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Kotijäätelön
tarjoomamerkki

Auto, myyjä ja hymy - siinä kotijäätelön pyhä
kolminaisuus yhdessä merkissä, joka materiaalissa. Myyjiä kuvattiin useita.

TR-talopalvelu

Yritysilme, lomakkeisto, esite,
web- ja officepohjien suunnittelu
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Suomen
akvaarioliitto

Logokilpailun voittaja

Jaakko Pöyry

Logouudistus

Suomen

15 vuotis maistatuskiertue

Kotijäätelö
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Unilever/

Joulukampanja 2010
(sekä suomeen että ruotsiin)

Flora & Milda

Reseptikirjanen
lista
Herkul

joulun aik

Sahramiskonssit
n. 24 kpl
Valmistelut n. 10 minuuttia
Valmistusaika n. 30 minuuttia

aa!

Staattinen tarra

oimas

1. Sekoita kaikki kuivat ainekset suuressa
kulhossa; lisää margariini pehmentäen sitä
sormin. Aseta kulho sivuun.
2. Vaahdota munat ja sahrami ja lisää maito.
3. Tee kuivaan sekoitukseen aukko ja lisää
munamassa.
4. Sekoita huolellisesti kaikki sekaisin.
5. Kaada taikina voideltuihin muffinssimuotteihin (tai paperimuotteihin) lähes
reunaan saakka.
6. Paista n. 20-25 minuuttia 180 °C:ssa.
7. Tarjoa muffinssit Flora margariinin ja
Crème Bonjourin sekä hillon tai marmeladin kanssa.
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Taktinen ilmoitus

Ainesten sekoittaminen
ja margariinin pehmentäminen.
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Maistuvat ohjeet joulupöytään, ole hyvä!

Brändi-ilmoitukset
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Lasten osuus!
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Tee näin:

9 dl vehnäjauhoja
1 dl sokeria
1 tl suolaa
2 rkl leivinjauhetta
250 g Flora leivontamargariinia
(huoneenlämpöisenä)
2 kananmunaa
5 dl maitoa
1 pkt sahramia
Tarjoiluun:
Flora margariinia
Hilloa tai marmeladia
Maustamatonta Crème Bonjouria

Osta 3 Flora-tuot
ja saat 3 hausk etta
piparkakku- aa
muottia!
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Muffinsscones med saffran
Ca 24 st • förberedelser ca 10 min • tillagningstid ca 30 min
Ingredienser
9 dl vetemjöl
1 dl strösocker
1 tsk salt
2 msk bakpulver
250 g Milda mat &
bakmargarin i folie
(rumstempererat)

2 ägg
5 dl mjölk
1 pkt saffran

Gör så här

Till servering
Milda bordsmargarin
Sylt eller marmelad
Cremé Bonjour, naturell

2. Vispa äggen med saffran och tillsätt

4. Rör om försiktigt så att allt blandas.
1. Blanda alla torra ingredienser, i en stor 5. Häll smeten nästan upp till kanten i
skål, tillsätt margarin genom att finfördela det med fingrarna. Ställ åt sidan.
mjölken.

3. Gör en fördjupning i den torra bland-

smorda muffinsformar (el pappersformar).

6. Grädda ca 20-25 minuter i 180 grader.
7. Servera dessa muffins med margarin

ningen och häll ner äggsmeten.

och Cremè Bonjour samt sylt eller
marmelad.

Flera julrecept hittar du på www.milda.se

Animoitu piparkakkumaailma -nettisivusto

Instruktioner och mallar för hur du kan bygga denna
karusell och andra pepparkaksvärldar hittar du på
www.milda.se

Köp Milda-produkter till jul och få
roliga pepparkaksformar på köpet.
I butik så länge som pepparkaksformarna räcker.
Läs mera på www.milda.se

En strålande jul börjar med
ett härligt julbord. Julens
godaste recept hittar du på
www.milda.se

Baka julens roligaste pepparkaksvärldar. Mallar
och instruktioner hittar du på www.milda.se
Delta även gärna i vår tävling med din egen pepparkaksvärld.

