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jestössämme vallitsevaa yhteisöllisyyttä.
Kiitollisuutta tuovat muistot viimeisimmiltä
neljältä vuodelta, joiden aikana Communi-
can hallitustoiminta on täyttänyt omaa
arkea rakkaana harrastuksena. Nyt minul-
le on kumminkin tullut aika siirtyä kohti
työelämää ja loppuharjoittelua, ja jättää
tämä tärkeä järjestö taitavien jatkajien
käsiin. Communica on antanut minulle
älyttömästi ihania ystäviä ja muistoja vuo-
sien varrelta, kiitos siitä teille. Tiedän jo
nyt, että tulen jatkossa muistelemaan
opiskeluaikojani lämmöllä. Odotan jo in-
nolla, kuinka pääsemme tulevaisuudessa
(ja osan kanssa jo ensi keväänä) ko-
koontumaan yhteen alumnitapahtumien
merkeissä ja vaihtamaan kuulumisia <3

Tsemppiä teille kaikille vielä loppuvuoden
opintoihin ja ihanaa joulun odotusta,

Juhlien kimalletta, lämmintä yhteisölli-
syyttä ja aktiivista tohinaa – näistä asioista
on Communican vuosi 2022 tehty. Pian
koulutyöt vaihtuvat lahjojen paketointiin ja
opiskelijalounaat joulupöydän herkkuihin,
kun pääsemme viettämään loppuvuoden
juhlapyhiä. 

Vuosi 2022 on ollut Communicassa
toiminnantäyteinen ja asioita on tapah-
tunut paljon. On juhlittu vuosijuhlia, ajettu
edunvalvonnallisia asioita, vietetty nor-
maalia opiskelijawappua etävuosien jäl-
keen, toivotettu uudet fuksit sekä Piipo
tervetulleeksi logopediyhteisöömme, jär-
jestetty monipuolisia tapahtumia, kehitet-
ty fuksien orientaatiota, aloitettu alumni-
toimintaa, laulettu ensimmäistä kertaa
uunituoretta kiltalaulua… Vuosi on vain
vilistänyt silmissä, ja on ollut mahtavaa
päästä todistamaan, kuinka ainejärjes-
tömme toiminta on osaltaan palannut
menneiden vuosien rakkaisiin perinteisiin,
mutta myös kehittynyt roimasti eteenpäin
pandemiavuosien jälkeen. 

Olo on äärettömän ylpeä, onnellinen ja
kiitollinen. Ylpeyttä tunnen katsellessani
kuluneen vuoden edesottamuksia, ja
kuinka hyvin asiat ovat ainejärjestös-
sämme sujuneet. Onnellisuutta tuovat
lukuisat hetket yliopiston käytävillä, väli-
nevarastossa, Huoneella ja tapahtumissa,
missä olen communicalaisia  kohdannut ja
päässyt näkemään konkreettisesti ainejär-

Jenni

Puheenjohtajan tervehdys
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Teksti & kuva: Jenni Sorvoja



1. Kuutti
2. Kuutteroinen, Pappa, Stinky, Vauva
3. 23.10.2010
4. Mittelspitz
5. Nakit
6. Korvantaukset
7. Isommat koirat ja hevoset
8. Autolla ajelu
9. Kiehnää jalkoja vasten kuin kissa
osoittaessaan hellyyttä.

Puteron aiemmissa numeroissa on ollut
perinteisesti erilaisia ystäväkirjoja. Tällä
kertaa ystäväkirjaa tähdittävät ihanat 
 kaikenkarvaiset lemmikkimme

Teksti & koonti: Jenni Parpala ja Sonja Friman

Lemmikkien ystäväkirja

1.  Lemmikin nimi
2. Mahdolliset lempinimet
3. Syntymäpäivä
4. Lemmikin rotu/laji
5. Suosikkiruoka
6. Lempirapsutus/sil ityskohta
7. Pahin pelko
8. Paras vapaa-ajanviete
9. Hauska fakta lemmikistäsi
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 Kuutti

1. Mila
2. Miltsi, Milbona, Milppe, Rotta, Rontti
3. 16.9.2017
4. Kääpiövillakoira
5. Kurkku, juusto, lihapullat
6. Masurapsutukset
7. Muovipussit :(
8. Lelujen noutaminen ja metsässä
juokseminen
9. Mila kantaa ruoat aina matolle ja
yrittää haudata ne ja palkittaessa leikkii
ruoalla ennen niiden syömistä.

 M
ila
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1. Pikkutuvan Costi
2. Costi
3. 28.7.2022
4. Suomenhevonen
5. Omistajan lapaset
6. Otsa
7. Liian reipas pelkäämään
8. Yksin toilailu ympäri laidunta
9. Costi syntyi hyvin vaaleana, mutta
vauvakarvan lähtiessä alta paljastuikin
rautias ori liinaharjalla.

Mi
io

1. Lydia
2. Lydde
3. 8.8.2021
4. Isovillakoira
5. Juusto
6. Vatsasta ja korvan alta
7. Roska-autot
8. Vetoleikki
9. Liikkuu juoksemisen sijaan hyppien
(juoksulenkkien aikana hiukan 
kiusallinen ominaisuus).

 Lydia

1. Miio
2. Miisu, Mio min Mio, kissa, valtava peto
3. 7.6.
4. Kotikissa
5. Kanaherkut
6. Leuan alta tai mahasta kuin koiraa
7. (Remontti)miesten ääni
8. Leipäpussin sulkijoiden jahtaaminen
9. Miio tykkää vaania kissaveljeään joka
kerta kun se käy hiekkalaatikolla…
vähemmän hauska fakta toisen kissan
mielestä!

