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Diplomityön aiheena on suunnitel-
ma Ylivieskan uudeksi kirkoksi pääsiäi-
senä 2016 palaneen kirkon viereiseen 
Kirkkopuistoon. Aihe pohjautuu keväällä 
2017 järjestettyyn yleiseen arkkitehtikilpai-
luun, jossa kilpailutehtävänä oli suunnitella 
Ylivieskalle uusi kirkkorakennus ja samalla 
kehittää alueen ympäristöä. Diplomityössä 
kilpailuun jätettyä ehdotusta on jatkokehi-
tetty ja jalostettu arkkitehtikilpailun jälkeen.

Suunnitelman tavoitteena on ollut perintei-
sestä suomalaisesta kirkkoarkkitehtuurista 
elementtejään ottava, kuitenkin muoto-
kieleltään nykyaikainen kirkkorakennus, 
joka mahdollistaa monenlaista toimintaa ja 
ihmisten kohtaamisia. 

Kirkkorakennus on kompakti sinkkiin 
verhottu puurakenteinen rakennusmas-
sa. Rakennuksen harjakatto ja sen päällä 
oleva kattolyhty kohoaa ympärillä olevien 
rakennusten yli ja rakennus muodostaa 
uuden, arvokkaan maamerkin alueelle. 
Julkisivun suuret avaukset etelään ja poh-
joiseen avaavat rakennusta hautausmaan ja 
Kirkkopuiston suuntaan. Kirkosta avautuu 
näkymiä palaneen kirkon jalustaa kohti ja 
Kirkkopuistoon. Kirkon pääsisäänkäynti 
on sankarihautausmaan puolelta, jolloin 
kirkon eteen muodostuu uusi kirkkoaukio. 

Aukion kulmaan eteläreunalle on sijoitettu 
uusi kellotapuli, joka noudattaa kirkkora-
kennuksen yksinkertaista muotokieltä.  

Kirjallinen osuus on jaettu kolmeen osaan. 
Ensimmäinen osa kuvaa arkkitehtikilpailun 
taustaa, miljöötä ja analysoi tulevan kirkon 
paikkaa. Toisessa osuudessa pohditaan 
suunnitteluprosessin kulkua ja esitel-
lään arkkitehtikilpailuun jätetty ehdotus. 
Lopuksi syvennytään itse suunnitelmaan 
jota tarkastellaan kaupunkikuvallisesta nä-
kökulmasta edeten lopuksi detaljitasolle.

TIIVISTELMÄ
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ABSTRACT

The subject of the thesis is the design of a 
new church for the city of Ylivieska after 
the previous church was destroyed by fire in 
2016. This work is based on the answer to 
an architectural competition organized in 
spring 2017. The competition program was 
to design a new church building in Ylivieska 
and develop the surrounding area at the 
same time. The proposal presented in that 
thesis have been developed and refined after 
the architecture competition.

The aim of the design has been to capture 
the elements of traditional Finnish church, 
and integrate them into a modern church 
building that offers a variety of activities and 
promotes people encounters.

The church building is a compact zinc-plated 
wooden building. The pitched roof of the 
building and its top lantern rises above the 
surrounding buildings to create a valuable 
landmark in the area. Large openings to the 
south and north open the building to the 
city and the cemetery park. The remains of 
the burnt church and the old church park 
are both visible from the building. The main 
entrance of the church is on the side of the 
military graveyard where a new forecourt is 
going to be built. A new bell tower is located 
at the south edge of the square, following 

the simple design language of the church 
building.

This thesis is divided in three parts. The 
first part describes the background of the 
architectural competition, the milieu and 
analyses the place of the future church. The 
second part discusses the design process 
and presents the proposal submitted to 
the architectural competition. Finally, we 
deepen ourselves into a plan starting from a 
city scale to finish at the detail level.
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”The usual criteria of purpose, access, capacity, construction 
technique and financial viability are not enough. In sacred 
buildings the question of meaning, image and symbol are integral 
to the task, and all other criteria are subordinate to them.”
(Lukas Feireiss 2010 s.7)
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I. JOHDANTO
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Ylivieskan maamerkkinä vuodesta 1786 
lähtien toiminut kaunis puinen Ylivieskan 
kirkko tuhoutui täysin tuhopoltossa pää-
siäisyönä 26. maaliskuuta 2016. Tulipalossa 
tuhoutui rakennuksen lisäksi myös raken-
nuksen sisällä ollutta kalustusta, kirkkoteks-
tiilejä ja urut. Kirkosta jäi jäljelle ristinmuo-
toinen kivijalka ja kirkonkellot. (Ängeslevä 
2016, s.14.)

