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Millaisista aforismeista tai runoista sinä olet joskus saanut voimaa tai 
lohtua? Kirjoita meille runo, aforismi tai ajatelma, jonka haluat jakaa muille. 

Kirjoittamasi teksti saa olla sinun omasi tai lainattu.

"Ylitä kukin silta, sitten kun saavut sille."
~vanha intialainen sanonta~

VANHAN INTIALAISEN SANONNAN TEIDÄN  
KANSSANNE HALUSI JAKAA H.R.

"Jokainen päivä, jonka saan viettää kanssasi,  
on minun lempipäiväni."

~Nalle Puh~

AJATELMAN TEIDÄN KANSSANNE HALUSI JAKAA M.H.
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T E K S T I : K E H I T T Ä J Ä A S I A K A S R Y H M Ä  K R I S T A L L I V E R K K O  /  K U V A T :  O M A - H A N K E ,  H . R . ,  M . H . ,  C . N . ,  ,  C . N .  O M A T  A R K I S T O T

OMA-sanomien toimituksen väki on havainnoinut ympäristöään kameran linssin kautta, nähden ympärillään monen moista kiin-
nostavaa. Mihin sinä kiinnität katseesi arjessasi? Millaisia onnistuneita hetkiä sinä olet onnistunut taltioimaan kamerallasi? Lähetä 

meille omia kuviasi lisäten niihin kuvateksti ja oma nimimerkkisi niin julkaisemme ne seuraavassa OMA-sanomien julkaisussa!

TOIMITUKSEN OTTAMIA KUVIA

"JOKAINEN PÄIVÄ, JONKA SAAN 
VIETTÄÄ KANSSASI, ON MINUN 
LEMPIPÄIVÄNI." ~NALLE PUH~  
| KUVA: M.H.

TIEDÄTKÖ SINÄ MISSÄ TÄMÄ 
PAIKKA SIJAITSEE? | KUVA: M.H.

LIFE | KUVA: H.R.

OLETKO KÄYNYT TÄÄLLÄ? | KUVA: M.H.

"ELÄMÄN PIZZA" | KUVA: H.R.

YHDESSÄ | KUVA: H.R.

LOVE | KUVA: H.R.

YLÖSPÄIN | KUVA: H.R.

LÖYDÄTKÖ SINÄ RAKKAUDEN PENKIN? | KUVA: M.H.

KRISTALLIVERKON AJATUKSIA 
31.3´21 | KUVA: C.N.

MISTÄHÄN TÄMÄ VIISAS LAUSE 
LÖYTYY? | KUVA: M.H.

"EI HYVYYS SAAVU HUUTAEN, SE KULKEE HILJAA KUISKATEN" 
~EINO LEINO~ | KUVA: C.N. OMAT ARKISTOT
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KEHITTÄJÄASIAKASRYHMÄ 
KRISTALLIVERKKO

Kristalliverkko on OMA-hankkeen pitkäjänteisin ja kehit-
tämistyössä pisimmälle edennyt, monessa mukana ollut 
rohkea kehittäjäasiakasryhmä. Tämän ryhmän kanssa on 

annettu kohderyhmälle kasvot esiintyen mm. seminaarissa ja 
järjestäen viikon mittainen galleria aiemman LUmOaVA-hank-
keen loppuseminaarina. Ryhmä on rohkeasti taistellut tärkeän 
asian puolesta, siitä, kuinka jokaisella olisi oikeus saada tarvit-
semaansa tukea elämän eri vaiheissa ja haasteissa. OMA-hank-
keessa nämä kuusi kehittäjäasiakasta ryhtyvät mm. osallisuus-

sanomien toimittajiksi ja sukeltavat eri palveluntarjoajien ja 
palveluiden toimintaan raportoiden siitä ulospäin ja näin tukien 
kohderyhmän kiinnittymistä palveluihin sekä osallisuustietoi-
suuden rakentumista. Kristalliverkosta on siirrytty opintoihin ja 
kuntouttavaan työtoimintaan, astuttu kohti kokemusasiantun-
tijuutta ja voitettu oman arjen sujuvuutta. Ryhmän tuki ja turva 
säilyy silti jokaisen kohdalla siten, kun se kussakin elämäntilan-
teessa on tarpeen.