LU

Keksikesä

mars finland

Maailman eläinten päivä
2007 & 2008

Ostoskärry

Lattiatarra

Bussin brändäys

Hyllynpääty 2007 & 2008

HARTWALL

Ad Hoc -ilmoitus. Aikaa briefistä ilmoituksen jättöön 4h.
Ilmoitusta käytettiin sittemmin laajemmin.

hedengren
/ moccamaster

Jouluilmoitus

hifihuone

Luxman -tuoteilmoitus

SQ-38u 4790€

- 30W + 30W Push-Pull EL34-putkilla
- Arvostetun klassikon 11. painos
- Erinomainen RIAA- ja kuulokevahvistin
- ”Considering, perhaps Luxman’s exact combination of features,
performance and price really is exclusive? I think it might be indeed.”
(Srajan Ebaen, 6moons)

L-505u 3290€

- 100W + 100W RMS 8ohm
- Erotettava etu- ja pääteaste mahdollistavat kytkennän monikanavajärjestelmään.
- ”Erittäin puhdas ja luonnollisen tarkka artikulaatio yhdessä sävykkään kevytliikkeisyyden kanssa tekee äänestä hyvin erottelukykyisen.”
(Samu Saurama, Hiﬁmaailma 4/2009)

Vuodesta 1925,
Made In Japan

SQ-N100 2180€

- 12W + 12W Push-Pull EL84-putkilla, Mullard-kytkentä
- Erinomainen RIAA- ja kuulokevahvistin
- ”Ei tullut juuri tavanomainen audiokäsitteistö mieleenkään, kun
vahvistin pukkasi ulos sitä itseään: musiikkia. No, myönnetään, että
mielessä käväisivät sanat neutraali, täyteläinen, etenevä, kokonaisvaltainen ja dynaaminen, mutta vain hetkittäin.”
(Jaakko Eräpuu, Hiﬁmaailma 6/2008)
-”Parhaita kuulemiani.” (Samu Saurama, Hiﬁmaailma 6/2008)

D-N100 1390€

- Täydellinen kumppani SQ-N100-vahvistimelle
- Mekaanisesti rungosta eristetty pyörityskoneisto
- ”Sen kyky tavoittaa aidonoloinen läsnäolon tuntu edusti varsin
korkeata tasoa.” (Jaakko Eräpuu, Hiﬁmaailma 6/2008)

Maahantuoja: Euro-Hiﬁ Oy, www.eurohiﬁ.ﬁ

D-06 5990€

- Uusi erittäin korkealuokkainen CD/SACD-soitin
- Luxmanin oma LxDTM-lukukoneisto
- Balansoidut annot
- Digitaalituloliitännät mahdollistavat DA-muuntimen
hyödyntämisen muillakin digitaalilähteillä

LuxmanHifimaailmaOK.indd 1

Aleksanterinkatu 30
33100 Tampere
03-2130750
0400-772492
www.hiﬁhuone.ﬁ
12/23/09 8:28:57 PM

RENAULT

Printtimainonta sekä dealermainonta

UUDET RENAULT EXTRA -ERIKOISMALLIT

NAULTT SCENIC EXTRA
EX
EXTR
XTR
TRA
A
RENAULT
ALK
K. 23.883,24
ALK.

TEKN
TEKNIIKAN
KNII
IIKA
KAN
N MAAILMA 10/201
10/2010 TESTIVOITTAJA
EXTR
RA ALK.
A 18 941,24 €
RENAULT MEGANE EXTRA
Extra -erikoismalleissa vakiona mm. 16” kevytmetallivanteet, vakionopeussäädin, automaattinen ilmastointi,
integroitu TomTom navigaattori ja MP3 Bluetooth radio.
Extra -mallit saatavilla vain rajatun ajan.