Ylivieskan kirkkovaltuustossa pohdittiin 
uuden kirkon rakentamista heti palon 
jälkeen ja puoli vuotta myöhemmin, 
syksyllä 2016, kirkkovaltuusto päätti käyn-
nistää toimenpiteet uuden kirkon raken-
tamiseksi. Valtuustossa päätettiin uuden 
kirkon paikaksi palaneen kirkon vieressä 
sijaitseva Kirkkopuisto, joka nähtiin sovel-
tuvan kirkon uudeksi paikaksi kokonsa ja 
keskeisen sijaintinsa ansiosta. (Ylivieskan 
seurakunta, 2017.)

Idea kirkkokilpailun suunnitelman saatta-
misesta diplomityöksi sai alkunsa loppu-
vuodesta 2016, kun Ylivieskan seurakunta 
julkisti pitävänsä yleisen arkkitehtikilpailun 
Ylivieskan uuden kirkon ja seurakuntasa-
lin sekä kirkon lähiympäristön suunnitte-
lusta. Kilpailun ajankohdaksi oli päätetty 
14.2-15.5.2017 ja se sopi sekä aiheensa 
että aikataulunsa puolesta hyvin tekijälle 

diplomityöksi. Kirkko diplomityön aiheena 
houkutteli, sillä se toisi haasteita valaistuk-
sen, kirkollisten toimintojen, ympäristöön 
sovittamisen ja omanlaisen arkkitehtonisen 
muodonannon merkeissä. 

Kilpailutehtävänä oli laatia Ylivieskalle uusi 
kirkko, johon tulisi sijoittumaan myös seu-
rakuntasali, joka korvaisi nykyiset, huonossa 
kunnossa olevat seurakuntakoti Marian 
tilat. Näiden kahden erityyppisten tilojen 
toivottiin olevan yhdistettävissä ja seura-
kuntasalin toisaalta jaettavissa pienempiin 
osiin. Kirkkorakennuksen lisäksi toivottiin 
ideoita palaneen kirkon ympäristön käsitte-
lyyn sekä mahdollisen uuden kellotapulin ja 
liikennejärjestelyiden pohdintaa. Haasteita 
tuli tuomaan kilpailualueeksi annettu 
Kirkkopuisto, joka toimi tällä hetkellä asuk-
kaiden läpikulkureittinä keskustasta vierei-
selle terveyskeskukselle. (Kilpailuohjelma, 
s. 19-20.)
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Ii. PAIKKA
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Kalajoki

Palaneen kirkon kivijalka ValtakatuKirkkopuistoPäiväkoti

Sankarihaudat Lakeuden liekki

Kauppakatu

Suunnittelualue sijaitsee  Ylivieskan kes-
kusta-alueen vieressä tuhopoltetun kirkon 
ympäristössä. Alue rajautuu pohjoises-
ta Kalajokeen ja etelästä Ylivieskan kes-
kustaan. Kirkkopuiston luoteiskulmassa 
sijaitsee sankarihaudat. Kirkkopuisto on 
pinnanmuodoiltaan tasainen puistoympä-
ristö, jonka puusto on runsasta ja monipuo-
lista. Hautausmaita rajaa kaunis kiviaita. 
Alue on noin 3,2 hehtaarin kokoinen.

Kirkkopuiston vieressä puiston länsipuo-
lella sijaitsee Ylivieskan Terveyskeskus. 
Alueen eteläpuolella sijaitsee 5-kerroksi-
sia punatiilisiä kerrostaloja 1970-luvulta. 
Kerrostalojen länsipuolella on Ylivieskan 
entinen terveystalo, joka toimii nykyisin 
päiväkotina. Rakennus on säilynyt lähes al-
kuperäisessä asussaan ja se on lisätty maa-
kunnallisesti arvokkaiden kohteiden listalle. 
(Pohjois-Pohjanmaan rakennettu  kulttuu-
riympäristö 2015) 

II.I. Miljöö

Kilpailualue

KARTTA ALUEESTA

GSEducationalVersion

Valtakatu

K
irk

ko
tie

Kauppakatu

Terveyskeskus

Kirkkopuisto

Kalajoki

Terveyskeskus

Hautausmaa

Päiväkoti



28 29

Ylivieska on rautateiden risteyskohtaan, 
Kalajoen törmälle kasvanut noin 15 000 
asukkaan kaupunki. Ylivieska tunnetaan 
erityisesti markkina-alueen keskuksena, 
joka palvelee laajaa aluetta. 