T E K S T I :  K E H I T T Ä J Ä A S I A K A S R Y H M Ä  K R I S T A L L I V E R K K O

KEHITTÄJÄASIAKASRYHMÄ KRISTALLIVERKKO  |  KUVA: OMA-HANKE KEHITTÄJÄASIAKASRYHMÄ KRISTALLIVERKKO | KUVA: OMA-HANKE
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”Tunnen kiitollisuutta saada olla mukana 
kehittäjäasiakkaana ryhmässä nimel-

tään KRISTALLIVERKKO. Ryhmässä meitä 
on yhteensä kahdeksan naista, näistä kak-
si, Minna ja Sanna ovat ohjaajia, kokoon-
numme pääsääntöisesti kerran viikossa 
kolme tuntia Centriassa, myös ulkona sää-
varauksella. Työskentely tapahtuu yksin, 
pareina tai ryhmänä taidelähtöisiä me-
netelmiä sanoin ja/tai kuvin hyödyntäen. 
Kokoontumisajan puolivälissä pidämme 
kahvi- ja teehetken pienen suolaisen tai 
makean purtavan kera, pääosassa on 
tekeminen. Tutustumme erilaisiin materi-
aaleihin ja tekniikoihin, Minna ja/tai Sanna 
ohjeistaa työt, sen jälkeen lähdemme yh-
teiselle matkalle taiteen parissa luottaen 
omaan osaamiseen ja omien vahvuuksien 
oivaltamiseen. Kokoontumiskerrat ovat 
erilaisia, välillä ehdimme enemmän, välillä 
vähemmän. Prosessit voivat olla hyvinkin 
puhuttelevia ja syvällisiä, tärkeää on, ettei 

arvostella vaan arvostetaan ja kannuste-
taan, olemme myös kiinnostuneita toisten 
töistä ja niiden synnyttämistä ajatuksista. 
On tehtäviä, joita jatkamme useampi-
na kokoontumiskertoina. Lähestymme 
aiheita sanallisesti ja kirjallisesti sekä ete-
nemme kuvin ja värein työstäen. Pureu-
dumme pintaa syvemmälle, sisimpäämme 
tutkiskellen. Hetkittäin voimme poistua 
mukavuusalueelta epämukavuusalueelle. 
Pitkässä saatossa epämukavuusalueilla 
turvalliset pipahtelut antavat itsevarmuut-
ta ja luottamusta omiin kykyihin.

Ryhmässä on turvallinen, hyväksyvä ja 
luottamuksellinen ilmapiiri. Jokainen saa 
mahdollisuuden tulla kuulluksi ja vaihtaa 
kokemuksia omasta tilanteestaan ja 
ilmaista erilaisia tunteita. Olen oppinut 
uusia asioita, joskus toipumisen tie näyt-
tää loputtoman pitkältä, mutta tuntuu 
hyvältä eheytyä oltuaan rikki."

KIRJOITTAJA E.O. | KUVA: KEHITTÄJÄASIAKASRYH-
MÄ KRISTALLIVERKKO

KIRJOITTI KYNÄ, OHJASIN MINÄ, LUE SINÄ

”Tämä ryhmä on minulle niin tärkeä, 
kun saa kädentaitoja harjoittaa ja 

eri taiteen muodoilla ilmaista itseään 
ja vahvistaa omaa osaamista, joka voi 
vaikuttaa omaa itsetuntoa parantavasti 
merkittävällä tavalla, kun huomaa, että 
”Hei määhän osaan jotain ja olen hyvä 
jossain!!!!!!!!”

Ja se on ollut ihana huomata, että 
mitään et tee väärin tai mikään ei ole 
huonoa, eikä ole mitään kilpailua. Tämä 
toiminta helpottaa myös arjessa tapahtu-
via sosiaalisia tilanteita, kun harjoitellaan 
sosiaalista kanssakäymistä kurssilla eri 
”esiintymis-muodoilla”.