Cos
ti
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1. Tallikissa Lumi
2. Lupsu, Lumppu, Lumes
3. Kesä 2012
4. Kissa
5. Kinkkusuikale ja tonnikala
6. Kaulan alta
7. Lapset
8. Ulos vaatiminen tallista, jotta voi tulla
määkymään talon ovelle.
9. Lumin emo oli Lumi, Lumin emon
sisarista osa oli Lumeja, ja kaikki olivat
valkoisia. Hyvin omaperäistä.

Manu

1. Cindy
2. -
3. 25.12.2010
4. Siperianhusky
5. Salami ja keräkaali
6. -
7. Patosilta
8. Nukkuminen sisällä lämpimässä
9. -

Cindy

Lum
i

1. Manu
2. -
3. Ei tiedossa, luultavasti vuonna 2017.
4. Nukkumatti-viherkasvi
5. Vesi Kekkilän kasviravinteella
maustettuna
6. Lehdet
7. Pimeä talvi
8. Hengailla kavereidensa kanssa
telineellään
9. Roikkuu oksineen melkein joka päivä 
eri suuntiin.



Ombrelo on puheterapiaan erikoistunut, Raahesta Raumalle toimiva
yritys, jossa terapeutit toimivat koodinratkaisijoina. Ombrelossa tera-
peuttien työtä leimaa halu löytää logiikka ja sen myötä ratkaisu asiak-
kaiden tilanteisiin. Terapiassa ei ole olemassa patenttiratkaisuja.
Jokainen asiakas on kuin pulmapeli: mistä löydän langanpään, josta
vyyhti purkautuu tai mistä pitää kääntää, että ratkaisu avautuu.

Koodin ratkaisua pääsee Ombrelossa myös harjoittelemaan jo opin-
tojen aikana. Meille opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita
kesätöihin sekä suorittamaan myös loppuharjoittelua ja sen jälkeen
tottakai myös töihin.

Åbo Akademissa logopediaa opiskelevat Cajsa Håkans ja Elisabeth
Blomqvist ovat molemmat aloittaneet Ombrelossa kesätyöntekijöinä
ja suorittavat nyt loppuharjoittelujaan, Elisabeth Kokkolan Ombre-
lossa ja Cajsa Vaasan Ombrelossa.

Yhteisen varjon alle saa tulla 
sellaisena kuin on

Teksti & kuvat: Annina Suominen, Cajsa Håkans ja Elisabeth Blomqvist 
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Miksi valitsit loppuharjoittelupaikaksesi
juuri Ombrelon?

Sain kuulla Ombrelosta opiskelukaveril-
tani pari vuotta sitten ja hain kesätöitä
vuonna 2021. Viihdyin niin hyvin, että
halusin tulla takaisin tekemään loppu-
harjoittelun. Tiesin jo kesätyökokemukseni
perusteella, että tämä on juuri sellainen
työpaikka, jossa haluaisin työskennellä
tulevaisuudessakin, kertoo Elisabeth.

Elisabeth
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Cajsa

Miksi valitsit loppuharjoittelupaikaksesi
juuri Ombrelon?

Valitsin Ombrelon, koska halusin harjoit-
telupaikan Vaasasta. Olin kuullut, että
Ombrelo on viihtyisä työpaikka, missä
priorisoidaan laadukasta asiakastyötä ja
terapeuttien hyvinvointia, kertoo Cajsa.

Ombrelossa työyhteisön tuki on vahva,
kenenkään ei tarvitse painia haastei-
den kanssa yksin. Puheterapeutin am-
matissa tulee paremmaksi joka päivä.
Meillä annetaan tilaa ja mahdollisuuk-
sia kasvaa yhteisön ja sen tuoman
ympäristön, välineiden ja tiedon jaka-

Ombrelo on aivan täydellinen loppuharjoit-
telupaikka! Saan kertaviikkoisesti ohjausta ja
tukea, mutta voin aina kysyä keneltä vaan
vinkkejä, jos niitä kaipaan. Meillä on yhteisiä

misen kautta. Tukea ja apua saa meillä jokainen, niin kesätyöntekijä,
loppuharjoittelija, työntekijä kuin yrittäjäkin.

Myös Elisabeth on pannut merkille yhtei-
sön voiman.

Whatsapp-ryhmiä Ombrelossa, joten on helppoa kommunikoida
muiden kanssa, riippumatta siitä missä kukakin on. Mielestäni
loppuharjoittelu on ollut sopiva perehdytys ”oikeaan” työelämään.
Minulla on omaa vastuuta, mutta ei liikaa. Helpottaa, kun tiedän, että
koko ajan on joku, jolta voi kysyä neuvoja. Omassa harjoittelussani
olen huomannut myös sen, että tuki ei lopu harjoittelun päättymiseen,
vaan Ombrelossa tuetaan ja autetaan laajasti myös työsuhteen
aikana. Ihmiset ovat iloisia ja innokkaita auttamaan ja se johtuu
nimenomaan Ombrelon työilmapiiristä, joka on vertaansa vailla.



