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Puheenjohtajan tervehdys
Teksti & kuva: Linda Hekko

On tullut taas se aika vuodesta, jolloin pakkaset
paukkuvat ja flunssakausi kukoistaa. Onkin siis
täydellinen hetki kaivautua viltin alle, sytyttää
kynttilät ja nauttia kuppi höyryävän kuumaa
glögiä. Mukaan voi napata tietysti myös tämän
juuri ilmestyneen Puteron, joka meille
communicalaisille viimeistään kertoo joulun-
odotuksen alkaneen.

Vuosi 2021 on ollut hyvin monivaiheinen, ja
tuntuukin, että siitä on kulunut aivan ikuisuus,
kun vuosi sitten kirjoittelin tätä samaista juttua
Puteroon, ja päivittelin sitä, miten vuosi 2020 oli
tuntunut pitkältä ja raskaalta. Kuten silloinkin, on
minun nytkin pakko todeta, että poikkeusajan
jatkumisesta huolimatta, on myös vuosi 2021
ollut valtavan antoisa ja monella tapaa
ikimuistoinen, kuten edeltäjänsäkin. Erityisesti
nyt syksyllä on ollut ilo päästä kohtaamaan niin
uusia kuin vanhojakin communicalaisia sekä
päästä nauttimaan Communican järjestämistä
lähitapahtumista, LogoFest-reissusta ja arjen
pienistä kohtaamisista yliopistolla.

Vuosi sitten totesin, ettei siitä hetkestä, kun
lupauduin Communican puheenjohtajaksi
syksyllä 2019 tunnu olevan kuin silmänräpäys
aikaa. Nyt se tuntuu kuitenkin olevan jo jotain,
joka on tapahtunut joskus hyvin kauan sitten.
Olen ehtinyt jo tässä parin vuoden aikana niin
tottua siihen, että olen Communican
puheenjohtaja, että siitä on tullut osa minua ja
arkeani, ja tuntuukin oikeastaan hieman
hassulta luopua tästä pestistä. On kuitenkin
aivan selvää, että olen sen verran paljon jo
Communicalle antanut, että nyt on aika
luovuttaa puheenjohtajan nuija seuraavalle. 

Ensi vuonnakin jatkan vielä pienessä roolissa,
sillä enhän minä nyt osaa jättää Communicaa
ja communicalaisia rauhaan ennen valmis-
tumistani. Lisäksi lähden ensi vuodeksi
Humanistisen Killan hallitukseen, jonka
toimintaa pystyn toivottavasti myös kehittä-
mään ja mahdollistamaan sen, että se
tavoittaisi jatkossa communicalaiset aiempaa
paremmin.

Me kaikki toivomme, että niin Communican
toiminta kuin meidän kaikkien opiskelutkin
jatkuisivat ensi vuonna mahdollisimman
normaalisti. Itse ainakin jaksan uskoa, että
pääsemme myötätuulessa aloittamaan uuden
vuoden, ja että se siivittää meidät kohti
huhtikuun alussa koittavia Communican 40-
vuotisvuosijuhlia. Niitä ja montaa muuta
keväällä koittavaa tapahtumaa odotankin jo
valtavan innoissani!

Nyt on kuitenkin tullut se hetki, että kiitän teitä
kaikkia lämpimästi kuluneesta vuodesta ja siitä
valtavasta luottamuksesta, jota olette minulle
osoittaneet kahden puheenjohtajavuoteni
aikana. Tsemppiä ja jaksamista vuoden viimei-
siin rutistuksiin ja ihanaa joulunodotusta teille
kaikille!

Olen omalta osaltani saanut olla kehittämässä
Communicaa eteenpäin, ja olen ollut siitä hyvin
kiitollinen, sillä Communica ja communicalaiset
ovat opettaneet minulle paljon.

Kaikkea hyvää juuri
sinulle toivottaen,

Linda



Tulevaisuuden puheterapeutit
ja puheterapia tulevaisuudessa

Puheterapeutti on puheen, kielen,
kommunikaation, äänen ja nielemistoimintojen
kehityksen ja häiriöiden tunnistamisen ja
kuntoutuksen asiantuntija. Tämän me
puheterapeutit ja sellaiseksi opiskelevat tiedäm-
me ja osaamme tietämättömille kertoa.
Valitettavan syvällä istuu kuitenkin edelleen
käsitys puheterapeutista ärrätätinä. Puhe-
terapeutin työn monialaisuuden väsymätön
esiin tuominen on niin Puheterapeuttiliiton kuin
jokaisen puheterapeutin ja sellaiseksi valmistu-
van keskeinen tehtävä nyt ja tulevaisuudessa.

Puheterapeutin työ on vuosikymmenten
kuluessa muuttunut ja laajentunut vähitellen
kaiken ikäisten ihmisten hyödyksi niin Suomessa
kuin kansainvälisestikin. Alan tieteellinen ja
kliininen kehitys sekä menetelmien kehittäminen
rohkeasti ja ennakkoluulottomasti ovat olleet
tässä erittäin tärkeässä asemassa. On helppoa
ennakoida, että etätyö ja siihen liittyvät
materiaalit, laitteet ja sovellukset ovat tulleet
jäädäkseen ja vapauttavat tulevaisuudessa
puheterapeutin työpanosta nykyisistä tehtävistä.
Tulevaisuuden puheterapeutilla tulee olla
perustieto digitaalisen maailmamme toiminnan
pääperiaatteista sekä niiden soveltamisen
mahdollisuuksista ja rajoista terveyden-
huollossa. Yhtään ei lisäksi haittaisi, vaikka
muutama diplomi-insinööri opiskelisi sivu-
aineenaan logopediaa ja saisi tätä kautta ideoita
alamme sovellusten kehittämiseen.

Teksti: Sirkku Ikonen-Hwang & Heta Piirto

Lähiaikoina työelämän muutokset tulevat
soteuudistuksen myötä koskettamaan niin
puheterapeutin asemaa terveydenhuollon
kentässä kuin työn sisältöjä ja toteuttamisen
tapaa. Lisäksi puheterapeuttien määrän
lisääntyminen tulee olemaan suuri muutos
alallamme. Tämä haastaa ammattikunnan
toimimaan yhtenäisesti sekä peräänanta-
mattomasti sen puolesta, että pääosin julkisin
varoin kustannettua puheterapiapalvelua on
tarjolla kaikille ikä- ja asiakasryhmille oikea-
aikaisesti, laadukkaasti ja riittävästi. Nykyisten
avoinna olevien vakanssien täyttymisen odotta-
minen ei riitä, vaan vakansseja tarvitaan lisää.
Asiakkaiden ohjautumisessa palveluiden piiriin ei
saa olla nykyisen kaltaisia pitkiä odotusaikoja ja
puheterapiaan tulee voida hakeutua matalalla
kynnyksellä missä päin Suomea tahansa.

Odotamme tulevaisuudelta myös uutta
tasapainoa taitoja harjoittavan yksilöterapian
sekä taitojen yleistämiseen ja niiden arjen
ympäristöjen toimintaan tähtäävän ohjauksel-
lisen työotteen suhteesta. Aivan selvää on, että
kumpaakin tarvitaan, mutta ne eivät pää-
sääntöisesti korvaa toisiaan. Kollegiaalinen
keskustelu aiheesta on käynnistynyt kuntoutus-
alalla jo vuosia sitten, mutta yhteinen näkemys
odottaa vielä muotoutumistaan puheterapian
alalla.
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Ohjauksellinen ja yhteisöllinen työskentelytapa vaatii erilaista asiakkaan asemaan asettautumisen
kykyä kuin yksilökuntoutus. Tulevaisuuden asiakas voi aina olla myös yhteisö. Tällöin vaaditaan
systeemien ja organisaatioiden todellisuuksien ymmärtämistä sekä luovuutta löytää yhdessä ne
toimintatavat, joiden avulla saamme muutosta aikaan haluamaamme ja tarvittuun suuntaan.
Ennaltaehkäisevän ja ohjauksellisen työn määrän erilaisissa hoiva-, opetus- sekä sivistystoimen
yksiköissä tulee tulevaisuudessa lisääntyä ja tämä ajattelutapa tulisi saada läpi eri organisaatioissa.
Moniammatillisuus ja monialainen työskentely on tulevaisuudessa entistäkin keskeisempi osa myös
puheterapeutin työtä.