Tämä on kuin psykologilla käynti, mutta 
taide- ja käsityömenetelmin toteuttaen… 
Ja olen huomannut, että osaaminen ja 
rohkeus on noussut huomattavasti. Niin 
kuin kuvainnollisesti, että alussa aloitet-
tiin pienillä papereilla maalaamista ja nyt 
ei meinaa seinäkään enää riittää!

Ja kun tämä ryhmä on niin luotettava, 
että täällä saa ja voi avautua ihan mistä 
asioista vain. Olkoon kyse sitten suruista, 
murheista, iloista, täällä saa olla 100% 
ihan oma itsensä."

KIRJOITTAJA H.R. | KUVA: KEHITTÄJÄASIA-
KASRYHMÄ KRISTALLIVERKKO

”Kristalliverkko koostuu eri mallisista, 
kokoisista, näköisistä ja muotoisista 

kristalleista. Jokaisen kristallin elämän-
polku on muokannut ja hionut kristalleis-
ta UNIIKKEJA.

Kristalliverkko on tuonut elämääni oi-
valluksia itsestäni ja auttanut kulkemaan 
lähemmäksi sitä mitä pohjimmiltaan 
olen. On minulla sitten suuri taakka tai 
suru kannettavanani, pelkoa tai toivot-

tomuutta, olen aina voinut luottaa, että 
verkko kannattelee.

Toisaalta ryhmään kertomani ilon hetket 
tulevat minulle monin kerroin takaisin.”

KIRJOITTAJA C.N. | KUVA: KEHITTÄJÄASIA- 
KASRYHMÄ KRISTALLIVERKKO
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”Kristalliverkko on taidelähtöinen ryh-
mä, joka on kokoontunut jo useamman 

vuoden ajan, ensin LUmOaVA-hankkeen 
matkassa ja nyt OMA-hankkeen mat-
kassa. Itse olen lähtenyt kokeilemaan 
siipiäni opintoihin ja työkokeiluun, mutta 
mahdollisuuksien mukaan olen mukana 
matkassa. Ryhmässä korostuu osallisuu-
den merkitys ja ryhmästä on tullut tärkeä 
minulle. Alussa kerromme kuulumisia ja 
sen jälkeen alamme työstämään eri-
laisia töitä. Maalaaminen, piirtäminen, 

KIRJOITTAJA P.T. | KUVA: KEHITTÄJÄASIAKASRYH-
MÄ KRISTALLIVERKKO

”Kuntoutetaan taiteen keinoin, on 
mukavaa. Mukava ryhmä. Ihanat ryh-

mäläiset ja ihanat ohjaajat. Tärkeä ryhmä 
minulle. Kuvataidetta, sanataidetta, 
pelaamista ja yhdessä oloa.”

KIRJOITTAJA S.M. | KUVA: KEHITTÄJÄASIAKASRYH-
MÄ KRISTALLIVERKKO

VOIMAVARATYÖSKENTELYÄ LUONNOSSA ITSETUNTEMUSTA TUKIEN | KUVA: OMA-HANKE

Kehittäjäasiakasryhmä Kristalliverkko toimii lehden toimituksessa ja nostaa esiin 
ajankohtaisia asioita, vinkkaa aktiviteeteista ja jakaa monipuolisesti kiinnostavia 
juttunurkkauksia. Lehden toimitus vierailee alueemme palveluissa ja antaa myös 

äänen muille asiakkaille ja heidän jutuilleen tulevissa numeroissa.

kirjoittaminen ja valokuvaaminen ovat 
olleet keskeisessä osassa toimintaa. 
Olemme myös kokeilleet erilaisia pelejä, 
esimerkiksi kesällä osallistavia pihapelejä. 
Toimintaa on ollut myös ulkona ja olem-
me kokoontuneet luonnon läheisyyteen. 
Lisäksi olemme harjoitelleet sosiaalista 
kanssakäymistä.”