ETUSI JOPA YLI

3700 €

AINOANA EUROOPPALAISENA 4 VUODEN TAKUU. Nyt
ranskalaisen tyylin ja huippulaadun takeena on myös 4 vuoden tai 100 000
kilometrin takuu. Löydä oma suosikkisi uusista huippuvarustelluista Extra
-erikoismalleistamme, joita on saatavilla vain rajoitetun ajan. Tule koeajolle
ja ihastu! LUE LISÄÄ JA VARAA KOEAJO OSOITTEESTA WWW.RENAULT.FI
Renault Megane Extra mallisto hinta alkaen Hatchback 1.6 16V 14.540 € + arvioitu autovero 4.401,24 € + toimituskulut 600 € = 19.541,24 €. Keskikulutus 4,4-6,9 l/100 km, CO2-päästöt 114-162 g/km (1.5 dCi 110hv - 1.616V). Myös Coupé ja Sport
Tourer korimalleihin moottoreilla: 1.5 dCi 110 hv ja 1.6 16V. Renault Scenic Extra mallisto hinta alkaen Scenic 1.5 dCi 19.050 € + arvioitu autovero 4.833,24 € + toimituskulut 600 € = 24 483,24 €. EU-yhdistetty kulutus 5,2-7,4 l/100 km, CO2-päästöt
135-170 g/km. (1.5 dCi - 1.4 Tce). Myös Grand Scenic 1.5 dCi ja 1.4 Tce. Kuvan autot erikoisvarustein.

LAPPEENRANTA
TULLITIE 3
53100 LAPPEENRANTA
WWW.AUTO-KILTA.FI

RENAULT LÖYSI VIHDOIN
VOITTAJANSA.

AUTOMYYNTI
PALVELEE
MA-PE 8-18,
LA 10-14
020 1545 840

HUOLTOPALVELUT
PALVELEE
MA-PE 8-18,
LA 10-14
020 1545 802

TEKNIIKAN MAAILMA 10/2010 TESTIVOITTAJA
RENAULT MEGANE EXTRA ALK. 18.941,24 €

RENAULT SCENIC EXTRA
-ERIKOISMALLIT ALK. 17.450 €

AALTo -yliopisto

Servicefactory -sivusto

Atria/
Kilpailutyö

Priima -leikkelesarjan tuotelanseerausnettisivujen ilme.

veikkaus

Nettiarpojen lanseeraus
nettibannerikampanjana

Unilever

Reseptikirjasia

Kesä 2010

Marjalehikäiset
6 annosta

Herkullista kesää!

Taikina:
50 g
1
1
1 dl
0,75 dl

marsipaanimassaa
muna
valkuainen
tomusokeria
vehnäjauhoja

Lämmitä uuni 200 °C:n lämpötilaan. Sekoita
marsipaanimassa, muna ja valkuainen tasaiseksi
taikinaksi. Lisää sokeri ja vehnäjauhot ja sekoita
tasaiseksi. Levitä leivinpaperin päälle hyvin
ohuita taikinaympyröitä, halkaisijaltaan noin 15
cm. Paista uunissa noin 5 minuuttia tai kunnes
ne ovat saaneet vähän väriä. Nosta kuumat lehikäiset suoraan pelliltä ylösalaisin käännettyjen
lasien tai kulhojen päälle kovettumaan.

Täyte:
2,5 dl
3 rkl
1 dl
3 dl

Flora vanillaa
tomusokeria
Creme fraichea
marjoja

Vaahdota Flora vanilla ja tomusokeri.
Sekoita joukkoon Creme fraiche. Täytä
jäähtyneet lehikäiset vaahdolla ja koristelee marjoilla.

LASTEN OSUUS:
- Taikinan
sekoittaminen.
- Flora vanillan
ja tomusokerin
vaahdotus.
- Lehikäisten
koristelu.

Flora Kuohu -lanseeraus syksy 2010

Kermahyllyn uutuus
taipuu moneksi!
Kokeile herkullisia ohjeita.