Terapiassa on kysymys oppimisesta ja oivalluksista. Oppimisessa
on tietty järjestys. Terapiassa asioiden tekeminen oikeassa järjes-
tyksessä tuottaa tuloksia. Ombrelossa sosiaali- ja terveysalan
palveluita tuottavat ammattilaiset, joille työn keskiössä on
asiakkaan ongelmaan ja sen logiikkaan pureutuminen.
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Työpäiväni ovat hyvin erilaisia. Työskentelyalueeni sijoittuvat
Pohjanmaalle sekä Keski-Pohjanmaalle, joten myös liikkumiseen
kuluu työpäivästäni aikaa. Välimatkat ovat joskus pitkiäkin, mutta
se ei ole minua haitannut, koska vastapainona saan itse valita
minkälaisia asiakkaita haluan ottaa hoidettavakseni. Arvostan
Ombrelon joustavuutta tässäkin asiassa. Nuorin asiakkaani on 3-
vuotias ja vanhin 80-vuotias. Asiakaskäynnit suunnitellaan
toteutettavaksi asiakkaalle sopivimmalla tavalla, oli se sitten
käynti esimerkiksi päiväkodissa, koulussa, ikäihmisten hoito-
kodeissa tai vastaanotolla. Ombrelossa toteutetaan terapiaa
myös etänä verkon välityksellä. Toimintojen ja asiakkaiden moni-
puolisuus on antanut minullekin harjoittelijana paljon. Pidän sii-
tä, että saan tehdä yhteistyötä asiakkaiden lähiympärisön kanssa

Elisabeth pitää työn monipuolisuudesta ja siitä, että Ombrelossa
laatu on tärkein kriteeri.

Cajsa on Elisabethin kanssa samoilla linjoilla.
Loppuharjoittelijana Ombrelossa työskennellään itsenäisesti,
mutta apua ja vinkkejä saa aina kun niitä tarvitsee. Ombrelossa
on paljon osaamista ja meillä on täällä viikottaiset ohjaukset.
Suosittelen lämpimästi Ombreloa loppuharjoittelupaikkana,
koska täällä saat tehdä merkityksellistä työtä, tutustua erilaisiin
ihmisiin ja työskennellä upeiden kollegoiden kanssa!

monella eri tavalla. Paras puoli
tässä työpaikassa on ehdotto-
masti se, että meistä työn-
tekijöistä ja samalla asiakkaista
välitetään, sillä terapian laatu 
on tärkeintä.
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Lopuksi Elisabeth haluaa lähettää tuleville alan ammattilaisille
terveisiä:

Kaikki päivät näyttävät erilaiselta, riippuen kuinka monta
asiakaskäyntiä minulla on. Jotkut asiakkaat tulevat vastaanotolle,
mutta teen myös kotikäyntejä sekä Vaasassa että muilla paikka-
kunnilla. Opin joka päivä jotain uutta ja on mahtavaa, että täällä
pääsee tutustumaan erilaisiin asiakasryhmiin. Työpäivien koho-
kohdat ovat ehdottomasti asiakaskäynnit ja yhteiset kahvittelu-
hetket toimistolla. Pidän kovasti myös siitä, että Ombrelossa voi
itse suunnitella omien työpäiviensä sisällön ja aikataulun.

Suosittelen ehdottomasti Ombreloa loppuharjoittelupaikaksi
kaikille logopedian opiskelijoille. Jos haluat työskennellä
joustavasti oman aikataulun ja omien ehtojen mukaan, on
Ombrelo varma valinta. Täällä pääset etenemään omalla
vauhdilla ja olet osana mahtavaa työporukkaa. Ombrelossa
puheterapeutit oikeasti viihtyvät!

Cajsan työpäivät koostuvat asiakastyöstä, johon kuuluu mm. suun-
nittelua, asiakastapaamisia, lähiyhteisön ohjausta ja kirjaamista.



Vuosi lähenee loppuaan, mikä tarkoittaa, että Communican
perinteiset pikkujoulut on juhlittu! Mutta miten ilta kokonaisuu-
dessaan meni? Missä vaiheessa communicalaisten jouluvalmistelut
ovat, ja mitä heidän loppuvuoteensa kuuluu? 

1. Jenna, 1. vsk. (fuksi)
2. Tunnelma ja hyvä ruoka!
3. Wrapit <3
4. Oulumaa
5. En vielä. Vähän mietiskellyt
läheisten joululahjoja kylläkin.
6. Loppuvuosi on sujunut vauh-
dikkaasti ja uusia kokemuksia on
kertynyt runsaasti! :)
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Teksti & kuvat: Jenna Myllymäki, 
Milla Koivumäki, Taimi Koivula ja Anna Siltala 

Koonti: Sini Strömberg

Communican  
 pikkujoulutunnelmia

Jenna, 1. vsk.

1.  Kuka olet ja miltä vuosikurssilta?
2. Mikä asia jäi pääll immäisenä
mieleen pikkujouluista?
3. Mikä oli  tarjoiltavista
suosikkiruokasi?
4. Mikä biisi jäi korvamadoksi i l lan
jälkeen? 
5. Oletko jo aloittanut
jouluvalmistelut? 
6. Miten sinun loppuvuotesi on muuten
sujunut? 



Jenna, 1. vsk.