Ylivieska kasvoi muutamasta 1500-luvun 
alussa rakennetusta talosta pieneksi kir-
konpitäjäksi ja kehittyi myöhemmin 1886 

rakennetun rautatieyhteyden ansiosta kau-
pungiksi vuonna 1971. Kaupunki sijoittuu 
valtatie 27:n ja kantatie nro 86:n risteyskoh-
taan, minkä vuoksi Ylivieskasta on hyvät 
yhteydet lähialueille. (Ylivieskan Kaupunki-
info, 2017.)

II.II. Alueen historia ja nykytilanne

Suunnittelualue

Pekka Raudaskosken suunnittelema 
Ylivieskan kirkko valmistui vuonna 1786. 
Kirkko oli tyypillinen pohjalainen suora-
nurkkainen ristikirkko. Kirkko korjattiin 
uusgoottilaiseen asuun Julius Basilierin 
suunnitelmien mukaan vuoden 1892 kor-
jauksessa, jolloin kirkon päähän rakennet-
tiin korkea kellotorni. Kirkossa oli alunperin 
paanukatto, joka uusittiin peltikatolla 

vuonna 1927. Rakennus oli suojeltu. Kirkko 
paloi maan tasalle tuhopoltossa maaliskuus-
sa 2016. (Museovirasto, 2017.)

Kirkon noin 40-metrinen kellotorni näkyi 
joka suunnalta Ylivieskaan saavuttaes-
sa ja se oli toiminut maamerkkinä alueen 
asukkaille. 

II.III. Ylivieskan kirkon historiaa
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III. PROSESSI
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Ylivieskan vanha kirkko oli toiminut tun-
nistettavana maamerkkinä satojen vuosien 
ajan. Alueelle tarvittaisiin uusi näkyvä ja 
vahva maamerkki. 

Kirkon paikaksi parhaiten soveltui kirkko-
puiston pohjoispuoli sankarihautausmaan 
vieressä. Paikka oli kaikista näkyvin joka 
suunnasta saavuttaessa ja mittasuhteiltaan 
sopiva.

Suunnitelma lähti liikkeelle hierarkisesta 
tilajärjestelystä, jossa rakennuksen ulkoreu-
nalla sijaitsi aulatilat ja käytävä, sisäkehällä 
eri toimintoja ja seurakuntasalit ja raken-
nuksen ytimessä kirkkosali. Suunnitelmassa 
on pyritty luomaan arvokas siirtyminen 
tilasta toiseen. Tämä luonnistui ulkokehäl-
le muodostuneen monikäyttötilan ansiosta. 
Rakennus alkoi muotoutua yhdeksi kom-
paktiksi rakennusmassaksi. 

III.I. Lähtökohdat suunnittelulle KARTTA KIRKON 
SIJOITTAMISESTA?

GSEducationalVersion
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Käynti palaneen kirkon alueella oli mieleen-
painuva. Tunnelma vanhan kirkon kivijalan 
ympäristössä oli voimakas ja traaginen. 
Entisen alttarin päätyyn oli rakennettu 
palaneen kirkon hirsistä puinen risti, alt-
taripöytä ja kiviä oli koottu vanhojen kir-
konpenkkien kohdille istuimiksi. Kivijalan 
ympärillä oli järjestetty ulkoilmamessuja.

Alueella voimakkaasti läsnä ollut patinoi-
tunut kiviaita inspiroi työn edetessä. Sen 
yksinkertainen muotokieli etenkin sanka-
rihautausmaan ympärillä oli puhutteleva. 
Rakennuksen ulkomuoto lähti rakentu-
maan ympäristön inspiroimana.

Arkkitehtikilpailun kilpailuohjelmassa eh-
dotusten toivottiin liittyvän kristilliseen 
kirkonrakennusperinteeseen. Joitain vai-
kutteita suunnitelmaan on tullut suomen 
keskiajan kivikirkkojen suurista, harmaista 
katon lappeista.  Kirjallisuuden kautta in-
noittajaksi nousi etenkin Lars Petterssonin 
kirja Suomalainen puukirkko. Kirja auttoi 
ymmärtämään suomalaisten puukirkkojen 
rakentamisperinnettä.