Riistapata juuresten ja sienten kanssa

Ainekset

4 annosta • valmisteluaika 25 min • valmistusaika 25 min

400 g
2
1
1
1
300 g
1 prk
2 rkl
1prk

riistalihan suikaleita (pakastettua)
porkkanaa
palsternakka
keltasipuli
valkosipulinkynsi
herkkusieniä tai kantarelleja
Flora kuohua 26 % (2,5 dl)
Knorr sipulifondia
Créme Fraichea (2,5dl)
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria
Flora Culinessea paistamiseen

Tee näin
1. Kuori porkkanat, palsternakka, sipuli ja valkokosipuli.

2. Leikkaa sipuli lohkoiksi ja hienonna valkosipuli.
puli.
3. Kuutioi palsternakka noin 1 cm kuutioiksi, suikauikaloi porkkanat ja leikkaa sienet neljään osaan.

4.

Lämmitä pata ja lisää siihen hiukan Flora
Culinessea. Ruskista liha kauniin kullanruskeaksi
padassa ja nosta sen jälkeen lautaselle. Lisää taas
hiukan Flora Culinessea ja ruskista juurekset, sipuli
ja sienet kullanruskeiksi.

5.

Kaada liha takaisin pataan, lisää Flora kuohu,
créme fraiche ja fondi. Mausta mustapippurilla ja
tarvittaessa suolalla. Anna hautua 10–15 minuuttia,
kunnes juurekset ovat pehmenneet.
Tarjoiluvihje: Tarjoa perunamuhennoksen, vehnänjyvien, bulgurin tai tumman riisin, puolukkasurvoksen ja salaatin kanssa.

Sekä ruoanlaittoon että jälkiruokiin.

Lasten osuus:
• kuori porkkanat
• sekoittele pataa

Yhdistyslehtiä

Rex

Suomen Rex-kissayhdistys ry:n jäsenlehti • 1/2010

Suomen Rex-kissayhdistyksen sekä
Helsingin akvaarioseuran jäsenlehdet

SISSIN TASSU
Teksti: Raija Harle • Kuvat: Matti Martikainen

Olen aina ollut höpsönä kissoihin, mutta luulin etten allergioiden
vuoksi voisi koskaan kissaa ottaa. Kuulin vahingossa cornish rexeistä ja siitä, että ne joillekin allergisille sopivat - niinpä kävimme katsomassa rotua näyttelyssä ja sittemmin myös kasvattajan
kotona. Kaunis punainen Sissi-tyttö muutti luoksemme vuoden
2004 alkupuolella. Sissi oli reipas lapsi, jonka piti päästä aina
kaikkialle ja mahdollisimman korkealle.

Uutiset

Eräänä yönä heräsin outoon ryminään. Kun menin katsomaan, huomasin, että pesutornin päälle siivouksen
jälkeen unohtamani saunakiulu ja kauha olivat lattialla. Kissa löytyi lopulta sohvan takaa, tassu verisenä
ja turvonneena. Jalka oli jäänyt kiulun alle kissan ja
kiulun pudotessa.
Tassu oli kipeä ja arka, ja soitin kasvattajalle saadakseni neuvoja. Huljuttelin tassua kylmän veden alla
ja sainkin verenvuodon tyrehtymään. Päätimme katsoa tilannetta uudelleen aamulla. Kun jalka aamulla
oli edelleen turvoksissa ja kipeä kiikutimme Sissi lähimmälle eläinlääkäriasemalle. Siellä röntgenin jälkeen
tuomio oli tyly: kolmen varpaan luut ovat poikki, niitä
ei voi korjata ja eläinlääkäri oli jo tarjoamassa nukutuspiikkiä. Jalkaan laitettiin kuitenkin lasta ja kissa sai

Uusi hallitus esittäytyy • SUREX vuoden kissat 2009 • suuri terveysnumero
1_RU_1-10.indd 1
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Rex Uutiset

ta laitettiin paikalleen. Muutaman kerran tassusta
otettiin myös röntgenkuvat asennon varmistamiseksi
ja paranemisen seuraamiseksi. Operaation oli suurta
kärsimystä kissalle, joka pelkää fööniä – kissa kun
oli yleensä puoliksi hereillä ja havainnoi ympäristöään.

