
Toivottavasti korona ei maailmaa kaada
En ehtinyt omaa pikkujoulupipariani saada

Lumeton, pimeä marraskuun loppu,
hytisten tuumaan: on töihin jo hoppu.
Vain ajovalot valaisee hiljaista tietä
ja asiakaskiireet painaa jo mieltä.
Työpaikan ovelta huomaan näyn hupsun:
vilahtavan punaisen tontun tupsun.
Avaan oven ja kiiruhdan perään,
vaan ei näy käytävässä yhtikäs ketään.

Oon jumissa välivuosien limbossa
Oisinpa ees bileissä koronalingossa
Fuksit katsoo mua kuin vanhaa trofeeta
Ei ne muista communicafeeta
Ei löydy edes kandia
En ees tiiä mikä on afasia
Kaverini alkaa jo valmistua
Ei kukaan esitä mulle diblomia

Kun monen monta lasta päivässä tapaan
pöytään AAC:t, testit ja pelit kaikki kasaan.
Kun viimein saan siivottua kelvollisesti,
huomaan, on pöydällä tontulta viesti:

Voisipa sanoittaa biisejä
Oispa sitsit, oispa iisiä
Nyt vain hajoillaan kandiin
Sekä lastensa ongelmat kieltäviin vanhempiin
Mirkku & Siika

”Heipä hei, ja iloa sun päivään!
Toivotaan, että se on antoisa tänään.
Muista, oot tärkeä ammattilainen
yhteiskunnan osaava työmuurahainen.”
Epäilykset kohdistuvat heti kollegaani,
siis huikkaan hälle: ”Pidetäänkö tauko spontaani?”
Jutellessa tasoittuu nyt kaikki mielen kuohunta,
ja ulkonakin kirkastuu, kun alkaa sataa lunta.
Erika Pitkänen

Joulu mummolassa
Lämmin joulun tunnelma,
sitä huokuu mummola.
Piparin tuoksu ja torttujen tekoa,
joulukuusessa kynttilän valoa.
Lumi koristaa maastoa,
himmeli taas kattoa.
Tonttu ja pukki punainen,
vihreä kranssi havuinen.
Koristeet esiin,
herkut uuniin,
tulee joulu, riemu suuri!
Jutta Väänänen & Jenni Parpala
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Koonnut: Milla Partanen
Teksti & Kuvat: Anni Grekula,
Jenni Parpala & Anna Siltala

FUKSIT
Keitä he ovat ja mitä heille kuuluu?

Anni: Olen Anni Grekula ja logopediasta
innostuin melko pian sen jälkeen, kun siitä
ensimmäistä kertaa kuulin, eli lukion
loppupuolella. Olen kotoisin Raahesta, eli
tästä ihan läheltä, mutta lukion kävin
Kuortaneella urheilulinjalla. Logopediasta
kuulin äidiltäni, joka on varhaiskasvatuksen
opettaja. Hänen kauttaan pääsin erään
ihanan raahelaisen puheterapeutin matkaan
päiväksi kesälomallani ja täällä sitä nyt
ollaan! Olen helposti innostuva tyyppi ja
minua on aina kiinnostanut vähän liian moni
asia. Kuortaneella opon kanssa mietittiinkin
paljon, mikä ala olisi tarpeeksi monipuolinen
ja kiinnostava. Logopedia oli lopulta ainoa,
jossa yhdistyy lääketiede, psykologia ja
monet muut mielenkiintoiset aiheet. Lisäksi
tulevassa työssä on hurjasti vaihtoehtoja ja
työnkuvaan pääsee vaikuttamaan myös itse!