Toivomme lisäksi, että tulevaisuudessa puheterapeutin työparina työskentelee AAC-ohjaaja tai
kommunikaatio-ohjaaja ja työn tueksi on tarjolla riittävät tukipalvelut. Näin puheterapeutille jää
enemmän aikaa keskittyä itse ydintehtävään.

Koulutusmäärien lisääminen avaa puheterapeuteille uudella tavalla mahdollisuudet edetä
organisaatioissa esimiehiksi tai suunnittelu- ja koulutustehtäviin, kun sijaisen löytymisen
mahdottomuus ei vaikeuta tätä. Tarvitsemme myös puheterapeutteja, joilla on palo vaikuttaa
yhteiskunnallisesti ja käyttää järjestöllisiä ja poliittisia kanavia alan asioiden edistämiseen.

Kaikkea olennaista tulevasta muutoksesta emme voi mitenkään ennustaa tai pysty etukäteen
ennakoimaan, sen viimeistään koronapandemia on meille osoittanut. Tulevaisuudessa on kuitenkin
tarpeen omaksua yhä lisää adaptiivisia taitoja ja yhdistää ne horjumattomaan ammatilliseen
itsetuntoon ja kykyyn tehdä töitä yhdessä toisten kanssa puheterapiapalveluita tuottavissa
organisaatioissa ja niiden eri sidosryhmissä ja -yhteisöissä.

Vaikka maailma muuttuu, puheterapeutin rooli ja merkitys oman alansa erityisasiantuntijana
yhteiskunnassa ei katoa tai vähene. Jos saamme yhdessä vietyä työelämän uudistumista eteenpäin
yllä kuvattuun suuntaan, voimme olla varmoja, että myös tulevaisuudessa puheterapeutit löytävät
nykyisen kaltaisesti paikkansa työelämästä. Tähän työhön tarvitaan kuitenkin meidän kaikkien ääntä.
Puheterapeuttiliitto kokoaa äänet yhteen ja toimii äänitorvena ja vaikuttamisen kanavana. Tuothan
siis rohkeasti äänesi kuuluviin, yhdessä olemme enemmän!

Puheenjohtaja
Suomen Puheterapeuttiliitto

Toiminnanjohtaja
Suomen Puheterapeuttiliitto

Sirkku Ikonen-Hwang

Heta Piirto
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FUKSIT

Koonti: Anni Grekula
Teksti & kuvat: Peppi Gestrin,
Maarit Orre & Piia Roinesalo

Keitä he ovat ja mitä heille kuuluu?

Peppi: Hei, olen Peppi! Sukunimeni on varmaan vielä noin ensi kesään asti
Lari, mutta heti kun DVV myöntää minulle uuden sukunimeni, niin olen Peppi
Gestrin. :D Somesta löydyn jo tuolla nimellä ja sen nimiseksi identifioidun.
Olen 30-vuotias, ja aiemmalta koulutukseltani olen laulupedagogi, eli
ihmisääni kiehtoo, ja sitä kautta kiinnostuin myös logopediasta. En
kuitenkaan uskonut, että näin ei-ensikertalaisena voisin mitenkään päästä
logolle Suomessa, joten päädyin opiskelemaan logopediaa Uppsalan
yliopistoon (en kuitenkaan ole suomenruotsalainen vaan täysin
suomenkielinen). Aloitin Uppsalassa siis tammikuussa 2021, ja rakensin
elämäni Ruotsiin sillä ajatuksella, että täällä nyt eletään ja opiskellaan ainakin
seuraavat neljä vuotta. Sittenpä tietenkin pääsin logolle tänne Ouluun! 

 Vaikka Ruotsista lähteminen tuntui vaikealta, niin jo ensimmäisenä päivänä
täällä Oulun yliopistolla tiesin valinneeni juuri oikean paikan. Olen syntynyt
Oulussa, mutta muutin täältä 1-vuotiaana Pohjois-Karjalaan, josta koen
olevani kotoisin. Tämä yllättävä "paluumuutto" Ouluun on ollut jonkinlainen
ympyrän sulkeutuminen, ja täällä mulla on niin paljon juuria, että vähitellen
alkaa tuntua kodilta.

Maarit: Olen Maarit Orre Jyväskylästä. Päädyin
kiinnostumaan logopediasta laulutuntieni kautta.
Minulta korjattiin isoja äänenkäytön ongelmia
pienillä muutoksilla asennossa, hengityksessä ja
äänen tuotossa. 

Tunneilla tutustuin suun anatomiaan ja lauluun vaikuttaviin rakenteisiin
kuten pehmeään kitalakeen. Seurauksena laulun lisäksi myös aloin
puhumaan mielestäni tehokkaammin ja ”taloudellisemmin” (ääntäni
säästellen). Hain logopedialle useita vuosia ja lopulta kävin Pohjois-
Pohjanmaan kesäyliopistossa logopedian perusopinnot, joiden avulla pääsin
Oulun yliopistoon avoimen väylän kautta.

Piia: Olen Piia Roinesalo ja olen kotoisin Ivalosta. Olen asunut myös Rovaniemellä ja viime vuoden
Tampereella psykologian perusopintoja suorittaen. Hain kaksi kertaa psykalle pääsykokeella, ja tänäkin
vuonna jäin varasijoille. Pääsykokeeseen lukiessa huomasin, että logopedia on toinen minua
kiinnostava ala psykologian ja lääketieteen lisäksi ja onneksi olin laittanut sen hakuvaihtoehtoihini.
Paikka aukesi, vaikkakin alussa koin ristiriitaisia fiiliksiä paikan vastaanottamisesta. Olen kuitenkin
iloinen, että otin paikan vastaan ja päädyin juuri tänne!

Kuka olet ja miten päädyit logopedian
opiskelijaksi?

Peppi

Maarit

Piia
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Miten ensimmäiset opiskelukuukautesi
ovat sujuneet?

Peppi: Ensimmäiset opiskelukuukaudet on
olleet aika työläitä, mutta oon tykännyt opin-
noista, ja ala tuntuu täysin oikealta. Onneksi
ollaan saatu olla fyysisesti yliopistolla ja nähdä
muita ihmisiä, ja yhdellä kurssilla on ollut jopa
lähiopetusta. Se on ollut aivan ihanaa! Kunpa
kaikki ei taas muuttuisi etäilyksi.

Maarit: Ensimmäiset opiskelukuukauteni ovat
sujuneet mielestäni hienosti. Alussa minua
jännitti kovasti, sillä jo orientaatioviikolla minun
oli hypättävä kakkosvuosikurssilaisten kyytiin
aineopintojen luennoille. Syksyn ensimmäisen
periodin kiire ja palautettavien oppimis-
tehtävien paljous yllätti minut. Onneksi minulla
oli vielä paljon energiaa kesäloman jäljiltä eikä
stressi tehtävistä noussut ylitsepääse-
mättömäksi. Ajattelin, että jos vain teen
oppimistehtäviä enkä murehdi niiden mää-
rästä, niiden on varmasti joskus loputtava.
Onneksi ne tosiaan loppuivat ja minulle jäi
käteen onnistumisen kokemus tehtäväpal-
jouden selvittämisestä. Nyt jo toinen periodi on
ollut paljon rauhallisempi.