1. Anna, 3. vuosikurssilta.
2. Pikkujouluista jäi päällimmäisenä
mieleen tunnelmallisuus ja ajanvietto
rakkaiden communicalaisten kanssa.
Ihanaa oli myös saada oma avec
mukaan pikkujouluihin!
3. Pidin erityisen paljon taatelikakusta
ja minttusuklaakakusta, tällainen herk-
kusuu kun olen.
4. Ariana Granden Santa Tell Me.
5. Olen neulonut itse joululahjoja ja
juonut turhan monta litraa glögiä.
6. Loppuvuosi on sujunut nopeasti ja
melko stressintäyteisesti graduilun,
kurssien ja töiden myötä, mutta on-
neksi on enää joitakin viikkoja joulu-
lomaan! Anna, 3. vsk.
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1. Taimi, toiselta vuosikurssilta.
2. Ruoka ja hyvä seura! Lisäksi lievä
tyrmistys siitä, että saatiin fuksien
visassa vain 1/10 oikein.
3. Suolaiset herkut, pororullat ja
salaatti!
4. Ei mikään onneksi. Yritin bongata
sitä bingon biisiä, siinä onnistumatta. 
5. Lähden jouluksi kotikotiin Rovanie-
melle, joten jouluvalmistelut jää sinne
vikoille päiville ennen aattoa. Oulun
kämpille ei jaksa laittaa mitään.
6. Loppuvuosi sujuu lähinnä opiskel-
lessa ja reenaillessa, pientä taistelu-
väsymystä alkaa ehkä olla koulu-
hommien osalta havaittavissa, mutta
onneksi jo kohta vaihtuu periodi ja
alkaa loma! Taimi, 2. vsk.



1. Milla Koivumäki, 2. vuosikurssilta.
2. Päällimmäisenä pikkujouluista 
jäi mieleen ihana tunnelma ja ihanat
ihmiset.
3. Hmmm... varmaankin ne wrapit
savuporotäytteellä!
4. Oulumaa
5. Yleensä tähän aikaan olen jo aloit-
tanut jouluvalmistelut, mutta nyt en
ole vielä tehnyt mitään, eikä lahjan
lahjaa ole hankittu!
6. Loppuvuosi on sujunut sairastel-
lessa, mutta nyt flunssat ja koronat
alkaa olla selätettynä. Edessä olisi
vielä muutto joulukuun vaihteessa,
joten saa sitten uudessa kodissa
laittaa joulun tunnelmaa ja aloittaa
uuden vuoden. 

Milla, 2. vsk.
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Kuvat: Piia Roinesalo, Jutta Väänänen ja Sini Strömberg 

Pikkujoulujen kuvanurkkaus



12

Koonti: Elena Välkki

talveni mun
alkoi ikävästi
raivo valtaa minut kuin lumi tämän maan
voimaa saan
tästä mieleni kaamoksesta
ilo jää unholaan

Ruskea nahkasohva
istun zivagossa
kaljan juon
0,25
pahalta maistuu
kaverit nauraa

logopedi,
miltä tuntuu
olla tarpeellinen, olla hyödyllinen
tuntuu hyvältä
vai tuntuuko sittenkään
no kyllä tuntuu
                       m
                              a 
                                           i
                                                     s
                                             t
                                        u
                                       u
opinnot kuitenkin

Logopedien runoja

Erika Vuorinen

Tekijä tuntematon

Tekijä tuntematon

syyslukukaudelta



Noora: Lukioaikana pohdin
kovasti psykologian opintoja. Se
kuitenkin mietitytti, koska se
olisi tuolloin vaatinut muuttoa
pois Oulusta, mikä ei elämän-
tilanteen vuoksi ollut hyvä
ratkaisu. Yliopiston ABI-päiviltä
saatu esite ”Sinustako puhete-
rapeutti?” -lauseineen ohjasi lo-
pulta hakemaan alalle! Halusin
tehdä töitä erityislasten parissa. 

Puheterapeutin työssä on paljon erilaisia ja antoisia puolia, jotka myös
välillä yllättävät. Mehiläinen Tutoriksen puheterapeutit Anu Kauranen
ja Noora Leskinen kertovat omasta työstään ja jakavat parhaat
opiskelumuistonsa.

Kuinka päädyit opiskelemaan logopediaa?

Anu: Lukion jälkeen menin opiskelemaan kemiaa, mutta kaipasin
jotain ihmisläheisempää työtä. Törmäsin logopediaan eri yhteyksissä
ja tietoa etsiessäni tajusin, että tässä yhdistyvät monet kiinnostuksen
kohteeni. Muutama päivä myöhemmin oli hakupaperit täytetty ja
pääsykoekirja hankittu! 

Parasta ovat kohtaamiset 
- töissä Mehiläinen

Tutoriksella
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Teksti & kuva: Mari Hekkala 

Anu ja Noora



Milloin valmistuit ja millaisia töitä olet tehnyt sen jälkeen? 

Anu: Valmistuin viime keväänä, 2021. Tein loppuharjoitteluni Tutoriksella ja
viihdyin hyvin, joten oli mukava saada jatkaa töitä samassa tiimissä. Siirtymä
opiskelijasta työntekijäksi sujui jouhevasti, kun toimintatavat ja ihmiset olivat
jo ennestään tuttuja.

Noora: Valmistuin 2010. Olen ollut terveyskeskuksessa loppuharjoittelussa
ja sen jälkeen koko urani Tutoriksella. Täällä olen saanut tehdä töitä hyvin
vaihtelevasti. Urani alussa tein kunta-asiakkaiden arvioita ja kuntoutusta.
Lisäksi olen saanut tehdä ostopalveluna arviointeja erikoissairaanhoidossa.
Pääasiassa olen kuitenkin kuntouttanut Kelan lapsi- ja aikuisasiakkaita.

Mikä on erityisosaamisesi?