KIRJOITTAJA M.H. | KUVA: KEHITTÄJÄASIAKAS-
RYHMÄ KRISTALLIVERKKO
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Kuntavaaleihin liittyen aikuisten ihmis-
ten keskustelu ja käyttäytyminen ovat 
nousseet pinnalle. Some toki mahdollistaa 

helpommin ihmisten kiusaamisen, pilkkaamisen, 
vihaamisen ja uhkailut kuin kasvotusten. Some-
maailma näyttää olevan pullollaan sivistymättö-
miä ihmisiä, joiden tarkoitus tuskin on kehittää 
yhteiskuntaa. Toisaalta tämä lohduttaa minua, 
sillä näemmä ihmiset hyvin helposti purkavat 
oman pahan olonsa muihin. Minua on kiusattu tai 
ainakin yritetty tavalla tai toisella koko elämäni 
ajan. Olen suhtautunut ns. kiusaajiin aina tavalla, 
jolla he eivät pääse kunnolla alistamaan minua. 
Ikään kuin en välittäisi vaikka toki sanat, ilmeet 

ja teot satuttavat. 
Olenkin pohtinut 
miksi aikuinen 
kiusaa. Minussa on 
piirteitä, jotka voivat 
ärsyttää muita tai 
jotkut voivat ymmärtää minut väärin tms.Näihin 
samoihin tilanteisiin päädyn minäkin. Olen 
väsynyt, joku ärsyttää, tekisi mieli sanoa pahasti. 
En kuitenkaan tee niin. Aikuiset ottakaa pää pois 
omasta perseestä ja alkakaa käyttäytymään! 
Teidän esimerkki kasvattaa tulevan sukupolven. 
On turha sanoa toista ja tehdä toista. Vika on aina 
loukkaajassa, ei kohteessa!

MISSÄ MÄTTÄÄ JOS OMA PAHA OLO PITÄÄ 
KAATAA MUIDEN NISKAAN? 

KENEN ON VASTUU HUONON KÄYTÖKSEN?

” Ihmisille on tärkeämpää  
 olla oikeassa ja saada  
 viimeinen sana kuin tehdä  
 oikein.” 

K I R J O I T T A J A  C . N .  |  K U V A :  C . N .  O M A T  A R K I S T O T

M I T Ä  I S O T  E D E L L Ä ,  S I T Ä  P I E N E T  P E R Ä S S Ä
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MIKÄ IHMEEN 
OMA-HANKE?

OMA-hanke, Osa Minusta, osanA meitä on Euroopan 
sosiaalirahaston rahoittama hanke, joka käynnistyi 
1.3.2020 ja jatkuu 30.9.2022 saakka. Hankkeessa tue-

taan sosiaalista osallisuutta taidelähtöisten ja pelillisten mene-
telmien avulla. Hankkeessa on mukana Kokkolan ja Kannuksen 
kaupungit. Hankkeessa kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa 
sosiaalista osallisuutta tukeva yhteisötaideteoksista koostuva 

osallisuuspolku, jota voi kulkea sekä virtuaalisesti että konkreet-
tisesti taideteoksia kiertäen. Osallisuuspolulle kehitetään myös 
osallisuutta tukeva peli. Hankkeessa vieraillaan myös alueella 
osallisuutta tukevissa palveluissa ja pohditaan yhdessä henki-
löstön ja asiakkaiden kanssa sitä, miten osallisuus näyttäytyy 
juuri heidän palveluissaan. OMA-sanomat pyrkivät osaltaan 
tuomaan alueen palvelutarjontaa näkyväksi.

T E K S T I :  S A N N A - K A I S A  K A R V O N E N  /  K U V A t :  S A T U  N Y Q V I S T ,  O M A - H A N K E

Osallisuuden 
merkistö

Osallisuuden 
markkinat

Osallisuus  
lautapeli

Pelillisyys

Digitaalisuus

Taidelähtöiset 
menetelmät

1.3.2020

30.9.2022

lähtö

maali

MITÄ? OMA-hankkeen tavoitteena on luoda 
sosiaalisen osallisuuden yhteiskehittämisen malli 
sekä kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja, 
joissa palveluiden tarjoajat kokoontuvat yhdessä 
kohderyhmän kanssa. 

MITEN? Yhdessä kohderyhmän ja toimijoiden kanssa 
luovia menetelmiä, pelillisyyttä sekä moniäänistä 
dialogia hyödyntämällä.