Piia: Opintojen suhteen on ollut ehkä vähän
motivaation puutetta havaittavissa, varsinkin
kun haluaisin päästä opiskelemaan jo oman
alan juttuja. Fuksisyksy on kuitenkin sujunut
hyvin ja on ollut ihanaa päästä tutustumaan
ihmisiin ja Ouluun eri tapahtumien merkeissä.

Ovatko opinnot vastanneet odotuksiasi?

Peppi: Opinnot ovat vastanneet odotuksiani,
luennot on hyviä ja meillä on motivoitunut
vuosikurssi. Etenkin ryhmätöitä on kiva tehdä, ja
oon muutenkin kaivannut yhdessä opiskelua
tosi paljon kaiken koronakurjuuden jälkeen.
Täällä tuntuu myös saavan ohjausta ja
hopsausta tosi hyvin, mikä on auttanut paljon.
Vaikka suurin kiinnostuksen kohteeni logope-
diassa on äänihäiriöt, ääniterapia ja kaikki
muukin ääneen liittyvä ja niihin haluaisin suun-
tautua, niin oon tässä syksyn mittaan huoman-
nut, että ihan kaikki muutkin logopedian osa-
alueet alkavat kiinnostaa koko ajan enemmän.

Maarit: Olen ollut erittäin tyytyväinen
opetuksen tasoon yliopistollamme. Oppimis-
tehtävät ovat tuntuneet tärkeiltä ja niitä
tehdessä on tunne, että tehtävien aihe on
olennainen työelämänkin kannalta. Sivuaineet
ovat aineopintojen rinnalla tuntuneet vähem-
män tärkeiltä, mikä on vaikuttanut panos-
tukseeni niissä, verrattuna varsinkin siihen,
kuinka paljon panostan aineopintoihin. Olen
kuitenkin myös ymmärtänyt niiden tärkeyden
puheterapeutin työn ja asiantuntijuuden
kannalta ja yritän oppia niistä kaiken minkä
tunnen oleelliseksi oman alani kannalta.

Piia: Joo ja ei! Etäopetus sopii minulle
henkilökohtaisesti paremmin ja on ollut ikävää,
kun joillain kursseilla hybridiopetus ei ole ollut
ollenkaan mahdollista. Pandemian alkaessa
monesti korostettiin, että etäopiskelu ja -työt
tulevat jäädäkseen. Toki on ollut kivaa käydä
yliopistolla omalla ajalla opiskelemassa esim.
pienemmässä porukassa. Opintojen sisältö on
ollut uutta, sillä minulla oli hyvin suppea
näkemys logopediasta.

Mikä on ollut opiskelussa kivointa, mikä
vähän ikävämpää?

Peppi: Kivoin juttu on ehdottomasti ollut kaikki
meidän ihanat vuosikurssilaiset! Niin huippu
"luokka", ja oon tosi iloinen siitä, että meitä
"aikuisfuksejakin" on aika paljon. :) Tykkään
näistä ihmisistä! Toki myös logopedia itsessään
kuuluu tähän kivointa-kategoriaan. Vähän
ikävämpää on ollut se, miten yllättävän vaikeaa
on tajuta kaikki viittaussäännöt ja varsinkin se,
miten lähdeluetteloon merkitään mikäkin asia.
Ikävintä on se, että koronatilanne pahenee.

Maarit: Opiskelussa pidän eniten vapaudesta,
jonka saa, kun on yliopistossa opiskelijana.
Luennot eivät täytä päivääni kokonaan ja voin
itse valita, miten käytän aikaani opiskeluun itse-
näisesti. Ikävintä opiskelussa minulle on ehkä
se, että tunnen edelleen painetta suoriutua
erinomaisesti joka kurssista ja saada erittäin
hyviä numeroita, vaikka opinnoissa pitäisi
keskittyä omaan oppimiseen ja miettiä onnistu-
misia kursseilta sitä kautta.
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Suoritan kurssia miettien numeroa, jonka tulen
saamaan vaikka haluaisin keskittyä enemmänkin
siihen, kuinka osata tärkeät asiat puheterapeutin
työn kannalta. Avoimen kautta tulleena minun on
pitänyt saada täydet 5 jokaisesta suorittamastani
perusopintojen kurssista, jotta pääsin opiske-
lemaan logopediaa. Tästä ajatusmaailmasta olen
yrittänyt päästä irti, mutta huomaan silti kovasti
vertailevani omaa onnistumistani pelkästään
saadun numeron perusteella.

Piia: Ehkä yllättävää, mutta Academic English on
ollut tosi kiva ja hyödyllinen kurssi. Odotan myös
ensi kevään logopedian opintoja todella paljon.
Ylivoimaisesti ikävintä on ollut lähdeviittausten
opettelu...

Mikä on ollut fuksisyksysi
mieleenpainuvin kokemus?

Peppi: Fuksisyksyn mieleenpainuvin kokemus on
ollut ihan tämä koko homma, että mitä mitä
mitä, olenko ihan todella päässyt opiskelemaan
logopediaa?? En jotenkin käsitä tätä vieläkään.
Välillä yliopistolle tullessa tuntuu siltä, että
varmaan tää on joku leikki, että en kai oikeasti
opiskele täällä. Varmaan pitäisi vähitellen alkaa
uskoa, että musta oikeasti tulee puheterapeutti!
Logopedian ja yliopiston ulkopuolella fuksisyksyn
mieleenpainuvin kokemus on ollut mulle tosi
rakkaaksi tullut lottaoopperaproduktio, joka
vihdoin kaikkien koronasiirtojen jälkeen saatiin
kannettua lavalle lokakuussa. Se on ollut mulle
aivan valtava ilo ja voimavara myös opiskelun
kannalta, vaikka veikin tosi monta viikkoa tästä
syksystä ja nyt saa sen takia kiriä opiskelujen
kanssa.

Piia: SenjoRiittojen sijoittuminen 2. sijalle
fuksisuunnistuksessa ja Hurmoksen Erika
Vikmanin keikka. Myös ekat haalaribileet jäivät
mieleen.

Peppi: Tulevilta opiskeluvuosilta odotan eniten
ystäviä, iloa, uusia kokemuksia, kollegiaalisuutta ja
kaikessa rauhassa puheterapeutin ammattiin
kasvamista. :) 

Maarit: Odotan sitä, että pääsen harjoittelemaan
kuntouttamista oikeiden asiakkaiden kanssa.
Terapiatilanteet kyllä jo valmiiksi jännittävät, mutta
koen nämä kokemukset ja harjoitukset erittäin
tärkeiksi.

Piia: Uusia ystäviä, ensimmäistä terapiakertaa
(jännittynein fiiliksin) ja unohtumattomia
tapahtumia!

Peppi: Oon onnekas, kun saan opiskella teidän
kanssa. Olette huippuja! Jaksetaan yhdessä. <3

Maarit: Toivon että pääsen tutustumaan teihin
kaikkiin vieläkin paremmin. Minusta on mahta-
vaa, että opiskelen tällä hetkellä kahden eri
vuosikurssin kanssa, sillä pääsen viettämään
aikaa opiskelujenkin merkeissä monien logo-
pediaa opiskelevien kanssa. Myös muiden
vuosikurssien opiskelijoita on ollut mahtava
nähdä opiskelijabileissä ja heiltä on saanut hyviä
vinkkejä tulevaa opiskelua varten. Oulun
yliopistossa on minusta erityinen yhteishenki
logopedian opiskelijoiden kesken ja olen ylpeä,
että olen tämän opiskelijayhteisön jäsen.