III.II. Inspiraatio
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MAGNITUDI /4

Suunnitelma koostuu yhdestä kompaktista rakennusmassasta, jonka sisällä on kaksi eri 
massaa: harmaa sinkkinen ulkokuori ja sen sisällä oleva puinen päämassa, jossa sijaitse-
vat kaikki toiminnot. Rakennuksen ulkokehälle jää monikäyttötilaa, jonka kautta sekä 
siirrytään eri toimintojen välillä, että järjestetään taidenäyttelyitä, kahvittelua ja monen-
laista muuta toimintaa. 

Rakennus avautuu pohjois- että eteläsuunnassa koko julkisivun mitalta. Päänäkymät ovat 
vanhan hautausmaan suuntaan ja aurinkoiselle etupihalle. Julkisivun suurten lasipintojen 
läpi näkee puisen rakennusmassan, joka tuo kontrastia viileän ulkokuoren kanssa. Rak-
ennuksen muoto on harjakatto, jonka harjanteelta nousee lyhtyikkuna koko rakennuk-
sen mitalta. Kirkko piiloutuu sopivasti puiden lomaan ja on olemukseltaan rauhallinen 
ja vakaa.

Saapuminen kirkkoon tapahtuu Kirkkotieltä uuden kevyelle liikenteelle tarkoitetun 
koivukujanteen kautta. Pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen länsipäädyssä uuden kujan-
teen päässä ja kaksi muuta sisäänkäyntiä rakennuksen itäpäädyssä pohjois- ja eteläpuolel-
la. Huoltoliikenne ohjautuu Valtakadulta Kauppakadun jatkeena. Huoltoliikenteen oma 
sisäänkäynti sijaitsee keittiön edustalla.

Uuden kellotapulin paikka on osoitettu Kauppakatua jatkavan uuden kadun päätteenä 
toimien samalla päätepisteenä Kauppakadulle. Tapuli on muodoltaan yksinkertainen ja 
samaa muotokieltä kuin itse kirkkorakennuskin. Vanhat kirkonkellot sijoitetaan uuteen 
kellotapuliin. 

Alueen ympäristö on pyritty säilyttämään puistomaisena. Uuden kirkon alle jäävä pyl-
väshaapa-rivistö korvataan uudella puurivillä, joka sijoittuu rakennuksen eteläpuolelle. 
Kirkkotie jatkuu nyt sujuvasti joelle saakka, jonne sijoittuu uusi näköalatasanne/laituri. 
Vanhan kirkon hautausmaan polut valaistaan pienin lyhtymäisin valaisimin.

Vanhan kirkon rauniot jäävät kaikille avoimeksi muistomerkiksi. Raunioita ei kateta, sillä 
katos muodostaisi raunioista liian rakennusmaisen kokonaisuuden. Nykyinen kiviraunio 
on puhutteleva ympäristö, joka sulautuu hautakivien joukkoon ollen yksi iso hautakivi 
muiden joukossa. Raunioiden ympäristö järjestetään esteettömäksi ja rauniot valaistaan 
reunoiltaan pienin valaisimin.  

             1

Asemapiirros 1:500

III.III. Arkkitehtikilpailun ehdotus
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Iv. SUUNNITELMA
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Näkymä Kirkkotieltä saavuttaessa.
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Uusi kirkkorakennus on sijoitettu 
Kirkkopuiston pohjoispuolelle, puiston 
näkyvimmälle kohdalle. Rakennus on 
käännetty samaan linjaan vanhan kirkon 
kanssa, mutta jatkaa samalla Kauppakadun 
linjausta. Pääsisäänkäynniltä on suora 
yhteys hautausmaalle. Kirkon eteen jää 
pieni kirkkoaukio tapahtumien järjestämi-
seen ja vierailijoiden kokoontumista varten. 

Saapuminen kirkkoon tapahtuu Kirkkotieltä 
uuden kevyelle liikenteelle tarkoitetun koi-
vukujanteen kautta. Pääsisäänkäynti sijaitsee 
rakennuksen länsipäädyssä Koivukujan 
päässä ja kaksi muuta sivusisäänkäyntiä ra-
kennuksen itäpäädyssä pohjois- ja eteläpuo-
lella. Huoltoliikenne ohjautuu Valtakadulta 
Kauppakadun jatkeena. Huoltoliikenteen 
oma sisäänkäynti sijaitsee keittiön edustalla.