Loppu hyvin, kaikki hyvin – näyttelyura loppui alkuunsa.
mutta Sissi elää aivan normaalia elämää. Eikä tassusta
huomaa mitään erikoista, jos ei osaa katsoa. Hintaa
operaatiolle kyllä tuli, kokonaissummaa en edes ole
uskaltanut laskea. Seuraavalle kissalle hankittiinkin sitten heti vakuutus.

kipulääkettä. Lastan kanssa oli aluksi hankalaa kävellä, mutta parissa päivässä Sissi ei koko lastaa enää
huomannutkaan.
Koska saimme röntgenkuvat itsellemme, lähetimme ne
toisen mielipiteen saamiseksi kasvattajan luottoeläinlääkärille. Hänen mielipiteensä oli, että jalka todennäköisesti paranee käyttökelpoiseksi pelkällä lastalla.
Samaa mieltä oli onneksi myös toinen eläinlääkäri
alkuperäisellä asemalla, kun menimme kontrollikäynnille.
Niinpä kävimme kaksitoista kertaa, viikon välein,
vaihdattamassa lastaa. Operaatiossa kissa ensin
rauhoitettiin, vanha lasta poistettiin, tassu pestiin
huolellisesti ja kuivattiin föönillä ja lopuksi uusi las-

• 3/2009

3/2009

•

Rex Uutiset
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PetExpo 2010
Teksti Seija Sorvari

helsingin akvaarioseura ry:n tiedotuslehti

• Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen

Huhtikuun loppupuolella sai huipennuksensa eräs seuran vuoden suurimmista tapahtumista; PetExpo 2010 järjestettiin 24.-25.4. Helsingin
Messukeskuksessa. Hallitus oli raapinut päätään tapahtumaa suunnitellessa useampaan kertaan kevään mittaan, mutta huolellisen tuumauksen tuloksena syntyi varsin mallikas suunnitelma HASille ja Ciklidisteille
yhteisesti varatusta 60 m2 :n osastosta. Ei kun tuumasta toimeen!

• Tapahtumaraportteja ja matkakertomuksia

Toteutuksen asteelle päästiin messuja edeltävänä

rimmaksi osaksi Megaeläin, joka ystävällisesti hank-

torstaina, kun osaston kasaus alkoi. Tänä vuonna

ki ja lainasi meille kalat toivomuksiemme mukaan.

saimme yhteistyökumppaniksemme Helsingin Ak-

Ymmärrettävästi raja tuli vastaan allekirjoittaneen

vaariokeskuksen, joka toimitti osastoamme varten

haaveillessa lasimonnialtaasta kera kolmensadan

tusinan altaita. Kooltaan suurin messuallas oli yli

lasimonnin; samat kalat kun taitaisivat osallistua

600-litrainen ja pienimmät sadan litran hujakoil-

vielä vuoden 2012 messuille!

• Oceanário de Lisboa – meriakvaario Lissabonissa

la. Lisäksi osastoamme koristi kolme harrastajien

Kun kaikki ruuvit olivat löytäneet paikkan-

esittelytekstejä kalalajeista, mutta siitäkin hom-

kunnon pihtiote kasvipihdeistä kuului asiaan. HAS

paikalle toimittamaa nanoa. Altaista kolme oli Ci-

sa altaiden jalustoista ja vedet saatu suurimmitta

masta oli jossain vaiheessa pakko luopua, kun virta

muuten lahjoitti hummerin messujen jälkeen Sea

klidistien käytössä, ja kaikki loput tulivat HASille.

vesivahingoitta altaisiin, oli aika jättää pöly laskeu-

loppui ensin omista aivoista ja sitten tietokoneesta.