Mitä odotat eniten
tulevilta opiskeluvuosilta?

Mitä haluat sanoa
kanssalogopedeillesi juuri nyt?

Piia: Pitäkää huolta itsestänne. Mikään kurssi tai
essee ei ole niin tärkeä, että sen takia kannattaisi
laiminlyödä omaa terveyttä. On ollut myös
ihanaa tutustua teihin kaikkiin!

Maarit: Fuksisyksyn mieleenpainuvin kokemus
oli, kun voitettiin mahtavan ryhmän kanssa Com-
munican oma fuksisuunnistus. Suunnistuksessa
meillä oli mieletön tunnelma ja innostus rastien
tehtäviä tehdessä. Rastien tehtävät olivat
hauskoja, mutta kuitenkin koen, että siirtymiset
paikasta toiseen ryhmäni kanssa oli
suunnistuksen parhaita hetkiä.
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Joulukorttien askartelua
Teksti & kuvat: Emilia Tukiainen

Ihana joulu on jo aivan pian täällä! Kuten monella muullakin, myös minulla liittyy jouluun
monenlaisia perinteitä. Yksi niistä on joulukorttien lähettäminen. Muistan jo aivan
pienestä pitäen lähettäneeni joulukortteja sukulaisille ja ystäville. Parasta oli valita kortit
ajatuksella henkilöille, joille ne olivat menossa. 

Nykyään nautin korttien askartelustakin, joten olen jo monena vuonna askarrellut
joulukortit itse. Korttien askartelussa minusta oman käden jälki saa näkyä, eikä jäljen
tarvitse olla priimaa. Jos kortteja tekee paljon, kannattaa askartelumalli muutenkin pitää
yksinkertaisena. Tänä vuonna päätin tehdä ympäristö- ja opiskelijabudjettiystävälliset
kortit siinä mielessä, että en ostanut niihin mitään muuta tarvikkeita kuin tarroja.
Kaappien kätköistä löytyi monenlaista tarviketta aiemmista askarteluista ylijääneenä.

Kuviokartonki käy myös korttipohjana!

Jos kortteja tekee useamman kerralla,
kannattaa kaikki tarvittavat materiaalit

leikellä valmiiksi.

Valmiit kortit! Takapuolelle lisään vielä
joulurunon toivotuksineen. Yleensä kortti

ilahduttaa saajaa, olipa se itse tehty tai ei.

Tunnelmallista joulun odotusta!

Emilia
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Ombrelo:

Uratarina

Ombrelo on Nina von Schantzin perustama yritys, joka tuottaa erilaisia
terapiapalveluita läntisessä Suomessa Raahesta aina Raumalle saakka.
Ombrelossa keskitytään yhdessä asiakkaan kanssa arkea haittaavien pulmien
ratkomiseen konkreettisten tavoitteiden kautta. Voimakkaasti kasvava yritys
tarvitsee riveihinsä erityisesti uusia puheterapeutteja. Ombrelossa voit itse
vaikuttaa työsi määrään ja sijaintiin. Kaupan päälle saat vielä työyhteisön tuen,
kouluttautumista tukevan työnantajan ja vapauden työskennellä juuri sinua
kiinnostavien pulmien parissa.

Ombrelon varjon alla voit olla työntekijä tai yrittäjä

Ombrelon työyhteisö on kultaakin kalliimpi

Laillistettu puheterapeutti Roosa-Maria
Veteläinen tuli vuonna 2017 Oulusta
Vaasaan kesätöihin Ombreloon ja jäi sille
tielle. Nyt on kuitenkin tullut aika palata
lähemmäs ystäviä ja perhettä.

– Olen kasvanut ombrelolaiseksi. Kun
paluumuutto tuli ajankohtaiseksi, uuden
työpaikan etsiminen tuntui haastavalta.
Ajatus Ombrelon laajentumisesta poh-
joisemmaksi lähti siis minun halustani
pysyä edelleen osana Ombreloa. Asiaa
punnittuani ehdotin Ninalle laajentumista
uuteen kaupunkiin ja onnekseni Nina
tarttui ehdotukseeni. Loppuvuodesta 2021
toimintamme laajeni Raaheen, Veteläinen
kertoo.

Kuva: Roosa-Maria Veteläinen

Teksti: Milla Kankaanpää
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– Mielestäni parasta Ombrelossa on kannustava työyhteisö. Lisäksi minulle on
tärkeää, että asiakastyön laadukkuuteen panostetaan painottamalla laatua
määrän yli. Minulla on työsuhteessani mahdollisuus vaikuttaa oman työni
määrään ja säädellä sitä joustavasti. Näin pystyn huolehtimaan
työhyvinvoinnistani ja jaksamisestani. Tämän kaiken hyvän lisäksi minulla on
käytössäni monipuoliset materiaalit sekä toimivat työvälineet, Veteläinen sanoo.

Yrittäjäkin on osa työyhteisöä

Laillistettu puheterapeutti Päivi Hautamäki
aloitti Ombrelo-yrittäjänä vuonna 2015
työskenneltyään Ombrelossa ensin työ-
suhteessa. Ombrelossa puheterapeutti voi
halutessaan kasvaa yrittäjäksi työsuhteen
aikana.

– Yrittäjyys oli kiinnostanut minua kauan,
mutta ensimmäisen askeleen ottaminen
pelotti. Ombrelon yrityshautomossa oli
hienoa, että sieltä sain tukea ja tietoa
yrittäjyydestä erityisesti puheterapia-alaa
koskien. Vaikka työsuhteeni muuttui
työntekijästä yrittäjäksi, olen edelleen osa
työyhteisöä, Hautamäki kertoo.

Ombrelossa työskennellessä voi siis osallistua yrityshautomon toimintaan, joka
koostuu pienistä koulutuksista ja yksilöllisistä konsultaatioista. Yrityshautomo
kulkee työntekijän rinnalla vielä sen jälkeenkin, kun hän on alkanut yrittäjäksi.
Yrityshautomoon osallistuminen ei velvoita yrityksen perustamiseen.

Kuva: Tuukka Kuosmanen

Joustavuus on Ombrelossa siis tekoja, eikä pelkkää puhetta. Ombrelossa on myös
mahdollista hyödyntää yrityksen yhteisiä toimitiloja, työvälineitä ja hallinnollisia
palveluita. Ombrelossa kannustetaan myös kouluttautumaan ja kehittämään
omaa ammattitaitoa.
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Neulontatempaus oli koko marraskuun ajan kestänyt
tapahtuma, jonka aikana communicalaiset pääsivät
hakemaan Huoneelta kauniin värisiä lankoja sekä puikkoja
projektejaan varten. Yleiseen jakoon laitettiin myös helpot
sukka- ja lapasohjeet, joiden avulla aloittelijatkin pääsivät
mukaan tekemään hyvää. Communicalaiset pääsivät
nauttimaan yhteishengestä, kun neulojat kokoontuivat
näyttämään taitojaan ja herkuttelemaan neulontaillan
merkeissä marraskuun puolivälin paikkeilla.

Neulontatempaus

Communican

10

Kelien viiletessä on hyvä kaivaa puikot ja langat esiin. Mikä
voisikaan olla parempaa kuin lämpöiset villasukat jalassa ja
kuppi kuumaa kaakaota? Vastapainona opinnoille
Communica järjesti marraskuussa ensimmäistä kertaa
neulontatempauksen, jonka tavoitteena oli kerätä Oulun
yliopistollisen sairaalan lastenneurologian osastolle toinen
toistaan pienempiä ja lämpimämpiä neuleita.