Anu: Tässä vaiheessa uraa ei erityisosaamista ole vielä muodostunut, ja siksi
onkin mukavaa, että on erilaisia asiakkaita. Olen käynyt sisäisiä koulutuksia
esim. kuvakommunikoinnista, ja nyt syksyllä olen menossa lisäkoulutuksiin,
joita odotan innolla. 

Noora: Uran aikana olen käynyt paljon erilaisia koulutuksia. Heti uran alussa
sain asiakkaaksi paljon autismikirjon lapsia ja olen siitä saakka käynyt
monipuolisesti koulutuksia aiheeseen liittyen. Näin 11 vuoden kokemuksella
koen, että minulla on erityisosaamista autismikuntoutukseen. Lisäksi olen
käynyt paljon erilaisia puhemotoriikan ja AAC-koulutuksia. Olen töiden
kautta aina päässyt haluamaani koulutukseen ja sitä on hyvin tuettu.
Uusimpana työnantaja mahdollisti minulle pitkän ja arvokkaan työnohjaaja-
koulutuksen. Tällä hetkellä teen puheterapiatyön ohessa työnohjauksia sekä
sisäisesti että yrityksen ulkopuolelle.

Mikä on mielestäsi parasta puheterapeutin työssä? Mikä on yllättänyt?

Anu: Parasta puheterapeutin työssä ovat kohtaamiset asiakkaiden kanssa.
Lasten kanssa työskennellessä hauskoja tilanteita ja letkautuksia tulee
arjessa usein vastaan. On myös ihanaa nähdä se ilo, kun asiakas itse
huomaa edistyvänsä harjoitelluissa asioissa. Yllättävintä on ollut se, miten
monenlaisesta tiedosta voi tässä työssä olla hyötyä. Esimerkiksi alkeellinen
keskustelu Robloxista tai Minecraftista voi olla avaintekijänä toimivaa
vuorovaikutussuhdetta rakentaessa.
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Noora: Parasta puheterapeutin työssä ovat kohtaamiset lasten ja perheiden
parissa. Tunnen suurta riemua lapsen onnistumisista ja näytän sen myös
asiakkailleni. Sain juuri palautetta yhdeltä varhaiskasvatuksen opettajalta,
kuinka hän oli kuunnellut seinän takana taputtamistani ja kiljumistani, kun
lapsi oli jossain asiassa onnistunut. Lisäksi vanhempien ohjaaminen ja
perheiden kanssa työskentely on antoisaa vaikkakin haastavaa.

Mikä tukee työssäjaksamistasi? 

Anu: Rakastan liikkua ja liikunnan harrastaminen on itselleni tärkeä tapa
tasapainottaa työarkea. Työnantajan työntekijöilleen tarjoama liikuntatunti-
etu onkin ollut todella mieleinen ja kovassa käytössä!

Noora: Työssäjaksamista auttavat kollegat, joita täällä Oulussa on ihanan
paljon. Heiltä saa apua ja vinkkejä työhön tai kuuntelevat korvat, kun sitä
tarvitsen. Lisäksi työmatkojen kuuluminen työaikaan ja oman kalenterin
aikatauluttaminen itselle ja perheelle sopivalla tavalla ovat todella merkityk-
sellisiä asioita. Perjantaisin lopetan työt ajoissa ja käyn vielä työajalla met-
sässä hölkkäilemässä. 

Kerro vielä jokin hauska muisto opiskeluajoilta!

Anu: Opiskelussa parasta oli yhteisöllisyys! Erityisellä lämmöllä fiilistelen
muistoja pyöräilystä yliopistolle Alppila-jengin kanssa. Tuulihousut suhisten,
satoi tai paistoi. 

Noora: Suoritin loppuharjoittelun Muhoksen terveyskeskuksessa ja minun
täytyi sitä varten hankkia auto. Ostin 350 eurolla Lada Samaran ja toivoin
kovasti, että se kestäisi koko harjoittelun ajan. Lada lämpeni hetkessä, ja
sillä oli ihana ajella 30 asteen pakkasilla Muhokselle. Viimeisenä harjoittelu-
päivänä se sitten kotiin tullessa hajosi ja päätyi romuttamolle. Se palveli
minua juuri niin kauan kuin pitikin!
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Teksti: Ella Seppänen

 
 

Ensikontaktiterapian
vinkkiboksi

Usko ohjaajaa, kun se

kertoo, että ekat

kerrat voi rauhassa

käyttää tutustumi-

seen. Ei tartte olla

tehokas.

Asiakkaalle (tai lähinnä

vanhemmalle) voi myös

sanoa, että en tiedä, kysyn

ohjaajalta.

Kysy rohkeasti 

ohjaajalta, jos jokin

mietityttää.

Älä tuskaile yksin!

Materiaalit ja vinkit

jakoon, kaikilla on

kuitenkin samantyyppiset 

asiakkaat.

Muista että 

kannattaa käyttää 

omaa persoonaa hyödyksi

terapeuttina! :)

Kirjoita itselle ylös 

kaikki asiat, jotka 

täytyy muistaa kertoa/

ottaa puheeksi ekalla

terapiakerralla.