MISSÄ? Kokkolassa ja Kannuksessa.

KENELLE? Heikoimmassa työmarkkina-asemassa 
oleville ikähaitarilla 16-64 v.

KENEN KANSSA? Hanketta koordinoi Centria-am-
mattikorkeakoulu. Yhteistyössä Keski-Pohjanmaan 
sosiaalipsykiatrinen yhdistys, SPR, MLL, Yhteisöklubi 
Silta, Kokkotyösäätiö, K.H Renlundin museo, Ehjä ry, 
KPEDU, alueen yhdistykset ja järjestöt. 

RAHOITTAJAT? ESR, Kokkolan kaupunki, Kannuksen 
kaupunki

Teemme mielellämme 
yhteistyötä myös sinun 
yhteisösi kanssa!
KETKÄ? Minna Koivula ja Sanna-Kaisa Karvonen, 
taiteen moniottelijat, ketterät kehittäjäpedagogit ja 
vuorovaikutteisen yhteiskehittämisen tehotiimi.

www.centria.fi/OMA
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Hankkeen työntekijöinä 
toimivat Centria-am-
mattikorkeakoulussa 

TKI-tutkimus,- kehittämis,- ja 
innovaatio asiantuntijoina 
työskentelevät Minna Koivula 
ja Sanna-Kaisa Karvonen, jotka 
ovat molemmat taidepedago-
geja ja kulttuurihyvinvoinnin 
ammattilaisia. Dynaaminen duo 
kuvaa omaa osaamistaan ja työ-
tänsä ohjaavia tausta-ajatuksia 
seuraavasti;

"Taide on meidän työkalu. 
Se on tapa ajatella ja väline 

maailman ihmettelyyn. Me 
innostumme ja innostamme, 
me kokeilemme ja kehitäm-
me, me heittäydymme ja 
joskus kompuroimme, mutta 
olemme oppineet taiteen 
matkassa myös kohtaamaan 
omia puutteitamme ja kehi-
tyskohtiamme, nauramaan 
mokille ja nousemaan taas 
pystyyn, se on elämää ja roh-
keutta kasvaa omaksi itseksi.

Me ajatellaan ja hahmote-
taan asioita ja elämää taiteen 
keinoin ja me oivallutetaan 
ihmisiä taiteen ja kulttuuriin 
monen kirjavien menetelmien 
avulla. Taide on oivallinen 
myös mielen ja ylipäänsä ko-
konaisvaltaisen hyvinvoinnin 
parissa operointiin.

Taiteessa ja kulttuurissa 
on potentiaalia hyödyntää 
ihmisen kokonaisvaltaisuutta 
huomioiden fyysisen, henki-
sen ja sosiaalisen ulottuvuu-
den. Ihminen tekee jatkuvasti 
havaintoja itsestään sekä 
ympäröivästä maailmastaan 
eri aisteillaan ja hahmottaa 

maailmaa näiden havaintojen 
kautta. Taide ja kulttuuri anta-
vat mahdollisuuden stimuloida 
eri ulottuvuuksia yhtäaikaises-
ti, jolloin kokija voi jäsentää 
ajatteluaan kokonaisvaltaises-
ti. Taiteen avulla vaikeaankin 
elämäntilanteeseen voi löytää 
uusia sävyjä ja säveliä. Se 

muistuttaa meitä mahdol-
lisuuksien olemassa olosta: 
vaihtoehtojen ja valintojen 
maailmasta, jossa mahdoton 
tulee mahdolliseksi.

Taide on aina kuulunut 
tärkeänä osana ihmisten 
elämään. Ihmiset ovat kautta 
aikain ilmaisseet kokemuk-
siaan ja tunteitaan äänen, 
liikkeen, kuvan ja sanan avulla. 
Kokemukset rakentuvat 
ihmisen mielessä mielikuviksi, 
jokaisella oman näköiseksi, 
ainutlaatuiseksi. Kokemuksel-
lisen mielikuvan ilmentäminen 
taiteen keinon mahdollistaa 
ihmiselle turvallisen löytö-
retken itseen ja vahvuuksien 
löytämiseen. Taide avaa 
mahdollisuuden huomata, 
että kaikki ei ole sitä, miltä 
näyttää. Taiteet löytöretken 
matkustusvälineenä tarjo-
avat vaihtoehtoisen kielen 
sellaisille kokemuksille, joita ei 
puheella osaa ilmentää.