Teksti: Jenni Parpala

Tempauksella olemme keränneet OYS:n
lapsille ja nuorille valtavan määrän ihania
sukkia, lapasia ja pipoja. Toivottavasti
Neulontatempaus muodostuu perinteeksi, ja
pääsemme jatkossakin heiluttelemaan puik-
koja yhdessä!

Kuva: Jenni Parpala

Kuva: Anni Grekula
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Puheterapeutin päivä 
HLS-Fondossa

Aamu alkaa tänään vauhdilla,  kahvi
mukaan ja tien päälle!

Onneksi huomenna saan nukkua
pidempään, ensimmäinen asiakas vas-
ta klo 10 ja sekin etänä kotoa käsin. :)
Tänään minulla on 3 asiakaskäyntiä,
kaksi aamulla ja yksi iltapäivällä.

Joulu lähestyy ja näkyy myös terapioiden sisällössä.
Tämä pieni Kelan asiakas tarvitsee vahvaa tukea
vuorovaikutukseensa. Olemme tavanneet jo usean
vuoden ajan, taitaa olla 128. kerta tänään!

Seuraava asiakaskäyntini on ns.
arkikäynti. Menen asiakkaan kotiin ja
pohdimme yhdessä GAS-tavoitteet
tulevalle jaksolle. Onneksi meillä on
GAS-pankki, josta näen muiden
tekemiä tavoitteita. Siitä on valtavasti
apua, asiahan on minulle ihan uusi!Lounaalle suuntaan Halpahalliin — siellä on

mahdottoman runsas jälkiruokapöytä! Yritän käydä
säännöllisesti syömässä, joko työkavereiden kanssa
tai itsekseni. Mutta täytyy myöntää - joskus olen
nauttinut lounaani autossa…

Teksti: Päivi Homanen

Kuvat: Anu Ahola
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Tänään meillä on Aivoriihi, jossa jaamme ideoita materiaalien
käytöstä ja uusista ideoista. Tiimeissä ja työnohjauksessa
pääsen säännöllisesti puhumaan myös haastavista
asiakastilanteista.

Tyypillinen päiväni on hyvin
liikkuva, kassien kantaminen
kasvattaa mukavasti hauista. ;)

Iltapäivän asiakkaani tulee toimistolle, se
on mukavaa vaihtelua.

Usein suuntaan kotiin tekemään
päivän käyntikirjaukset Diariumiin.
Villasukat jalassa sohvalla on ihan
kiva lopetella päivää.

Eilen oli kuitenkin spesiaalipäivä, suuntasimme
työajalla ilmajoogaan. Ei huono!
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LogoFest 2021

ikimuistoinen reissu

Matkamme kohti Suomen entistä pääkaupunkia
alkoi torstaisena pakkasaamuna yliopiston
parkkipaikalta. Lähdimme liikkeelle jo kahdeksan
paikkeilla, sillä edessämme oli noin kymmenen
tunnin ajomatka läpi lumimyräkkäisen ja pitkän
Suomen. Pitkään ajomatkaamme olimme
varautuneet muutamin aktiviteetein, joihin
innokas communicalaisjoukko lähti innolla
mukaan. Bussibingoon saimme jo heti
parkkipaikalla ensimmäiset rastin ruudukkoon,
kun PJ:llä tuli kuuma takissaan Communican
tavaroita kantaessaan.

Teksti: Jenni Sorvoja

"Matkasta on tulossa pitkä, mutta
onneksi seura on priimaa ;)"

Bussimatkojemme aikana kiersi pitkin
poikin penkkirivejä LogoFest-vihko,
johon matkaajat saivat anonyymisti
kirjoitella viestejä, taiteilla kuvia tai
tehdä vaikkapa gallupeja muiden
reissaajien iloksi. Tänne Puteroon on
poimittu niistä muutamia mukaan,
mutta jos haluat ihailla vihkoa
kokonaisuudessaan, voit käydä luke-
massa sitä Huoneella (HUM104)!

Ensimmäinen matkan vastoinkäyminen
tapahtui pysähdyksemme yhteydessä, sillä
emme saaneet DVD-soitinta (tai oikeastaan
bussin telkkareita) tekemään yhteistyötä
kanssamme – tästä syystä elokuvat (kuten
monia puheterapeutteja puhututtava
Kuninkaan puhe) jäi meiltä näkemättä. Tämä
ei kuitenkaan tunnelmaamme latistanut,
vaan elokuvien jättämät aukot täytimme
yhdessä sitsilaulujen sulosoinnuilla ja neule-
puikkojen sauhuamisella.

"Taattu logopedimeininki:
puikot rupesi kilisemään heti,

kun yliopiston pihasta
startattiin! "
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Saavuimme mäkiseen ja vielä tuolloin lumettomaan Turkuun kuuden aikaan illalla, jolloin
meitä vastaanottamassa olivat Putexin ja Vocaliksen edustajat Åbo Akademin tiloissa.
Rennon jutustelun lomassa tuli muutamat lautapelit pelattua sekä yksi suuri Hesburger-
tilaus tehtyä. Ihanat turkulaiset logopedit majoittivat meidät ensimmäisen yön ajaksi
luoksensa, sillä tulimme pitkän matkamme johdosta päivää ennen LogoFestien alkua
Turkuun.

"Pian päästään tutustumaan
kanssalogopedeihin <3 Jee <3"

Aamun valjetessa kokoonnuimme communica-
laisten kesken ja lähdimme seikkailemaan pitkin
Turkua. Päivän aikana tutustuimme turkulaisten
yliopistojen tiloihin sekä kävimme katsomassa
kaupungin tärkeimpiä nähtävyyksiä (Posankka
tietenkin). Illan pimentyessä myös muut Suomen
logopedit saapuivat perille ja kokoonnuimme
yhdessä viettämään iltaa paikalliseen ravin-
tolaan/yökerhoon Saaristobaariin. 

Illan ohjelmaan kuului Fondon esittely,
ainejärjestöjen haalarimerkkien shoppailua
haalarimerkkitorilla (Communican merkeistä
tykättiin, jee!), tutustumista uusiin logopedi-
tuttavuuksiin erilaisten ohjelmanumeroiden kaut-
ta sekä Communican exculahjan luovuttaminen
Putexille sekä Vocalikselle – levitimme Turkuun
Oulun yliopiston Arctic Attitudea magneetti-
pilkkipelin muodossa. Lopuksi communicalaiset
lähtivät yhdessä kohti yhteistä koulumajoitusta.

"Mun 120cm ilmapatja tulee
narisemaan siellä

liikuntasalissa niin paljon että
kukaan ei nuku <3"

Seuraavana päivänä koitti aika yhteisen
LogoFest-rastikierroksen, minkä aikana logo-
pedit pääsivät yhdessä kisaamaan erilaisten
aktiviteettien parissa muita joukkueita vastaan,
osallistumaan Ombrelon rastille sekä suun-
nistamaan pitkin kaupunkia. 