Keväisin alkavat mielenkiintoiset, mutta myös jännittävät
ensikontaktiterapiat, joten tässä muutamia vinkkejä sen aloittaville

vanhemmilta opiskelijoilta: 
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Ota rauhassa iltapäivä tai 

useampi sitä varten, että pengot

välinevaraston materiaaleja ja

netin syvyyksiä. Valmista kivaa

materiaalia löytyy hurjasti, 

kun hieman etsii! :)

Wordwall.net, 

Freeed.com, 

  canva.com, eri kuntien 

valmiit materiaalit 

äänteiden harjoitteluun,

             

Jakakaa matskuja/ 

hyödyntäkää valmiita Facebookin

Communican terapiavinkki-

pankista. Jos et ole jo liittynyt, 

liity nyt! Myös Ideoita puheterapi-

aan ja Ideoita etäpuheterapiaan 

ovat hyviä Facebook-ryhmiä, 

joihin kannattaa liittyä.

Jakakaa muiden

ensikontakti-

terapialaisten

kanssa 

materiaaleja!

Pop Up Pirate- ja

Pingviini pinteessä 

-peleihin saa 

hyvin yhdistettyä

drilliharjoittelua

ja vuorottelua. 

Tsemppiä siis

hurjasti kaikille

ensikontakti-

terapian 

aloittaville!

adeta.fi, värinautit.fi, viitottu-

    rakkaus.fi, interacty.me, kaikki

tutkailemisen arvoisia! 

                    Muitakin valmiita linkkilistoja

ja materiaaleja löytyy esimer-

             kiksi hakemalla varhais-

             kasvatuksen erilaisia 

               oppimateriaaleja. 

Kaikkee ei tarvitse keksiä ite,

kannattaa reippaasti hyödyntää

välinevaraston matskuja! :)



Pohja: 
150 g pipareita

50 g voita
 

Juustokakkumassa:
4 dl vispikermaa

200 g vaniljatuorejuustoa
2 dl puolukkapyreetä, -sosetta tai 

-survosta (makeuttamatonta)
1 dl tomusokeria
1 tl vaniljasokeria

4 liivatelehteä
 

Kinuskikiille:
1,5 dl kuohukermaa

1 dl fariinisokeria
1 tl vaniljasokeria
1,5 liivatelehteä

 

Koristelu:
puolukoita sekä esimerkiksi Omar-

karkkeja, sitruunamelissanlehtiä,
pipareita tai jouluisia strösseleitä

Vuoraa 20–22 cm irtopohjavuoka leivin-
paperilla/reunakalvolla tai käytä silikonista
irtopohjavuokaa. Vuoraa myös pohja! Murs-
kaa piparit, sulata voi ja sekoita ne keske-
nään. Painele ne sitten lusikalla irtopohja-
vuoan pohjalle ja nosta vuoka jääkaappiin. 

Laita liivatelehdet likoamaan kylmään
veteen. Vaahdota vispikerma, tomusokeri ja
vaniljasokeri kuohkeaksi vaahdoksi. Vatkaa
toisessa kulhossa tuorejuusto ja puolukka-
pyree tasaiseksi massaksi. Kääntele se sit-
ten kermavaahdon joukkoon. Nosta liivat-
teet (älä purista vesiä pois) kattilaan tai
vaihtoehtoisesti kulhoon mikroon, ja sulata
ne juoksevaksi. Kaada liivateseos ohuena
nauhana juustokakkumassan joukkoon ko-
ko ajan sekoittaen. Kaavi juustokakkumas-
sa vuokaan keksipohjan päälle ja tasoita
sitten. Anna jähmettyä kylmässä vähintään
neljä tuntia ennen kiilteen tekemistä. 

Valmista kiille. Laita liivatelehdet likoamaan
kylmään veteen. Mittaa kuohukerma,
fariinisokeri ja vaniljasokeri paksupohjai-
seen kattilaan ja anna kiehahtaa. Lisää
sitten joukkoon pehmenneet liivatelehdet.
Anna seoksen jäähtyä haaleaksi, sekoittele
aina välillä. Kaada sitten varovasti puolukka-
juustokakun pinnalle ja laita jähmettymään
vielä muutamaksi tunniksi tai seuraavaan
päivään.

Irrota kakku vuoasta ja nosta tarjoilu-
lautaselle, koristele haluamallasi tavalla
hyödyntäen puolukoita sekä muita itsellesi
mieluisia koristeita.

Puolukka-
kinuskijuustokakku

Marraskuun lopulla communicalaiset pääsevät aina nauttimaan tunnelmallisista
pikkujouluista, joissa pöytä on katettu koreaksi hallituslaisten toimesta. Joskus joku
herkku saattaa kuitenkin jäädä erityisesti mieleen ja sitä houkuttaisi ehkä maistella
useamminkin kuin kerran vuodessa. Nyt onkin aika paljastaa pari reseptiä, jotka ovat
viimeisten parin vuoden aikana ilahduttaneet pikkujouluissa!

PIKKUJOULUHERKKUJA
Teksti: Linda Hekko, Kuvat: Arttu Alasaarela

Jos käytössäsi on halkaisijaltaan
suurempi vuoka kuin ohjeessa, tee
kiillettä ainakin 1,5-kertainen määrä,
jotta täyte ei kuulla siitä läpi!