Meidän työskentelyä ohjaa 
tausta-ajatus: Luovat mene-
telmät soittavat meissä säve-
liä, jotka eivät puheella soi."

MINNA KOIVULA JA SANNA-KAISA KARVONEN | KUVA: SATU NYQVIST
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KRISTALLIVERKON 
TUOTOKSIA

MITÄ MINUN SILMÄNI NÄKEVÄT? 
MITÄ SUUNI PUHUU? 

MITÄ KORVANI KUULEVAT?

Pablo Picasson abstraktit omakuvat Kristalliverkon toteuttamina. 
Kävimme matkaa omaan itseemme.

ABSTRAKTI 
OMAKUVA C.N

ABSTRAKTI 
OMAKUVA M.H

ABSTRAKTI 
OMAKUVA H.R.

ABSTRAKTI 
OMAKUVA E.O

ABSTRAKTI OMAKUVA S.M
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Kiinnostaisiko sinua tulla osaksi OMA-sanomien toimitusta?  
Haluatko saada äänesi kuuluviin ja kirjoittaa lehteen juttuja? Vai haluatko kenties 
ottaa kuvia tai keksiä puuhatehtäviä? Vai onko sinulla reseptejä tai ruokavinkkejä, 
jotka haluat jakaa? Tule meidän kanssa yhdessä tutustumaan erilaisiin lehtijuttu 

mahdollisuuksiin ja niiden tekemiseen sekä tietysti viihtymään yhdessä.

TERVETULOA 
LEHTIPIIRIIN!
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OMA-hanke etsii ja kohtauttaa kirjeystäviä Kokkolan ja Kannuksen alueella.  
Haluaisitko sinä uuden kirjeystävän, jolle kirjoittaa kuulumisia ja tutustua myös häneen?  

Ota meihin rohkeasti yhteyttä niin etsimme sinulle sopivan kirjeystävän.

KAIPAATKO 
KIRJEYSTÄVÄÄ?
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Tule mukaan katutaidetta tekemään! Oletko 16-30-vuotias? Kokoamme uuden nuortenryhmän, jonka tarkoituksena on viihtyä 
yhdessä ja tehdä katutaidetta Kokkolan alueella. Sinulla ei tarvi olla aiempaa kokemusta tai osaamista taiteen tekemisestä, 

taiteilemme siten, että jokainen osaa ja onnistuu ja ennenkaikkea siten, että kaikilla on hauskaa yhdessä! Tervetuloa mukaan!

KIINNOSTAAKO KATUTAITEEN 
TEKEMINEN?

TERVETULOA MUKAAN TEKEMÄÄN KATUTAIDETTA YHDESSÄ VIIHTYEN! 
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Kiinnostaako sinua pelaaminen ja rento yhdessä olo? Tervetuloa OMA-hankkeen pelipajaan, jossa kokeilemme  
erilaisia pelejä ja pelaamisen muotoja ja kehitämme omia pelejä. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta pelaamisesta,  

opimme yhdessä uutta! Tervetuloa viihtymään yhdessä.

TERVETULOA 
PELIPAJAAN!

KIINNOSTAAKO SINUA PELAAMINEN JA RENTO YHDESSÄOLO?
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Tässä juttunurkassa saat 
mukavia ja testattuja uusia 
reseptejä!

Toimita meille myös oma suosikki reseptisi 
tai makuvinkki niin julkaisemme sen seu-
raavassa OMA-sanomissa! Liitä mukaan 
halutessasi itse ottamiasi kuvia reseptisi 
ruuasta tai sen valmistuksesta ja liitä mu-
kaan myös oma nimimerkkisi.