Allekirjoittaneelle rastikierroksen suunnistusosio osoittautui jo ennen rastikierroksen
alkua liian haastavaksi tehtäväksi, sillä mennessäni Åbo Akademille onnistuin eksymään  
Google Mapsin antamista ohjeista huolimatta (tai niiden takia, jokainen saa tehdä omat
päätelmänsä :D). Rastikierros jäi minulta siis kokematta, mutta muiden communicalaisten
mukaan tämä aktiviteetti oli erittäin tykätty.
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"Oispa sitsit"

Illalla sitsasimme turkulaisittain LogoFest-sitsien
merkeissä. Turun sitsiperinteet olivat hyvin
erilaiset oululaisiin verrattuna ja täytyi muutamat
sitsit läpikäyneen sitsikonkarinkin kirjoittaa
sananparsia ylös laululäsyyn ne muistaakseen.
Erityisesti poikkeavuuksista mieleeni jäi
puheenvuorojen aloituslausahdus, joka meni kuta
kuinkin näin: ”Arvon laulumestarit, hyvä sitsikansa,
olen logopedian kandidaatti _____...”. Poikkeavista
toimintatavoista huolimatta sitsaaminen on aina
mukavaa ja mukaan tarttui useita hyviä
logopediateemaisia sitsilauluja. 

"Oli kyllä mukavaa!
Koronafuksitkin pääsi ekaa

kertaa sitsaamaan :)"

Sunnuntaiaamuna kokoonnuimme yhdessä vielä
viimeistä kertaa näille LogoFesteille brunssin
muodossa jo perjantai-iltana tutuksi tulleeseen
Saaristobaariin. Brunssin aikana kuuntelimme
CogniMedin esittelyn, pelasimme bingoa sekä
juttelimme logopeditovereillemme, ennen kun
lähdimme uudelle kymmenen tunnin bussi-
matkallemme kohti Oulua. 

Lähtiessämme oli Turussa maa jo
muuttunut valkoiseksi ja pak-
kastakin mittarissa oli enemmän
kuin aiemmin – ehkä tosiaan
Communica toi mukanaan Turkuun
arktista asennetta muutenkin kuin
pilkkipelin muodossa. 

"Todellakin väsymyksen
arvoinen viikonloppu!"

"Hauska ja ikimuistoinen reissu"
"Oli mukava nähdä muita

logopedejä ja tutustua uusiin
communicalaisiin!"

"GO COMMUNICA <3"

"Ihana reissu takana,
superhauskaa oli <3"
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Hyvinvointi-            
tuutorointi

Mitä on hyvinvointituutorointi?

Kuka voi osallistua? Kuka voi
olla tuutori?

Teksti: Essi Karjalainen

Hyvinvointituutorointi on Oulun yliopiston
opiskelijoille suunnattua vertaisohjausta,
jossa opiskelijat järjestävät toisille
opiskelijoille erilaisia aktiviteetteja ja
tapahtumia. Tuutoroinnin tarkoituksena on
tuoda opiskelijoita yhteen ja pienentää
kynnystä löytää mielekästä ajanvietettä.
Hyvinvointituutorointi perustuu OYY:n
hyvinvointihankkeeseen, joka on opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittama.

Hyvinvointituutorointiin voivat
osallistua kaikki Oulun yliopiston
opiskelijat! Tuutorit ovat toisia
yliopiston opiskelijoita.

Mitä pitää tehdä, jos haluaa mukaan
tuutorointiin tai tuutoriksi?

Järjestettäviä aktiviteetteja on helppo seurata
esimerkiksi hankkeen Instagramin kautta.
Hankkeella on myös Moodle-tila, Telegram-
ryhmä ja Discord. Kaikkiin näihin löytyy linkki
OYY:n sivuilta (ooy.fi/hyvinvointituutorointi).
Aktiviteetista riippuen siihen voi joko
osallistua suoraan ilmaantumalla paikalle tai
ilmoittautumalla etukäteen! OYY järjesti
avoimen haun tuutoreille viimeksi alku-
syksystä. Tällä hetkellä uusia tuutoreita ei
haeta.

Millaisia tapahtumia
on järjestetty?

Tuutorointi on jaettu kulttuuri-, liikunta- sekä
taito- ja tietotuutorointiin. Kulttuurituuto-
roinnissa voidaan osallistua erilaisiin
kulttuuritapahtumiin ja vierailla esimerkiksi
museoissa, konserteissa tai teattereissa.
Liikuntatuutoroinnissa voidaan kokeilla eri-
laisia lajeja ja osallistua liikuntatapahtumiin.
Taito- ja tietotuutoroinnissa voidaan har-
joitella jotain tiettyä taitoa, kuten koo-
daamista, soittamista tai opiskelutekniikoita.
Tuutoroinnissa palveluja pääsee yleensä
kokeilemaan edullisemmin ja lisäksi saa-
tetaan järjestää esimerkiksi erilaisia opas-
tuksia kulissien taakse. Aktiviteetit voivat olla
mitä tahansa tuutorin ja osallistujien
mielenkiinnosta riippuen. Jotkut aktiviteetit
ovat viikoittain järjestettäviä kerhoja, toiset
yksittäisiä tapahtumia. Tänä syksynä on
järjetetty esimerkiksi kävely- ja juoksu-
lenkkejä, debate-kerhoa, kiipeilyä, teatteri-
käyntejä, askartelua sekä elokuva- ja
lautapeli-iltoja. Järjestettäviä aktiviteetteja
voi myös toivoa!
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10 "must-have" -peliä ja
materiaalia 

Puheterapeutin työkalupakkiin!
Teksti: Katja Koski, FT, Äännekoulun johtava

puheterapeutti

www.katjakoski.fi

Minulta kysyttiin taannoin, mitä materiaalia ilman puheterapeutti ei pärjää. Kaikilla on varmasti
omia lempimatskuja, mutta tätä vastausta varten tein pienen tutkimusmatkan siihen, mitä meillä
Äännekoulussa käytetään eniten. 

Tässä siis top 10 eniten lainatut meidän puheterapiamateriaalit.
Materiaalien videoesittelyt löydät Äännekoulun Instasta! 

Meillä on terapeuttien käytössä kirjastoapplikaatio, mistä he voivat hakea pelejä ja leluja. Kaikki
materiaalit lainataan omalla kirjastokortilla. Näin matskut ei mene hukkaan ja samalla saadaan
hyvää dataa siitä, millaisista leluista ja peleistä on kaikista eniten hyötyä.

Kolikkopossu1.
Kolikkopossu on aivan loistava toistoja tuottava lelu.
Possun sisälle laitetetaan kolikoita. Voi käyttää moneen
tarkoitukseen:

- "Anna” -sanan harjoitteluun
- Toistojen palkinnoksi
- Kuvanvaihdon opetteluun Puput piilossa -kansio2.

Puput piilossa -kansioon laitetaan ensin puput ja
pupujen päälle sanakortteja – esimerkiksi
Pupupuu-materiaalin kortit menevät kansioon
hyvin. Kumpikin ryhtyy etsimään oman värisiä
pupuja! Lopuksi usein siivoan puput pussiin
sanoilla “pupu hyppää”, “pupu” tai “hyppy”, jolla
saan lisää toistoja pyöreistä vokaaleista.

Pop-up pirate3.
Pop-up Piratessa laitetaan miekkoja
merirosvon ympärillä olevaan tynnyriin. Ja
sitten kun niitä on tarpeeksi niin merirosvo
pomppaa ylös. Toimii aivan loistavasti
toistojen motivaattorina: aina kun teet
toiston, saat laittaa miekan!
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Kuvat: Katja Koski & Sara Metsänen

http://www.aannekoulu.fi/
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Taskunopan taskuun voi laittaa erilaisia tehtäviä kuvina.
Heitetään noppaa ja tehdään nopan osoittama tehtävä.
Nerokasta!

Värikäs taskunoppa4.

Toimii todella monenlaiseen teke-
miseen. Alunperinhän tämä on
sananselityspeli, mutta Aliaksen kortteja
voi käyttää paljon muutenkin: ylä-
käsitelajitteluun, sanavaraston laajen-
tamiseen…

Junior Alias5.

