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EDINBURGH PALETTE
Edinburgh Palette on tuo vieressä näkyvä rakennus. 
Se tarjoaa työskentelytiloja taiteilijoille ja pienille 
yrityksille. Kolmannessa kerroksessa sijaitsee ei 
kaupallinen taidegalleria ja toimistot. Työskentelin 
harjoittelijana Cecilielle, Johannalle ja Sophialle. 
Heidän tehtävänään oli huolehtia rakennuksen 
taiteilijoista, galleriasta ja viestinnästä. Työskentelin 
yhdessä luokkatoverini Naneten kanssa.



TYÖSKENTELY
Tehtävänäni oli auttaa gallerian taiteilijoita, tehdä julisteita, päivittää gallerian 
pohjapiirros jne. Kehittelimme myös Naneten kanssa Mag & Sig hahmot. Hahmoja 
käytettiin Edinburgh Paletten viestinnässä. 

TYÖAJAT:
Ma-to klo. 10-16
(joskus viikonloppuisin 
jos oli näyttelyiden 
avajaisia)



Tein Mag & Sig -sarjakuvia 
instagram kanavalle



 Grey’s School of Art -näyttelyn avajaiset. 



Johanna sanoi, että Edinburgh Palettea on hankala 
verrata muihin työpaikkoihin, joka on omasta 
mielestäni täysin totta. Edinburgh Paletten tarkoitus 
oli tarjota luova tila taiteilijoille ja se luovuus tuntui 
tarttuvan myös työntekijöihin. Aikataulut eivät olleet 
niin merkityksellisiä, palavereissa rupateltiin niitä 
näitä ja töitä aloitettiin viimeistelemättä niitä. 
Tietenkin tähän vaikuttaa myös se, että meidän 
aikana rakennus myytiin toiselle yritykselle, joka vei 
Edinburgh Paletten hetkelliseen sekasortoon. 
Onneksi Naneten kanssa pystyimme aloittamaan 
työskentelyn “Moving Forward” kampanjassa.



ASUMINEN
Kämppä oli todella 
viihtyisä, tilava ja sijaitsi 
noin 20 minuutin 
bussimatkan päässä 
keskustasta. Television 
ääressä oli mukava viettää 
leffailtaa rankan päivän 
jälkeen. Yksi pieni ongelma 
kämpässä oli...



HIIRET

Nappasimme 4 hiirtä ja 
veimme ne kauas asunnosta. 
Onneksi sen jälkeen ei enää 
hiiriä näkynyt.



EROJA 
SUOMEEN

Ravintolat saattoivat olla pelkkiä take away-ravintoloita, jolloin siellä ei ollut 
istumapaikkoja. Näin ruoan metsästys venyi kun google mapsista etsi 
ravintolaa.

Pulloista ja tölkeistä ei saa panttia, joten turha kerätä niitä. 

Lidl tuntui olevan ainoa kauppa josta sai muutakin juustoa kuin cheddaria.

Baareissa ei ole narikkaa, joten kannattaa miettiä mitä ottaa mukaan baariin.

Taksia ei tarvitse odottaa taksitolpalla vaan sen voi pysäyttää liikenteestä, 
kunhan taksilla palaa valo. 



 Vapaa-aika 

Maasto oli täysin toisenlaista Suomeen 
verrattuna, sillä Edinburghissa oli suuret 
korkeuserot ja kaupunkia koristi aina 
taustalla näkyvä vuori.. 



Gallery of modern art

Ilmaista kulttuuria 



Menimme baariin Maijan kanssa. 
Paljastui, että baarin alakerrassa oli 
ilmainen leffateatteri jossa pyöri 
Harry Potter maraton.



WATER OF LEITH WALKWAY
Kävelyreitti joen varrella oli todella 
mahtava kokemus. Ihan kuin olisi 
päätynyt toiseen maailmaan. 



Olut oli halvempaa Täytetty peruna…
perus street foodia 
skoteissa

Suomalainen pitsa on kyllä 
parempaa, mutta tämäkin oli 
erityisen hyvää… ehkä hieman 
liian tulinen



APUA LUNTA!
Viimeinen viikko Edinburghissa ja tottakai 
satoi lunta. Edinburghiin julistettiin “Red 
Weather Warning” eivätkä bussit kulkeneet 
pariin päivään, kaupoista alkoi loppua 
tuotteet ja työt oli peruttu. 

STAY SAFE, STAY WARM 



PARASTA
Menimme Maijan kanssa kriketti clubille 
katsomaan keikkaa. Tutustuimme siellä 
Christineen ja Ellieen jotka soittivat bändissä 
“Run into the night”. He kutsuivat meidät pari 
kertaa Glasgowiin baariin ja katsomaan 
keikkaa. Oli hemmetin hauskaa!

Baarikulttuurissa oli kyllä eroja. Suomessa 
olin tottunut juomaan kerralla paljon ja 
pitkälle yöhön, joten oli hieman outoa, kun 
paikalliset lähtivät baarista jo klo. 23 
juotuaan muutaman oluen.



                 THE END.

Paras istumapaikka bussissa