Uuden kellotapulin paikka on osoitettu 
Kauppakatua jatkavan uuden kadun 
päätteenä toimien samalla päätepisteenä 
Kauppakadulle. Tapuli on muodoltaan yk-
sinkertainen ja samaa muotokieltä kuin itse 
kirkkorakennuskin. Vanhat kirkonkellot si-
joitetaan uuteen kellotapuliin. 

Alueen ympäristö on pyritty säilyttämään 
puistomaisena. Kirkkotien päätepiste jatkuu 
nyt sujuvasti joelle saakka, jonne sijoittuu 

uusi näköalatasanne/laituri. Tuhopoltetun 
kirkon alue on suunnitelmassa jätetty 
kaikille avoimeksi muistomerkiksi, sillä 
jäljelle jäänyt kivijalka on nykyisellään pu-
hutteleva ympäristö, joka sulautuu hauta-
kivien joukkoon ollen yksi iso hautakivi 
muiden joukossa.

Kirkkorakennus koostuu yhdestä kompak-
tista, sinkkiin verhotusta rakennusmas-
sasta, jonka sisällä on pienempi puinen 
puuydin, jossa sijaitsevat kaikki toiminnot. 
Rakennuksen ulkokehälle jää monikäyttö-
tilaa, jota kautta sekä siirrytään eri toimin-
tojen välillä, että järjestetään esimerkiksi 
taidenäyttelyitä.

IV.I. Kirkkopolulla

Kauppakatu

Valtakatu

K
irk

ko
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IV.II. Tilat ja tunnelmat

Rakennuksen sisätiloissa kantavana ideana 
toimii kattolyhty, joka valaisee aulatiloja, 2. 
kerrosta ja kirkkosalia, jossa se johdattelee 
kävijän lähelle taivasta kohti kohoavaa  va-
lotaideteosta. Taideteos symboloi ikuista 
valoa.

Kirkkosalin yhteydessä sijaitsevat seura-
kuntasalit on mahdollista avata kirkkosa-
lin puolelle liikuteltavien seinäelement-
tejen ansiosta. Toinen seurakuntasaleista 
jakaantuu kahteen pienempään osioon, 
jolloin salit voivat olla pienryhmäkäytös-
sä. Salit ovat myös yhdistettävissä yhdeksi 
suuremmaksi tilaksi. Keittiön vieressä sijait-
seva sali soveltuu hyvin juhlatilaisuuksien 
järjestämiseen. 

Kirkkosali on kauttaaltaan puinen. 
Alttariseinän sävy poikkeaa muusta vä-
riskaalasta valkoisella rimoituksellaan. 
Kirkkosali on hyvin umpinainen lukuunot-
tamatta alttarin suurta valoaukkoa. Tila 
on haluttu sulkea ympäristöltä, jotta kävijä 
voi hetkeksi unohtaa muun maailman ja 
keskittyä omiin ajatuksiinsa ja tilan luomaan 
tunnelmaan. 

Alttarin kuoriosan etelä-reunalla sijaitsee si-
vualttari suuren ikkunan äärellä. Kuoriosaan 
on myös mahdollista sijoittaa kuoriurut ja 
tila pienelle kuorolle. Kirkkosalin kalusteet   
ovat   kaikki   puisia ja muotokieleltään 
yksinkertaisia. 

Rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsee 
urkuparvi, tila kuorolle sekä istumapaik-
koja. Urut on tuotu näkyväksi elementiksi, 
eikä ne toimi ainoastaan soittimen roolissa 
vaan myös suurena puuveistoksena. 

GSEducationalVersion
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Leikkaus A-A

Leikkaus B-B
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Rakennus avautuu pohjois- ja eteläsuun-
nassa koko julkisivun mitalta. Päänäkymät 
ovat vanhan hautausmaan suuntaan ja Kirk-
kopuistoon. Julkisivun suurten lasipintojen 
läpi näkee puisen rakennusmassan, joka 
tuo kontrastia viileän ulkokuoren kanssa. 
Rakennuksen muoto on harjakatto, jonka 
harjanteelta nousee lyhtyikkuna koko rak-
ennuksen mitalta. 