Muistan tämän pelin jo omalta kouluajalta, ja
että tykkäsin siitä hirmuisesti. Niin tykkäävät
selkeästi meidän Äännekoulun puhetera-
peutitkin ja asiakkaat. Käy monenlaiseen
harjoitteluun: ruumiinosien nimeämiseen,
vaatteiden nimeämiseen, kysymysten har-
joitteluun… Meillä on tähän tueksi tehty
toimintataulu, jota voi käyttää harjoittelun
tukena.

Arvaa kuka? -peli6.

Suujumppakamoja7.
Joitain suujumppakamoja on
hyvä olla omassa työkalupakissa. 
Meidän puheterapeutit käyttävät
eniten näitä:

- Punainen chewytube puremistaitojen harjoitteluun
- Nallepullo juomisen ja pillillä imemisen treenaamiseen
- Z-vibe-kasvovibra kasvojen alueen aktivoimiseen
- Myotape huuliosulun treenaamiseen
- Suuhygieniatikku (engl. toothette) suun sisäosien sensoriseen
stimulaatioon ja alkuvaiheessa pureskelun opetteluun



Toimii monenlaisena harjoitusvälineenä. Ihan
alussa pienten autististen lasten kanssa tämä
toimii hyvin vuorovaikutuksen herättelyssä.
Äänipalapelin ääniä voi matkia, ja palapelin osia
voi pyytää kuvin, sanoin… Hyvistä toistoista voi
palkita sillä, että saa laittaa palapelin palan
paikalleen. Hox! Kannattaa ottaa versio, jonka
saa pois päältä. :)

äänipalapeli8.

Hauska peli, jossa etanat kulkevat pitkin
magneettisen laatikon sivuja ja peli-
lautaa. Toimii hyvin toistojen saa-
misessa, erityisesti lapset innostuvat
usein siitä, kun etanat kulkevat laatikkoa
pitkin, eikä vain pelilaudalla.

etanaralli

Kynällä ja paperilla voit tuottaa vaikka koko
terapiakerran, jos kaikki muut tavarat jäivät
kotieteiseen… (tunnustan, näin on joskus käynyt!).
Paperiin voi tehdä terapiasuunnitelman, keksiä
improvisoidun pelin, tehdä kuvia kuvanvaihtoa varten…
vaihtoehdot ovat rajattomat.

Kynä ja paperia10.

https://www.instagram.com/aannekoulu/

9.

Äännekoulun instasta löydät videosarjan, jossa esittelen nämä pelit ihan
konkreettisesti, tulehan seuraamaan meitä!
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Viiden vuoden odotus palkitaan ja ensi vuonna päästään vihdoin juhlimaan 40-vuotiasta
ainejärjestöämme lauantaina 2.4.2022 Alppimajalla. Juhliin ovat lämpimästi tervetulleita kaikki
Communica ry:n jäsenet ja heidän avecinsa. Tilaisuuteen osallistuu myös kutsuvieraina logopedian
oppiaineen henkilökuntaa, alamme yritysten edustajia, muiden ainejärjestöjen edustajia ja edellisiä
ainejärjestömme puheenjohtajia. Ainejärjestömme järjestää siis vuosijuhlat vain kerran viidessä
vuodessa, joten jäsenistöllä ei välttämättä ole tietoa vuosijuhlaetiketistä tai illan kulusta. Tähän juttuun
on koottu tärkeimpiä asioita vuosijuhliin liittyen. Noudatathan kuitenkin seremoniamestarin ohjeita, jos
ne poikkeavat seuraavista ohjeista. Ohjeiden tarkoituksena on huolehtia siitä, että ilta sujuu viihtyisästi
kaikkien osalta. Tärkeintä on nauttia ikimuistoisesta illasta ja hyvästä seurasta!

KOHTI

vuosijuhlia
Teksti: Jenni Kelhä

Illan kulku

Vuosijuhlien juontajina toimivat seremoniamestarit. Noudatathan heidän ohjeitaan. Juhlassa on myös
laulunjohtaja, joka aloittaa ja johtaa lauluja. Jokaisella vieraalla on käytössään oma laululehtinen, josta
he voivat toivoa lauluja laulunjohtajalta tauoilla.

Vuosijuhlat ovat yksi vuoden hienoimpia ja arvokkaimpia juhlia. Vuosijuhliin kuuluu cocktailtilaisuus,
iltajuhla, jatkot ja akateeminen silliaamiainen (”sillis”). Cocktailtilaisuudessa vastaanotetaan
tervehdyksiä pienen purtavan ja kuohuviinin merkeissä. Cocktailtilaisuuden jälkeen alkaa kaikille
vieraille iltajuhla, jossa tarjoillaan kolmen ruokalajin illallinen ruokajuomineen pöytiin tarjoiltuna sekä
kahvi ja avec. Tulethan ajoissa iltajuhlaan. Oman paikan voit tarkistaa juhlapaikalla pöytäkartasta.
Ethän käytä elektronisia laitteita juhlan aikana muulloin kuin tauoilla.

Iltajuhlan alussa liput saapuvat ja seremoniamestari tervehtii vieraita. Seiso oman tuolisi takana
iltajuhlan alussa, kunnes lippuairueet poistuvat. Hyvän etiketin mukaista on esittäytyä pöytäseurueesi
jäsenille, joita et tunne. Ruokailu on suotavaa aloittaa vasta, kun kaikki pöytäseurueessa ovat saaneet
ruoan. Poikkeuksena lämpimän ruoan saa aloittaa, kun vierustoverit ovat saaneet annoksensa. Käytä
ensin ulommaksi katettuja aterimia. Ohjeistuksena on juoda alkumalja ennen alkuruuan saapumista.
Konjakkikorvat taitellaan lautasliinasta jälkiruoan kohdalla.

Kuvat osoitteesta communicary.wordpress.com
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Iltajuhlan aikana on puheita, esityksiä ja yhteislaulua. Puheen pitävät ainakin juhlapuhuja, Communica
ry:n puheenjohtaja ja yrityksen edustaja. Puheiden päätteeksi kohotetaan malja. Skoolaa laulun tai
puheen lopuksi, mutta älä kilistä laseja tai skoolaa tyhjällä lasilla. Miehet skoolaavat kohottaen lasinsa
ensin oikealle, sitten vasemmalle ja lopuksi vastapäätä istuvalle henkilölle. Naiset puolestaan
skoolaavat ensin vasemmalle, sitten oikealle ja lopuksi vastapäätä istuvalle. Tästä voidaan poiketa
seremoniamestarin ohjeistuksella. On kohteliasta katsoa silmiin henkilöä, jonka kanssa skoolaat.

Yhteislauluina on sitseiltä tuttuja lauluja, joita voi ehdottaa
laulunjohtajalle tauoilla. Sitseistä poiketen vuosijuhlilla ei saa seisoa
penkillä tai pöydällä. Kunnioitathan puhujia ja esiintyjiä, joten älä syö,
juo, keskustele tai nouse paikaltasi puheiden tai esiintymisten aikana.
Illallispöydästä ei ole suotavaa poistua muuten kuin ohjelmaan
merkittyjen taukojen aikana. Jos on pakottava tarve poistua pöydästä
muulloin, tee se huomiota herättämättä ja pöytäseurueelle pahoitellen,
mutta älä puheen tai esityksen aikana. Palaa paikallesi vasta esityksen
tai puheenvuoron jälkeen. Iltajuhla päättyy paritansseihin, joten
kannattaa hioa tanssikuviot kuntoon ennen juhlaa. Ensimmäinen tanssi
valssataan oman avecin kanssa.

