
Savupirtti  
 

Mika Gröndahlin voittanut ehdotus perustuu suomalaiseen savupirttiin, joka oli yleinen 
asuinrakennus Suomessa 1700-luvulla. Keskellä huonetta on mahtava, perinteinen puu-
pöytä. Sen molemmilla puolilla on pitkä penkki ja penkkejä on myös seinän vierustoilla.   
Istuen vieretysten penkeillä ilmentää suomalaisten yhteistoimintaa ja kykyä menestyk-
sellisesti tulla toimeen vaikeittenkin naapureiden kanssa.  Savusta mustuneet seinähirret 

kiinnittyvät perinteellisellä 
‘lohenpyrstöliitoksella’ muo-
dostaen runollisen puupinto-
jen rytmin ainoana koristuk-
sena huoneessa. Lattia on 
tehty paksuista lankuista ja 
terva/pellavansiemenöljy-kä-
sittely luo aidon tunnelman 
huoneeseen. Vain hyvin vä-
hän valoa tulee sisään pie-
nien savuaukkojen kautta. 
Savuaukossa pöydän ylä-
puolella antaa valoa LED- 
neonvalaisimet, jotka muo-
dostavat Otavan tähtikuvion. 
 

 

 

Koruton yksinkertaisuus yhdistettynä moderniin tekniikkaan 
 
Suomalaisten nousu savupirteistään tekniikan 
johtoasemiin kuvastuu viimeisimmän tietoko- 
neteknologian käytössä opetusvälineenä. Elek- 
tronisessa muodosssa oleva opetusohjelma  
kuten videot ja powerpoint siirtyy kannetta- 
vasta tietokoneesta tai internetiltä langattoman 
yhteyden välityksellä. Videolähetykset kuvas- 
tuvat läpikuultamattomalle lasitaululle takaa- 
päin neljästä projektorista. Tablet-PC-ohjelma 
sallii lasitaulun käytön samanaikaisesti tavalli- 
sena kirjoitustauluna ja videonäyttönä. Taulul- 
le voi kirjoittaa videokuvaan elektronikynällä. 
Opetuksen aikana taulun keskiosa voidaan  
tummentaa, jolloin siihen voi kirjoittaa taval-  
lisella liidulla. Kun taulu ei ole käytössä, se  
toimii suurena projektorina näyttäen ajankoh- 
taisia kuvia Suomesta eri vuodenaikoina ja 
historiallisia aiheita.  

 

 

 

Lahja Yliopistolle 
 

Suomalaiskansallisen luokkahuoneen rakentaminen tulee olemaan lahja Pittsburgh’in 
yliopistolle, joka sen jälkeen ylläpitää sen alkuperäisessä muodossaan osana yliopiston 
Nationality Rooms and Intercultural Exchange Programs -ohjelmaa. Huonetta käytetään 
tavallisena luokkahuoneena. Etnisten esineiden ja rakenteen avulla se avaa opiskelijoille 
mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kulttuuriin sen alkuperäisessä ympäristössä.  
 

Suurisuuntainen hanke 
 

Suomalaiskansallisen luokkahuoneen rakentaminen on suurisuuntainen hanke pienelle 
suomalaisryhmälle Pittsburgh’issa. On kunnia-asiamme koota tarvittavat varat perinne- 
luokkahuoneen rakentamiseksi. Siksi tarvitsemme kaikkien suomalaisten tuen tämän pää- 
määrän saavuttamiseksi. Suomalaiskansallinen luokkahuone tulee olemaan saavutus, jos-
ta voimme kaikki olla ylpeitä. 
 

Tarvitsemme tukeanne 
 

 Tule mukaan – voit auttaa välittämällä tietoa hankkeestamme perheellesi, 
ystävillesi ja paikallisille kulttuuriseuroille. 

 

 30 minuutin video “Homelands Remembered”, Nationality Classrooms –
ohjelmasta ja Cathedral of Learning rakennuksen syntymästä lähetetään 
pyydettäessä niille, jotka esittävät sen seuransa ohjelmassa. 

 

 Kopioi tämä esite internetiltä: www.pittsburghfinns.org/Finnish_room_flyer.pdf. 
 

 Ota yhteyttä suomalaiskomiteaan sähköpostitse: finnroom@comcast.net.  
 

 Ilmoita meille mielipiteesi suomalaisluokkahuoneesta. Jos Sinulla on tarjolla 
ehdotuksia tai tietoa mahdollisista kannattajalähteistä, mielellämme kuulisimme 
niistä.  

 

 Harkitse kannatustasi ja lähetä tukesi suomalaishuonehankeelle. Avustuket voi- 
daan lähettää postitse sekillä tai luottokortilla internetin kautta. Katso tarkempia 
ohjeita tämän esitteen viimeiseltä sivulta. 

 

Tuki kaikilta tahoilta on välttämätöntä tämän hankkeen toteutukselle. Arvioitu kokonais-
kustannus on $300.000 (noin 230.000 euroa). Tämä hanke tarjoaa suomalaisille erinomai-
sen mahdollisuuden  tukea perinnettään tarkoituksenmukaisella ja vaikuttavalla tavalla. 
Kansallinen itsetuntomme ja suomalaisen kulttuurin merkitys korostuvat tässä huoneessa 
herättäen sydäntälämmittävän tunteen suomalaisissa kaikkialla.   
 
Sydämellinen Kiitos 
 
Suomalaisen luokkahuoneen komitea on kiitollinen tuesta, jota se on saanut Finlandia 
Foundation National-organisaatiolta ja Scandinavian Society of Western Pennsylvania’ 
lta. 
 
Enemmän tietoa: www.pittsburghfinns.org ja www.pitt.edu/~natrooms 

SeijaC@aol.com