Lifelle, ja se sai nimen Elli. Elliä pääsee siis mor-

Sisustettavaa siis riitti, mutta onneksi akvaariokas-

tumaan yön ajaksi. Perjantaina osastolla kävi vielä

Ja mitä niihin altaisiin sitten kotiutimme?

veja saatiin sekä sisustajaksi tai muuten avustajaksi

suurempi hulina sisustamisen, kalojen kotiuttami-

Luulen, että tämän vuoden yleisösuosikin paikka

Myös iloinen perhetapahtuma sattui mes-

ilmoittautuneilta harrastajilta että seuran omista

sen ja osaston viimeistelyn merkeissä. Vielä iltayön

taisi mennä jakoon. Jaetulla ensimmäisellä sijalla oli

sujen aikaan, kun purjemollit pyöräyttivät lauman

altaista kerhohuoneelta. Kalat meille toimitti suu-

tunteina kirjoittelimme neuvoa-antavan äärellä

ilman muuta suurta ihastusta herättänyt piskuinen

poikasia. Muista kaloista voisi mainita eräältä

vuokkokala merivesinanossaan. Oli hauskaa seura-

harrastajalta lainaan saadut hienot kiekkokalat.

ta varsinkin pienempiä messukävijöitä, jotka eivät

Perhoskalat miellyttivät myös monien messukä-

meinanneet pysyä nahoissaan kun näkivät ”oikean

vijöiden silmää, tosin muutama huolestunut tuli

Nemo- kalan”! Osastolla vierailleiden joukossa oli

ilmoittamaan ne kuolleiksi ” kun ne kelluvat siellä

myös monia merivesiharrastuksesta kiinnostunei-

maha pystyssä”. Toinen useasti kuolleeksi ilmoitettu

ta, joiden kanssa osastomme suolavesipuoleen

oli tummanpuhuva taistelukala, joka potikin jon-

paremmin perehtyneet kävivät pitkiä keskusteluja.

kinlaista messuväsymystä. Täällä kotonani se kui-

Toinen ensimmäiselle sijalle kirinyt oli ilman

tenkin edelleen polskii, joten väsymys oli onneksi

muuta omaa yksiötään messujen ajan asuttanut

jenstamaan edelleen!

tilapäisluonteista.

komean kokoinen hummeri, joka herätti pääsään-

Messut olivat kaikin puolin onnistuneet.

töisesti joko hilpeyttä tai kauhistusta. Altaan vesi

Saimme osastosta paljon hyvää palautetta, ja uusi

saatiin viilennettyä hummeriystävällisiin lukemiin

jäseniä seuraan varsin mukavasti. Esitänkin isot

Sea Lifen lainaamalla jäähdyttimellä. Satunnai-

kiitokset kaikille järjestelyyn osallistuneille sekä tar-

set ”ruokintanäytökset”, eli katkarapupellettejä

vikkeita ja kaloja lainanneille tahoille!

kasvipihdeillä tarjoiltuna, keräsivät aina sankan
yleisön altaan eteen. Kunnon messukävijän tavoin

Ps. Seuraavat PetExpo- messut näyttäisivät

hummeri tarjosikin aina katsottavaa noustessaan

olevan 16.-17.4.2011. Tervetuloa mukaan osaston

reteästi kannonkolostaan hakemaan murkinaa, ja

suunnitteluun ja muuhun messupuuhasteluun!
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Matkavakuutuspromootio

FinEvento

Lemmikkimessujen ilme ja ilmoitukset
vuosille 2006 -2008.

Koiria, Kissoja, Kaneja, Marsuja,
Rottia, Akvaariokaloja, Lintuja,
Liskoja, Hämähäkkejä, Frettejä,
Käärmeitä, Sammakoita, Skorpioneja, Kääpiösiilejä, Hiiriä, Kilpikonnia, Hamstereita, ruoka- ja
tarvikemyyntiä sekä eläinesityksiä
ja paljon muuta ohjelmaa!