Iltajuhlasta on bussikuljetus jatkopaikalle. Jatkoilla meno on vapaampaa.
Siellä rusetit löysätään ja mekot voidaan vaihtaa lyhyempiin. Laulu ja
musiikki raikaavat aamuun asti. Seuraavana aamuna tarjoillaan
akateeminen silliaamiainen eli sillis, jotta voimat palautuvat ja voidaan
jatkaa juhlimista haalareihin pukeutuneina.

Pukeutuminen

Vuosijuhlien pukukoodina on ”frakki tai tumma puku”, joka tarkoittaa joko frakkia, tummaa pukua,
iltapukua tai täyspitkää juhlapukua. Frakkia tai tummaa pukua ei voi korvata smokilla tai saketilla.
Valitse myös päällystakki juhlan luonteen mukaisesti. Frakin kanssa käytetään mustia sukkia,
kiiltonahkakenkiä ja valkoista solmuketta. Sen kanssa ei saa käyttää rannekelloa. Tumman puvun pitää
olla juhlapuku, joka on yksi- tai kaksirivinen ja kaksi- tai kolmiosainen. Tummassa puvussa ei saa olla
kuvioita ja sen väri tulee olla musta, tummanharmaa tai syvän tummansininen. Sen kanssa käytetään
valkoista taskuliinaa ja paitaa. Solmion olisi hyvä olla väriltään ja kuvioinniltaan hillitty ja maltillinen.
Huomioi kuitenkin, että musta kuvioton solmio on lähinnä vain hautajaisia varten. Käytä puvun kanssa
tummia sukkia ja kenkinä käytetään mustia, koristelemattomia nauhakenkiä. Puvun kanssa saa laittaa
tyylikkään kellon, mutta ei urheilukelloa.

Iltapuku tai täyspitkä juhlapuku tulee olla tehty juhlavasta materiaalista ja ylettyä peittämään nilkat.
Juhlapuvun värin voi valita itse huomioiden juhlan luonne. Jos iltapuku ei peitä olkapäitä, naisen tulee
käyttää olkapäitä peittävää huivia. Valitse puku, jossa viihdyt parhaiten. Huomioi asusteita valitessasi
myös juhlan arvokkuus. Voit siis valita pukuun sopivia koruja, huivin tai kyynärpäihin ylettyvät, pitkät
hansikkaat. Jos käytät hansikkaita, sormukset puetaan niiden alle ja muut korut päälle. Ruokailun
aikana riisu kuitenkin hansikkaat ja aseta ne tuolin selkänojalle. Valitse jalkaan umpikärkiset kengät ja
tärkeimmille tavaroille pieni, olkahihnaton laukku. Laukkua pidetään sylissä tai pöydällä. Kampausta
suunniteltaessa tulee huomioida, että olkapäille ulottuvat ja sitä pidemmät hiukset tulee olla
kiinnitettyinä ylös.
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Jos omistat akateemisia kunniamerkkejä, kanna niitä puvun vasemmassa
rintamuksessa. Kunniamerkkien kanssa ei käytetä taskuliinaa. Vuosijuhlille
voit ostaa ainejärjestönauhan Huoneelta Communican hallituksen
jäseneltä. Frakkia tai tummaa pukua käytettäessä nauha asetetaan
oikealta olkapäältä viistosti alas vasemmalle lantiolle. 

Etiketti

Frakin kanssa nauha kulkee liivin alla ja tumman puvun kanssa solmion
päältä. Ilta- tai juhlapuvun kanssa nauha asetetaan ruusukkeen muo-
dossa vasempaan rintaan tai nauha kulkee vasemmalta olkapäältä rinnan
yli oikealle lantiolle. Ainejärjestönauha ei kuitenkaan saa koskettaa 
 paljasta ihoa.

Tule ajoissa iltajuhlaan.

Seiso oman tuolisi takana iltajuhlan alussa, kunnes lippuairueet poistuvat.

Esittäydy pöytäseurueesi jäsenille, joita et tunne.

Aloita ruokailu vasta, kun kaikki pöytäseurueessa ovat saaneet ruoan. Poikkeuksena lämpimän
ruoan saa aloittaa, kun vierustoverit ovat saaneet annoksensa.

Kunnioita puhujia ja esiintyjiä. Älä syö, juo, keskustele tai nouse paikaltasi puheiden tai
esiintymisten aikana.

Puheiden ja laulujen päätteeksi kohotetaan malja.

Älä seiso tuoleilla tai pöydillä.

Älä käytä elektronisia laitteita juhlan aikana (poislukien tauot).

Kunnioita seremoniamestaria.

Käyttäydy arvokkaan juhlan mukaisesti.

Nauti unohtumattomista vuosijuhlista ja hyvästä seurasta!
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Ainejärjestönauha

Oulun yliopiston logopedian opiskelijoiden ainejärjestö Communica ry:llä on ollut oma
ainejärjestönauha vuodesta 2018 lähtien. Communican nauha on 2,5 senttimetriä leveä ja pääväriltään
musta valkoisin yksityiskohdin: nauha on alareunasta valkoinen ja yläreunassa menee valkoinen ohut
raita. Nauhan käytöstä säädetään tässä ohjesäännössä.

Communica ry:n jäsen on oikeutettu hankkimaan nauhan itselleen ja kantamaan sitä akateemisissa
juhlatilaisuuksissa sekä ainejärjestöä edustettaessa. Communica ry:n hallitus voi perustelluista syistä
myöntää nauhan käyttöoikeuden myös muulle henkilölle. Ainejärjestönauhaa käytetään
edustustilaisuuksissa ja akateemisissa juhlissa, ja nauhaa kannettaessa tulee myös muun
pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa. Nauhan kantajan tulee edustaa
Communicaa arvokkaasti käytöksellään.

Miehet kantavat nauhaa siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli vasemmalle lantiolle.
Naiset kantavat nauhaa taiteltuna ruusukkeena vasemmalla puolella rintaa tai siten, että nauha kulkee
vasemmalta olkapäältä rinnan yli oikealle lantiolle. Nauha ei kuitenkaan saa koskettaa paljasta ihoa.
Ruusuke taitellaan siten, että se on noin 8 senttimetrin levyinen ja ruusukkeen molemmille puolille
tulee kaksi taitosta. Alta löytyvät ruusukkeen kuvalliset taitteluohjeet.

Communica ry:n hallitus voi tarvittaessa antaa lisätietoja ja ohjeita ainejärjestönauhan käytöstä nauhan
käyttöön oikeutetuille henkilöille.

Teksti & kuvat osoitteesta communicary.wordpress.com

Aloita nauhan taittelu
tekemällä noin 3

senttimetrin taitos
vasemmalle.

Tämän jälkeen tee
samansuuruinen

taitos oikealle.

Seuraavaksi taitetaan
ruusukkeen alin osa.

Alemman taitoksen tulisi
olla molemmista päistä

noin 1 senttimetri
leveämpi kuin ylemmän

taitoksen.

Seuraavaksi taitellaan
ruusukkeen keskikohta.

Käännä ruusuke ympäri ja
taita nauha viistosti

ylöspäin.

Pyöräytä nauha
ruusukkeen ympäri

etupuolelle.

1.
1.

2.
2.

3.3.

Lopuksi käännä nauhan
loppupää takaisin ruusukkeen

takapuolelle. Leikkaa
ylimääräinen nauha pois ja

kiinnitä nauhan pää
ompelemalla. Tarvitset enää

pienen hakaneulan, jolla
kiinnittää ruusuke pukuusi ja

olet valmis juhlimaan! Nauhaa
saa kiltahuoneelta tai

lipunmyyntien yhteydessä.

4. 4.

5.
5.

6.
6.
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