Alkuperäinen resepti: https://www.dansukker.fi/fi/resepteja/puolukka-
kinuskijuustokakku18



8 isoa vehnätortillaa
150 g kylmäsavupororouhetta
200 g ruohosipulituorejuustoa

150 g crème fraîchea
1 suippopaprika

1/2 pussia jääsalaattia
cocktailtikkuja

Taatelikakku & kookoskinuski

1 l glögiä (Valio glögi tumma)
1 l Schweppes Russchian 

-virvoitusjuomaa
1/2 l kirkasta viinaa

1 lime
n. 100 g karpaloita

Savuporowrapit
Paloittele paprika pieneksi ja
silppua salaatti hienoksi. Tee
täytteistä niin pieniä, että ne
eivät tursua ulos. Sekoita tuore-
juusto ja crème fraîche keske-
nään. Levitä seos tortillalätylle.
Ripottele päälle savupororou-
he, paprikan palat ja salaat-
tisilppu. Rullaa tiukaksi rullaksi.
Siisti reunat ja leikkaa rulla kol-
meen osaan. Sulje pikkuwrapit
cocktailtikkujen avulla. Tee yh-
teensä kuusi isoa wrappia ja
paloittele kukin kolmeen osaan
saadaksesi yhteensä 24 pientä
wrappia.

Pikkujoulubooli

Leikkaa lime ohuiksi siivuiksi. 
 Sekoita glögi, virvoitusjuoma ja vii-
na keskenään. Lisää sekaan lime-

viipaleet ja karpalot sekä halu-
tessasi jääpaloja. Nauti!

3 dl vettä
450 g kivettömiä kuivattuja taateleita

1 1/2 tl ruokasoodaa
4 dl vehnäjauhoja tai gluteenitonta jauhoseosta 

1 1/2 dl rypsiöljyä
ripaus suolaa

2 1/2 dl kookoskermaa
2 1/2 dl fariinisokeria

(25 g margariinia)

Kiehauta vesi ja kaada se kiehuvana taateleiden päälle. Lisää
ruokasooda. Anna taateleiden liota noin 10 minuuttia. Laita
uuni kuumenemaan 180-asteiseksi. Soseuta taatelit liotus-
veden kanssa tasaiseksi tahnaksi joko sauvasekoittimella tai
tehosekoittimessa. Lisää muut ainekset taatelisoseeseen. Levi-
tä taikina 20x25cm:n kokoiseen uunivuokaan tai 25-27cm:n
kokoiseen piirakkavuokaan. Paista noin 25 minuuttia uunin
keskitasolla. Mittaa kookoskerma ja fariinisokeri kattilaan,
sekoita. Anna kastikkeen poreilla välillä sekoitellen, kunnes se
sakenee. Mikäli kinuski ei tunnu sakeutuvan, sekoita joukkoon
margariinia, joka saostaa kinuskin. Leikkaa taatelikakku
neliöiksi ja tarjoa lämpiminä kookoskinuskin kanssa.

Alkuperäinen resepti: https://anna.fi/reseptit/vegaaniset-tahmeat-taatelineliot-eli-sticky-toffee-pudding
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Lauantaina oli vuorossa Premeran etäterapiaesittely, rastikierros sekä
sitsit ja jatkot. Rastikierroksella joukkueisiin oli sekoitettu logopedejä
eri kaupungeista, ja tässä oli oiva mahdollisuus tutustua uusiin
ihmisiin. Hyvin kylmää tuulta lukuun ottamatta rastikierros oli hauska!

Marraskuun lopulla noin 40 communicalaista suuntasi taas Logo-
Festeille, kohteena tällä kertaa Tampere! Matka taittui junalla, ja juna-
matkaamme olivat mukana sponsoroimassa Outloud, Äännekoulu,
Ombrelo, Premera, HLS-Fondo sekä Pullapirtti matkaeväiden muo-
dossa. Osa lähtijöistä oli varannut Tampereelta oman majoituksen,
mutta moni yöpyi Ääni ry:n järjestämässä koulumajoituksessa.
Perjantaina saapumisen jälkeen pääsimme heti viemään tavaramme
majoitukseen ja tutustumaan paikkaan. Virallinen LogoFest-ohjelma
alkoi perjantai-iltana Bar Passionissa, jossa kuuntelimme Mehiläisen ja
Puheterapeutti-liiton esittelyt, söimme ja tutustuimme muihin
logopedeihin.  
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Teksti ja kuvat: Jutta Väänänen

Sitseillä oli teemana vastakoh-
dat, ja teemalle oli löydetty mo-
nenlaisia toteutustapoja. Sitsit
olivat reissun kohokohta, ja oli
hienoa nähdä lähes 200 logope-
diä yhdessä sitsaamassa. Jatkot
olivat Lola-nimisessä baarissa.
Jatkoilla tanssittiin ja laulettiin
paljon karaokea. Itselleni jäi eri-
tyisesti mieleen myös baarissa
tarjottu Glowball-niminen juoma,
joka vilkkui eri väreissä led-jää-
palan ansiosta.



Sunnuntaina aamu alkoi majoituskoululla pidetyllä haalarimerkkitorilla,
josta kaikki vaikuttivat olevan innoissaan. Ostosten teon jälkeen söimme
yhteisen brunssin ja kuuntelimme Cognimedin esittelyä. Sen jälkeen oli-
kin jo aika mennä pakkaamaan tavarat ja jättää majoitus. Ehdimme viet-
tää vielä pari vapaata tuntia Tampereella, ja sitten suuntasimme junaan
kohti Oulua. 

Molemmilla junamatkoilla kierrätimme communicalaisten kesken Logo-
Fest-vihkoa, johon tällä kertaa ilmestyi erilaisia kyselyitä vastauksineen,
piirroksia, paljastuksia ja muuta matka-ajanvietettä. 
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Koulumajoitus vs. Oma majoitus           Sitsit vs. Baaribileet

    19 ääntä               14 ääntä             24 ääntä      6 ääntä

             Mäkki vs. Hese                       Koripallo vs. Sähly

            10 ääntä  21 ääntä                     13 ääntä    13 ääntä

     Kumpi oli ensin?              Terapian tarpeessa -merkki vs.  