Jenni: Olen Jenni Parpala, 21-vuotias
kokkolalainen. Hain logopedialle toista
kertaa tänä keväänä yhden vuoden
kauppatieteilyn jälkeen. Valintakokeessa
minua onnisti ja pääsin sisään.
Anna: Olen Anna, 24-vuotias ja kotoisin
pääkaupunkiseudulta. Päädyin opiskelemaan logopediaa Ouluun muutaman
mutkan kautta. Ensi alkuun opiskelin
lukion jälkeen englantia neljä vuotta
Helsingissä, mutta jo toisena opiskeluvuonna koin haluavani jotain ihan muuta.
Logopedian löysin perhetutun ehdotuksen kautta, ja neljännellä hakukerralla
vihdoin pääsin sisään.
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Anni: Tilanteeseen nähden ihan hyvin. Uskon,
että etäily tekee tästä vielä normaalia
raskaampaa ja kieltämättä pientä väsymystä
on havaittavissa. Haen vielä hieman rytmiä
koulujuttujen tekemiseen ja odotan kyllä
innolla itse logopedian opintojen alkamista (ja
kielitieteen kurssin loppumista).
Jenni: Todella hyvin, itseasiassa. Etäopiskelu
sopii minulle hyvin, koska tykkään aikatauluttaa omat menoni. Yllättävän hyvin
poikkeusolosuhteissakin on pystynyt tutustumaan toisiin uusiin opiskelijoihin. Meistä
fukseista on tullut tiivis porukka, ja onkin
ihanaa, että toiset auttavat aina tarvittaessa.
Anna: Hieman vaihtelevasti, mutta pääosin
hyvin. Tietysti vallitseva koronatilanne on
vaikuttanut paljon, varsinkin kun etäopiskelu
on itsellenikin melko haastavaa toisinaan, eikä
varmastikaan ole mielekkäin tapa aloittaa
uudet opinnot. Olen tehnyt ykkösvuoden
kurssien lisäksi kakkosvuoden kursseja, ja
kaikki ovat olleet todella kiinnostavia.

Anni: Heh, en ihan välttämättä lukiossa
odottanut, että yliopistossa viettäisin fuksivuoteni pääasiassa tietokoneen ääressä.
Lisäksi kielitieteen ja fonetiikan sekä suomen
kielen rakenteen kurssit ovat olleet yllättävän
iso osa syksyn opintoja, mitä en ehkä ihan
osannut odottaa. Logopediasta on saatavilla
melko vähän tietoa, joten opintojen alkaessa
mulla ei ollut ihan hirveästi ennakkoodotuksia. Sen kuulin, että logopedit ovat
yleensä mukavia ja sydämellisiä ihmisiä, mikä
on kyllä ollut ihan totta!
Jenni: Todellakin! Ainoa asia, joka minut yllätti,
oli se, että logollakin on mahdollisuus tehdä
melko personoidut OPS:it.
Anna: Ovat. Olen opiskellut logopediaa
sivuaineena aiemmissa opinnoissani ja koin
heti alan olevan juuri sitä, mitä olen etsinytkin
omaksi urapolukseni. Tänä syksynä tehdyt
opinnot ovat vielä vahvistaneet käsitystäni
siitä, että tämä on se oikea ala minulle.
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Anni: Mukavinta on ollut muiden fuksien
kanssa vietetty aika ja meidän huippujen
PRO:iden järkkäämät jutut etenkin alkusyksystä. Ikävintä tietenkin etäily sekä lähdeviittausten opettelu esseitä tehdessä.
Jenni: Ehdottomasti parasta on ollut se tunne,
että on oikealla alalla. Kurssit ovat kiinnostavia
ja ihmiset ympärillä ystävällisiä. Hirveästi
huonoa sanottavaa minulla ei ole, mutta
onhan se harmi, ettei enempää tapahtumia
ole pystytty järjestämään olosuhteiden takia.
Anna: Mukavinta on ehdottomasti ollut uudet
opiskelukaverit. Meille on muodostunut tiivis
yhteisö kaikkien fuksien kesken ja autamme
toinen toisiamme. Ikävintä on ollut ehdottomasti koronatilanteen vuoksi vallitseva
etäopiskelu. Fuksivuoden opiskelijatapahtumia, opiskelukavereiden kanssa hengailua
ja yhdessä opiskelua on ehdottomasti ikävä.