Koiria, Kissoja,
Kaneja, Marsuja,
Akvaariokaloja,
Lintuja, Liskoja,
Rottia, Hämähäkkejä,
Käärmeitä, Sammakoita, Skorpioneja,
Kääpiösiilejä, Kilpikonnia, Hamstereita,
ruoka- ja tarvikemyyntiä sekä eläinesityksiä ja paljon
muuta ohjelmaa!

Mennäänkö jo?

Ohjelmat, kilpailut, esitykset,
esitelmät ja luennot aikatauluineen luettavissa osoitteessa
www.lemmikkimessut.com

LEMMIK

21.–22.1 KI 2006
0.2006
Avoinn
a 10-17
Vantaa
n Myyrm
äkihalli,
Raappa
vuoren
tie 8-10
Liput:
aikuise
t 7€
lapset 3€ ,
,
perhelip
pu 18€

Koiravetoa lapsille
(järj. siperian huskyt)
Kumpanakin päivänä Kiva-Team ry
järjestää Kiva Koirankansalainen -testejä.
Molempina päivinä Ulkomuototuomareiden järjestämät Match Show:t

an !
Tääl tä me ta as tu lla

Vantaan Myyrmäkihalli,
Raappavuorentie 8-10,
liput: 7€, avoinna 10-17

1. –2.11.

Agility ry järjestää agilitykilpailuja
molempina päivinä.

Ohjelmalavalla koko ajan ohjelmaa, muotinäytöksiä, Täydellinen ohjelma 21.8 alkaen
tottelevaisuusnäytöksiä, koulutusesityksiä ym.
osoitteessa www.lemmikkimessut.com
Koirat-lehti_16.6.06.indd 1

Tällä lipukkeella kaksi
sisäänpääsyä yhden
hinnalla!
14.6.2006 20:45:28
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KI 200
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na 10-1
7
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an
Raapp Myyrmäkih
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a
ntie 8-1 lli,
0
Liput:
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et 7€,
lapset
3€,
perhe
lippu
18€

Lemmikkejä maan ja taivaan
väliltä! Näytöksiä, kilpailuja, luentoja
ja muuta ohjelmaa, katso aikataulut
osoitteesta www.lemmikkimessut.com
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Alitia/
Smirnoff ICE

Smirnoff Ice Cold Guard
-festaripromootiokonsepti

hartwall
/upcider frozen

POS -kampanja

Kuvankäsittely

Oikealla kaksi ennen/jälkeen -kuvaa
Vasemmalla kokonaan rakennettu kuva

Kuvitus

Metsä Tissue -kuvituksia
(oravaa lukuunottamatta)

Alix antell

Pähkinänkuoressa...

Selvä kysymys on, kuka ihmeen Alix? Synnyin 70-luvun loppupuo-

Olen myös innokas luontoihminen, puutarhassa möyrivä mök-

lella täällä Helsingissä 13 sukupolven helsinkiläisenä, tosin var-

kiläinen joka rakastaa luontoa ja sen monimuotoisuutta. Maan-

paanvälit kyllä ovat yllättävän täynnä peltosavea ja rantahiekkaa.

viljelijä-metsästäjäisäni on pienestä pitäen opettanut tyttäriään
vastuullista luonnossa käyttäytymistä ja elämän kunnioittamista.

Opiskeluissani suuntauduin taiteen ja graafisen suunnittelun polul-

Puutarha ja kasvit ovat uusi orastava innostukseni, muutoin ko-

le, joka luonnon ohella on aina ollut suuri ihastukseni. Lukion suo-

tona vipeltää viisi rotukissaa ja pentuja on aina välillä suunnitteil-

ritin taidepainotteisesti, mutta koska koulu oli humaaniekologiaan

la, akvaarioita pulisee vähän joka nurkassa ja niiden kautta olen

ja itsenäiseen ajatteluun suuntautunut, huomasin pian ajattelevani

tutkiskellut monenmoista eksoottista maankolkkaa - kotoa käsin

ympäristöäni hyvin eri tavalla kuin muut. Siellä opin ajattelemaan

toki. Oma pala koralliriuttaakin ihastuttaa olohuoneessa. Akvaa-

ihmistä ja ympäristöä vuorovaikutteisena kokonaisuutena, kyseen-

rioiden kautta olen pohdiskellut akvaarioharrastuksen etiikkaa

alaistamaan ja käyttämään omia aivojani. Mistä olen kiitollinen.

senkin vertaa, että minut haastateltiin aiheesta Kuluttaja-lehteen

Tämä oppi seuraa mukanani elämäni jokaisena päivänä.

keväällä 2010.