Rakennuksen julkisivumateriaaliksi valikoi-
tui arvokas, pitkäikäinen sinkki, johon inspi-
raationlähteenä toimi patinoitunut kivinen 
muuriaita. Julkisivun pääsisäänkäynnin yllä 
on palanutta puuta tuhopoltetusta kirkosta. 

IV.III. Julkisivut ja materiaalit

Tumma aihe julkisivussa toimii kiinne-
pisteenä kirkkoon saapuvalle ja samalla 
merkitsee pääsisäänkäynnin sijainnin.

Sisätilat ovat kauttaaltaan joko hirsisiä tai 
päällystetty kuusilaudoilla. Puun lämmin 
sävy toimii kontrastina ulkokuorelle. 
Pääsisäänkäynnin ja sivukäytävien lattiama-
teriaalina toimii hiottu betonilattia, muissa 
tiloissa kuusilattia. Alttariseinän materiaali-
na on valkoiseksi maalattu kuusilauta.

Materiaalivalinnoissa lähtökohtana oli 
puhtaat, harmoniset materiaalit, jotka rau-
hoittavat kirkossa kävijän mieltä.
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Julkisivu itään 

Julkisivu länteen

Julkisivumateriaalit:
1. Sinkki
2. Lämpökäsitelty kuusi
3. lasi
4. Alttarin lasitaideteos
5. Poltettu puu

1.

1.

1.

1.

4.
2.

2.

5.
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Julkisivu etelään

1.

3.

2.2.
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Ulkokehän monikäyttötilassa kävijä 
pääsee ihastelemaan rakennuksen kantavia 
puisia rakenteita, jotka ovat olleet yleensä 
vanhoissa kirkoissa piilossa katselijan 
näkyviltä. Rakennuksen ulkovaippa toimii 
puskurivyöhykkeenä lämpimän kauden 
aikana ja edesauttaa energian säästössä. Se 
estää rakennusta ylikuumenemasta. Talvella 
kantavana rakenteena toimiva puinen runko 

IV.IV. Rakenteista

varastoi lämpöä. Ulkokehän lämpötila on 
ympäri vuoden hieman sisätiloja viileämpi, 
mutta kuitenkin vähintään 17 astetta, jolloin 
oleskelu onnistuu vielä hyvin.

Rakennuksen kantava runko koostuu liima-
puupalkki-järjestelmästä ja hirsistä. Hirret 
toimivat jäykistävänä rakenteena sisävaipan 
seinille ja tuovat samalla karaktääriä tilaan.

Rakenneleikkaus

YP1

GSEducationalVersion

18-21 astetta 18 astetta

1718-21o o

VS1
Painumaton hirsi
Lämmöneriste 200mm
Laudoitus

VS1 Kolmoislasitus

YP1
Sinkkilevyt
Aluskate
Tuuletusväli 150mm
Lämmöneriste 350mm
Ilman- ja höyrynsulku
Rakennuslevy
laudoitus

kattokannattajat
laudoitus
lämmöneriste 300mm
sisäverhous
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VS1
Painumaton hirsi
Lämmöneriste 200mm
Laudoitus

VS1

VS1

YP1
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Kirkkorakennusten maailmaan syventy-
minen on ollut mielenkiintoinen ja haas-
teellinen prosessi. Sinänsä selkeä tehtä-
vänanto antoi suhteellisen tiukat raamit, 
joiden sisällä suunnitelma kasvoi ja kehittyi. 
Diplomityö toi mahdollisuuden syventyä 
suomalaiseen puukirkkoarkkitehtuuriin, ja 
loi tekijälle syvän kunnioituksen suomalais-
ta puurakentamisperinnettä kohtaan.

LOPUKSI
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Kiitos työni pääohjaajalle, professori Rainer 
Mahlamäelle kannustavasta ohjaamisesta. 

Suuret kiitokset Annalle, Katrille, Saralle ja 
Annalle kevään ja syksyn uurastuksesta ja 
myötäelämisestä.

Erityiskiitokset ihanalle Vanilla-tiimille 
kaikista hienoista hetkistä joita yhdessä 
koimme opiskeluvuosien varrella.
  
Kiitos perheelle tsemppaamisesta ja 
oikolukemisesta. 

Augustin, des milliers de mercis pour toute 
l’aide et la compréhension. 
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