YÖ-KUKKUJAN HERKUT /
PYÖRÄKIITÄJÄN VAUHTIEVÄÄT / KOKIN PIKKU MAKUVINKIT

Tätä kannattaa syödä aamuisin, sillä se 
antaa potkua päivään!

KUNNON KAURAPUURO

Tarvikkeet:
1 l vettä tai maitoa
4 dl kaurahiutaleita
1 tl suolaa

Tee näin:
Kuumenna vesi tai maito kiehuvaksi.
Sekoita joukkoon hiutaleet.
Keitä hiljalleen kannen alla 10 minuuttia 
välillä sekoittaen.
Mausta puuro suolalla.

Tätä kannattaa syödä välipalana, sillä se 
antaa päivään herkkuhetken. 

HEDELMÄSALAATTI

Tarvikkeet:
4 persikkaa
1 pieni purkki ananaspaloja
2 banaania
2 omenaa
2 kiiviä

Tee näin:
Kuori kaikki hedelmät.
Pilko ne sopivan kokoisiksi paloiksi. (n. 2cm) 
Sekoita tarjoilukulhossa.

KAURA – KARPALOSÄMPYLÄT
noin 12-15 kpl

Reseptiä kannattaa kokeilla, koska 
sämpylät ovat helppo tehdä, niihin 
tarvitsee vain; 
valmiin kaura-karpalo-leipäjauhosekoituk-
sen (Fazer 600 g)
3,5 dl vettä
1 pss (11 g) kuivahiivaa tai 25 g tuorehiivaa

Lisäksi sämpylät maistuvat herkullisilta 
ja sopivat esimerkiksi aamu-, ilta-, tai 
välipalaksi!

Tee näin:
1. Sekoita kuivahiiva jauhoihin tai liuota 
tuorehiiva kädenlämpöiseen veteen. Yhdis-
tä vesi ja jauhosekoitus ja sekoita nopeasti 
sekaisin. Vaivaa taikinaa noin 10 min. 
Vaivauksen loppuvaiheessa lisää halutessasi 
öljyä.
2. Anna taikinan levätä kulhossa peitettynä 
noin 30 minuuttia. Muotoile sämpylät ja 
nostata niitä liinan alla lämpimässä paikassa 
45–60 minuuttia. Juuri ennen paistoa pirs-
kottele sämpylöiden päälle vettä.
3. Paista sämpylät 215 asteisessa uunissa 
15–20 minuuttia.

Vinkki: Voit tehdä taikinasta myös kaksi 
leipää.

Vaivauksen jälkeen anna taikinan levätä 30 
minuuttia. Tämän jälkeen muotoile leiviksi 
leivinpaperin päälle, kohota liinan alla 45–60 
minuuttia ja paista 225 asteisessa uunissa 
noin 25 minuuttia.

~Reseptivinkki P.T.~

PYÖRÄKIITÄJÄN VAUHTIEVÄÄT

"VINKKI VITOSET"

~Nämä kaikki vinkit tuovat maut 
paremmin esille!~

• Laita kuumaan kaakaohon ripaus 
suolaa

• Laita tomaattimurskapohjaiseen 
kastikkeeseen ripaus sokeria

• Valmis vihersalaatti säilyy 
paremmin (pysyy freesimpänä) 
jääkaapissa, kun laitat ripauksen 
suolaa&sokeria

• Chili säilyy paremmin 
pakkasessa, ei nahistu

~H.R.~

YÖKUKKUJAN PIENI HIUKOPALA

MERIMIESLEIPÄ

• Paista pannulla paahtoleivän siivu, mihin 
keskelle on tehty reikä

• Riko kanamuna leivän reikään
• Mausta (maun mukaan) suola/

mustapippuri
• Käännä leipä ja paista toiseltakin puolelta
• Hyviä herkkuhetkiä!

~H.R.~
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Osa Minusta, osanA meitä

projektipäällikkö Minna Koivula
p. 044 725 0771

minna.koivula@centria.fi
Centria-ammattikorkeakoulu

projektityöntekijä Sanna-Kaisa Karvonen 
p. 040 357 7845

sanna-kaisa.karvonen@centria.fi
Centria-ammattikorkeakoulu

www.centria.fi/OMA