Anni: Haluan toivottaa hurjasti tsemppiä ja
kiittää myös teiltä tulleista tsempeistä,
neuvoista ja vinkeistä! Odotan innolla, että
päästään tutustumaan vielä paremmin!”
Jenni: Kyllä se pimeys kohta loppuu, kun
tulee lunta (toivottavasti). Tsemppiä ja
muistakaahan käydä ulkona!”

Mitä
odotat eniten tulevilta
opiskeluvuosilta?

Anna: Tsemppiä kaikille etäopiskeluihin, me
selviämme tästä kyllä ja vahvempana
noustaan seuraaviin haasteisiin! 😊

Anni: Kaikista eniten odotan lähiopetusta!
Lisäksi odotan kyllä uusia mielenkiintoisia
opintoja ja harjoitteluita sekä ensimmäisiä
terapioita. Yleisesti täysin normaalia opiskelijaelämää tapahtumineen kaikkineen!
Jenni: On vaikea sanoa, mitä odotan eniten,
mutta TOP 10 -listalla on varmasti lähiluennot,
terapiat ja vapaa-ajan tapahtumat. Approt ja
sitsit ovat lähellä sydäntäni.
Anna: Monipuolisia harkkoja, korona-ajan
jälkeisiä opiskelijatapahtumia ja kommunikoinnin häiriöitä käsitteleviä kursseja.
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Reetta Poikela
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Sitsilaulu-ristikko
Jenni Sorvoja

Oletko sitsilaulumestari? Pystytkö täydentämään sitsilaulujen
puuttuvat sanat ja asettamaan ne ristikkoon? Lisäksi voit testata
tietämyksesi myös biisien nimissä! Minkä nimisistä lauluista
sanat ovat peräisin? Oikeat vastaukset löydät seuraavan sivun
alareunasta.

1.

”________ jallupullon tähden, lähikauppaan tästä lähden”

2.

Laulutaidottoman juomalaulun sanat

3.

” ________, rantaan sen ratsastaa, Ivan ja Katjuska…..”

4.

” ________ aalto jäätyNYT talvipakkasessa”

5.

”Ranskassa juodaan ________, Saksassa olutta, Venäjällä vodkaa.”

6.

”Ota mut sun firmaan töihin, mielelläni ________ söisin.”

7.

”Communicafessa on keitin, ________ vaaleanpunainen.”

8.

”Minä halusin tavata Annelin, sillä tiesin ________ vielä kestävän.”

9.

” ________ parlevuu, ________ parlevuu.”

10. ”Olin kerran kutsuttuna ________ mä näissä. Sellaista ei nähty edes Onassiksen häissä.”
11. ”Aina kun iltaisin mä opiskelen, mun mieli tekee niin – ________.”
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Tehtävien vastaukset
Emojitehtävän oikeat vastaukset:
1. Etäluento / etäkoulu / etäopinnot
2. Covid-19 -pandemia
3. Harry & Meghan luopuvat kuninkaallisista
edustustehtävistä
4. Vessapaperikriisi
5. Australian maastopalot
6. Yliopisto kiinni / koulut kiinni
7. Syksyn viikinkiwappu / etätapahtumat
8. Social distancing / korona-arki
9. Etäpuheterapia

Ristikon oikeat vastaukset:
1.Tyhjän (Jaloviinan tähden alla)
2. Nyt
3. Volga (Volga)
4. Järven (Varpunen jouluaamuna)
5. Viiniä (Eurovision)
6. Jotain (Mielensäpahoitusbiisi)
7. Moccamaster (Pute hei sun täytyy muuttuu)
8. Gradussa (Pohjois-Karjala)
9. Henkilökuntaa (Henkilökuntaa)
10. Juhlissa (Pohjolan pidot)
11. Kaljaa (Kaljaa)

5.
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

Pystytkö tunnistamaan vuoden 2020 tapahtumat niin
maailmalla kuin meidän arjessamme? Oikeat vastaukset
löydät, kun käännät lehden ylösalaisin.
Jenni Sorvoja

Vuosi 2020 emojeina

Pähkinäiset suklaakonvehdit
Teksti & kuvat: Tyyne Halttunen

Joulu tulla jolkottaa ja mehän tiedämme, mitä se tarkoittaa: herkkuja ja PALJON!
Itsetehdyt konvehdit maistuvat mielestäni aina vähän paremmilta, kuin kaupan
valmiit, joten ajattelin jakaa teille tämän hyväksi todetun reseptin. Nämä
konvehdit on helppo tehdä ja ne ovat tosi herkullisia. Kauniissa lasipurkissa ne
toimivat myös erinomaisena lahjana, mikäli konvehteja siis vain jää annettavaksi
asti. 😉 Variointeja voi tehdä loputtomiin, jutun lopussa muutamia ideoita.