Graafista suunnittelua opiskelin Pekka Halosen alatemiassa Tuu-

Olen myös innokas yhdistysihminen sekä akvaariopuolella että

sulan taiteilijaympäristössä, opettajina ja ohjaajina muiden muas-

kissapuolella ja koen nämä itselleni tärkeäksi. Yhdistykset on oiva

sa Pekka Loiri ja Tapani Aartomaa. Jo ennen valmistumistani sain

tapa jakaa tietoutta eläimistä ja harrastuksista sekä vähentää ih-

työpaikan mainostoimistosta ja sille polulle valmistuttuani jäin.

misten eristäytymistä toisistaan.

Jo lukiossa minulla oli kova halu auttaa muita ja kantaa korteni

Jo useita vuosia mainosalan pintakiilto on rapistunut silmissäni.

kekoon yhteisen hyvän vuoksi. Silloin minulle osoitettiin, että

Haluaisin nyt palavasti tehdä oikeita töitä - jotain hyvää ympäris-

kaikki on mahdollista antamalla oppilaille tehtäväksi organisoida

tölleni. Jos saisin yhdistää ammattini siihen ja tehdä työtä, joka

jättimäinen hyväntekeväisyysprojekti joka vuosi. Lukion viimeise-

oikeasti muuttaisi jotain maailmassamme, niin se olisi unelmieni

nä vuonna vedin projektia ystäväni kanssa ja keräsimme 240 000

täyttymys. Joidenkin mielestä tuollainen kuulostaa kliseeltä, mutta

markkaa UNICEF:in hyväksi - huutokauppasimme gaalaillassa

he eivät varmaan myöskään tekisi moista työtä...

taiteilijoiden lahjoittamia taideteoksia ja eduskunta osallitui keskinäisellä keräyskilpailullaan. Tästä hyvästä minulle myönnettiin

Ainiin, ihmisenä olen omistautunut, avarakatseinen, iloinen ja te-

YK:n mailmankansalaisuus.

hokas mutta varsin aamu-uninen jos en saa kahvia.

Alix antell

Pähkinänkuoressa...

Kesä 2009

TuotantoAD TBWA\PHS

Kesä 2008 - kesä 2009

äitiysloma

Kesä 2006 - kesä 2008

AD Pointer Group / TBWA\Pointer

Talvi 2006 - kesä 2006

TuotantoAD PHS\ Retail

Syksy 2004 - talvi 2006 	Freelancegraafikko / AD, asiakkaina mm. Kynämies,
Enholm & Co (nyk. Union), IONI brand action, Aktia Oyj.
28.2.2000 - syksy 2005

Tactica Helsinki / G2 Hki AD-assistentti

1997-2000

Pekka Halosen Akatemia, Graafisen suunnittelun linja,
lopputyö Tapani Aartomaan ojhauksessa.

1996-1997

VNF taidelinja

1993-1996 	Gymnasiet svenska normallyceum, Sandelsgatan 3,
specialiseringslinje: konst

Puhun sujuvasti suomea, ruotsia ja englantia, sekä hiukan saksaa ja ranskaa.
Työskentelen tavanomaisilla Adoben ohjelmilla enkä pelkää Officeakaan.
Elämäni suurin unelma olisi päästä Amazonin yläjuoksuille pyydystämään
tuntemattomia kalalajeja tai snorklaamaan koskemattoman koralliriutan ylle.
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