      Muna vs. Kana             Nielemisen ammattilainen-merkki

    23 ääntä 6 ääntä                       11 ääntä    13 ääntä

     Prisma vs. Cittari                Teekkarit vs. Kauppislaiset

    25 ääntä    6 ääntä                16 ääntä          8 ääntä

Onko Prisman biisissä…?

”Rahani riittää” vs. ”Rahakin riittää” vs. ”Rahaakin riittää”

          9 ääntä                  14 ääntä                    9 ääntä

                           

Asioita, joita communicalaistenpiti ottaa reissuun mukaan,mutta ne unohtuivat kotiin: 

 

Lakanat
Laulukirja

Virkeä mieli
Bikinin yläosa

Pyyhe
Tyyny
Harja

Parempi kassi
Vesipullo
Käsirasva

Hammastahna
Poikkis
Koti

Desinfiointiaine
Parempi peti

 



LOGOFEST-MATKAAMME OLIVAT TUKEMASSA:

 

Särjin Vesan sydämen 2010 </3
Laitoin vahingossa käsipaperia junan wc-pönttöön.

Mun synttäreiltä varastettiin pyykkikori ja pippurimylly.
Mulla on asenneongelmia sekä teekkareita että kyltereitä kohtaan.

Varastin 7-vuotiaana tikkarin kotieläinpihan myymälästä.
Olen luonut valeprofiilin Instagramiin, jotta voin stalkata ihmisiä.

Mun 17 v.-synttäribileisiin soitettiin poliisit, mutta kukaan ei avannu niille 
ovea niin ne ei päässy sisään

Kolmasluokkalaisena kesäleirillä toinen leiriläinen pussas mua vessassa.
Hävitin viime syksynä kännissä mun kengännauhat. Olin toisessa kaupungissa

ja jouduin viettämään paluumatkan nauhattomissa nilkkureissa.
Söin kerran yläkoulun ruokailussa 21 lihapullaa, vaikka rajoitus oli 7… oli nälkä.
Vaanin lukion fysiikanopettajaani huvin vuoksi kahden vuoden ajan ajamalla

hänen talonsa ohi joka keskiviikko osana vakio bilislenkkiä.
Hoitelin kerran kaksi tindermatchia saman päivän aikana.
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Communicalaisten vihkoon kirjoittamia salaisuuksia:



Luvassa oli ensimmäinen Communican järjes-
tämä baaribussikierrostapahtuma, johon mu-
kaan lähti myös pienin communicalainen,
Piipo.

Nopeasti bussi saatiin täyteen juhlakansaa ja
matka starttasi kiertäen ja kaartaen kohti
ensimmäistä pysähdyspaikkaa. Siirtymän aika-
na Piipo sai haltuunsa tapahtuman haalari-
merkin, josta löysi myös itsenä – merkki oli
kerrassaan upea!

Pubiin tultaessa tunnelma oli tiivis, mutta
iloinen. Piipo tutustui niin uusiin tutta-
vuuksiin, kuin opiskelijaystävällisiin hintoihin.
Kerrassaan mainio tapa aloittaa matka!

Ennen kuin Piipo huomasikaan, jatkui
tanssipitoinen bussimatka eteenpäin.
Vaikka lämpötila bussissa koheni
arktisiin olosuhteisiin sopeutuneelle
pingviinille välillä turhankin korkeaksi,
oli nuorin juhlija oikea tanssilattioiden
partaveitsi. Onko bussilla 
liikkuminen aina näin 
kivaa?

Oli lokakuinen keskiviikkoilta, kun suuri joukko haalarikansaa kokoontui
Linnanmaan kampuksen 2T-oven lähistölle. Ilmassa oli odottavainen
tunnelma. Kaukaisuudesta kantautui kova musiikin pauhu, kun yli-
opistoa kohti suuntasi bilevaloin varustettu Wesibussi.
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Piipon huurteinen seikkailu
Teksti & kuvat: Jenni Sorvoja



Ilta oli ollut pienelle pingviinille totuttua
railakkaampi, mutta ehdottomasti myös
upea ja ikimuistoinen.

Ruokatankkauksen jälkeen ilta jatkui
riehakkaana bussissa tanssien, kuppi-
loissa vieraillen, Oulun maisemia ihaillen
ja seurasta nauttien. Silmänräpäyk-
sessä alkoi aamu sarastaa ja communi-
calaiset sekä Piipo heräilemään tule-
vaan päivään… mutta hetkinen, paikka ei
ollutkaan tutuksi tullut Huone? Piipo oli
seikkailunsa päätteeksi päätynyt viettä-
mään ensimmäistä yökyläreissuaan
erään communicalaisen luokse. Tämä
oli mustavalkoisen ystävämme mielestä
ehdottomasti hauskaa! 

Tanssiessa alkoi äkin pienen pingviinin
masu murisemaan ja nälkä iskemään.
Onneksi pian saavuttiin pysähdyspaikalle ja
juhlakansa pääsi nauttimaan Kaakkurin
antimista burgerien ja pitsojen muodossa.
Ruoka oli vähemmän kala- ja äyriäis-
pohjaista mihin Piipo oli tottunut, mutta
tästä huolimatta eväät maistuivat hänelle
vallan mainiosti.
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