Kaiva kaapista tarvikkeet Osta laadukkaat ainekset:
Pähkinämassa:
keittiövaaka
160 g maapähkinävoita
lusikoita
85 g (taateli-)siirappia
veitsi
0,5 tl jauhettua vaniljaa (tai 1 tl
kuppeja
vaniljasokeria)
kattila vesihaudetta varten
ripaus suolaa
konvehtipapereita
16 g kookosjauhoa
(leivinpaperia)
Suklaakuorrute:
säilytyspurkki tai useampi

1.

250 g tummaa suklaata
0,5 rkl kookosöljyä

1. Ota kaikki massan ainekset esille, mittaa ja sekoita kulhossa lusikalla.
2. Sekoita kunnes massa on kiiltävä pallo ja pystyt käsittelemään sitä käsin. Kuvassa
massan kolme eri vaihetta.
3. Peitä kulho lautasella ja laita jääkaappiin.

2.

3.
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4.

4. Massan jäähtyessä, levittele konvehtipaperit
pöydälle valmiiksi ja voit halutessasi tehdä
suklaakuorrutteelle
pursotinpussin
leivinpaperista. Hyviä kuvallisia ohjeita löydät
googlesta hakusanoilla ”pursotinpussi leivinpaperista”.
5. Pyörittele massasta palloja ja laita konvehtipapereihin.
Vinkki: saat helposti samankokoisia palleroita
tekemällä massasta ensin pötkön ja leikkaamalla samankokoisia paloja (kts. kuva 4.)
6. Tee suklaakuorrute sulattamalla suklaa ja öljy
vesihauteessa tai mikrossa. Jos haluat, voit
temperoida suklaan, jolloin öljyä ei tarvita.
Temperointiohjeet löydät googlesta.

5.

7. Pursota suklaa pallojen päälle ja koristele
halutessasi.
8. Jäähdytä konvehdit jääkaapissa.
9. Laita ilmatiiviiseen purkkiin tai rasiaan ja
nauti viikon kuluessa. Säilyvyys paranee suklaan
temperoinnilla tai pakastamalla konvehdit.
Nämä ovat namia myös suoraan pakkasesta.

6.

7.
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Vinkkejä:
Voit korvata maapähkinävoin millä tahansa
pähkinätahnalla, itse olen testannut toimiviksi
cashewtahnan ja hasselpähkinä-suklaalevitteen.
Marsipaanista pitävälle mantelitahna on täydellistä!
Myös makeutusta voi vaihdella. Erilaiset siirapit
tuovat vaihtelua makuun.

Konvehtien sisään voi piilotella vaikka mitä: kuivatut hedelmät ja marjat, pähkinät,
lakritsi, piparminttuöljy... Vain mielikuvitus on rajana!
Konvehtien koristelussa voi olla luova tai laiska. Konvehdit ovat maukkaita sellaisenaan,
mutta mikäli haluat, niihin sopii esimerkiksi ripaus suolaa (myllystä tai hiutaleina),
pakastekuivatut marjat tai kaakaojauhe. Kaakaojauhe tarttuu parhaiten hieman
pehmeään suklaaseen.
Jos haluat välttää konvehtipapereiden käytön, nämä onnistuvat myös ilman. Kun olet
pallottanut massan, dippaa se suklaaseen ja nosta leivinpaperin päälle, (koristele) ja
laita kylmään.
Resepti kaapattu ja muokattu noracooks.com-sivustolta (kannattaa tsekata, aika hyvää
settiä!)
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