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KIRJOITTAJA E.O.

TÄSSÄ NUMEROSSA

OMA-hankkeessa haluamme 
tuoda esille alueemme rikasta 

ja monipuolista palvelutarjon-
taa. Alueellamme toimii paljon 
järjestöjä ja muita toimijoita, 
joiden toimintaan on helppo 
päästä mukaan. Tässä numerossa 
esittelemme Suomen Punaisen 
Ristin toimintoja Kokkolassa ja 
Keski-Pohjanmaan sosiaalipsy-
kiatrisen yhdistyksen toimintaa 
heidän Kulmakartanon pistees-
sään. Haluamme esitellä palveluita 
siten, että asiakkaat itse pääsevät 
kertomaan omista kokemuksis-
taan. Näiden toimintapaikkojen 
esittelyjen toivomme madaltavan 
kynnystä hakeutua esiteltyjen 
paikkojen toimintaan mukaan ja 
sitä kautta löytää itselleen mie-
lekästä tekemistä, seuraa ja iloa 
elämään. 

Kehittäjäasiakasryhmä Kristal-
liverkon kanssa kävimme tutustu-
massa Köykärinmäen ulkoilualuee-
seen ja haluamme antaa retkestä 
teille tässä numerossa pienen 
liikuntavinkkauksen sekä kertoa 

mitä me siellä puuhasimme. 
Tuttuun tapaan jaamme myös 

reseptivinkkejä ja toimituksen 
ottamia valokuvia. Saamme 
myös lukea kirjoituksen siilien 
kevääseen heräämisestä ja siilien 
turvallisuuteen liittyvistä seikoista. 
Tässä numerossa pääsette myös 
lukemaan yhden kehittäjäasiak-
kaamme matkasta kohti uutta 
ammattia ja toisen kehittäjäasi-
akkaan kokemuksia oman taiteen 
arvostamisesta. 

OMA-hankkeessa on etsintäkuu-
lutettu kevään ajan myös yhtei-
sötaiteilijoita ja etsitty kiivaasti 
Kokkolan ja Kannuksen kaupun-
kien läheisyydestä yhteisötaidep-
rojekteille sopivia paikkoja. Nyt 
onkin siis aika raottaa teille armaat 
lukijat Osallisuuspolun rakentumis-
ta! Osallisuuspolku alkaa rakentua 
ensimmäisenä Kannuksessa Kelan 
toimipisteen eteen yhdessä kun-
touttavan työtoiminnan porukan 
kanssa työstettävästä Osallisuu-
den räsymatosta. 

TEKSTI: OMA-HANKE

KUVA: KEHITTÄJÄASIAKASRYHMÄ KRISTALLIVERKKO   

Tässä numerossa 

OMA-hankkeessa haluamme tuoda esille alueemme rikasta ja monipuolista palvelutarjontaa. 
Alueellamme toimii paljon järjestöjä ja muita toimijoita, joiden toimintaan on helppo päästä 
mukaan. Tässä numerossa esittelemme Suomen Punaisen Ristin toimintoja Kokkolassa ja Keski-
Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen toimintaa heidän Kulmakartanon pisteessään. 
Haluamme esitellä palveluita siten, että asiakkaat itse pääsevät kertomaan omista kokemuksistaan. 
Näiden toimintapaikkojen esittelyjen toivomme madaltavan kynnystä hakeutua esiteltyjen paikkojen 
toimintaan mukaan ja sitä kautta löytää itselleen mielekästä tekemistä, seuraa ja iloa elämään.  

Kehittäjäasiakasryhmä Kristalliverkon kanssa kävimme tutustumassa Köykärinmäen ulkoilualueeseen 
ja haluamme antaa retkestä teille tässä numerossa pienen liikuntavinkkauksen sekä kertoa mitä me 
siellä puuhasimme.  

Tuttuun tapaan jaamme myös reseptivinkkejä ja toimituksen ottamia valokuvia. Saamme myös lukea 
kirjoituksen siilien kevääseen heräämisestä ja siilien turvallisuuteen liittyvistä seikoista. Tässä 
numerossa pääsette myös lukemaan yhden kehittäjäasiakkaamme matkasta kohti uutta ammattia ja 
toisen kehittäjäasiakkaan kokemuksia oman taiteen arvostamisesta.  

OMA-hankkeessa on etsintäkuulutettu kevään ajan myös yhteisötaiteilijoita ja etsitty kiivaasti 
Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien läheisyydestä yhteisötaideprojekteille sopivia paikkoja. Nyt onkin 
siis aika raottaa teille armaat lukijat Osallisuuspolun rakentumista! Osallisuuspolku alkaa rakentua 
ensimmäisenä Kannuksessa Kelan toimipisteen eteen yhdessä kuntouttavan työtoiminnan porukan 
kanssa työstettävästä Osallisuuden räsymatosta. 

Kuva: Kehittäjäasiakasryhmä Kristalliverkko 

Teksti: OMA-hanke 
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K U V A T :  E.O.  

TOIMITUKSEN OTTAMIA KUVIA

 

Sydämellä 

Kuva: E.O. omat arkistot 

 

 

Toimituksen ottamia valokuvia (KUVAT SAA JOHANNA OLLA AIKA ISOJA) 

 

 

Kasvot ruukussa 

Kuva: E.O. omat arkistot 

 

 

Omakuva mosaiikkityö 

Kuva: E.O. omat arkistot 

 

KASVOT RUUKUSSA
KUVA: E.O. OMAT ARKISTOT

OMAKUVA MOSAIIKKITYÖ
KUVA: E.O. OMAT ARKISTOT

 

Viesti tuntemattomalle 

Kuva: E.O. omat arkistot 

 

 

VIESTI TUNTEMATTOMALLE
KUVA: E.O. OMAT ARKISTOT

SYDÄMELLÄ
KUVA: E.O. OMAT ARKISTOT
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Punaisen Ristin Ystävätoiminnalla lievitetään yksinäisyyttä 
ja samalla lisätään turvallisuuden tunnetta. Ystävätoi-
minnassa toimitaan tavallisen ihmisen taidoin, alussa 

toki perehdytetään ja koulutetaan vapaaehtoistehtävään. 
Ystävätoimintaan tulee ystäväpyyntöjä eri ikäisiltä ja eri elä-
mäntilanteissa olevilta ihmisiltä. Jokainen yksilö on erilainen ja 
koettu yksinäisyys ei koskaan riipu yhdestä tekijästä, vaan on 
enemminkin usean tekijän summa. Yksinäisyys on ikään kuin 
palapeli, jossa voi olla pari isoa palasta tai useita pieniä palasia 
tai kaikkea sekaisin. Yksinäisyyden tunne voi syntyä silloin, kun 
viettää paljon aikaa yksin tai se voi syntyä silloin, kun on usein 
ihmisten keskellä tulematta kohdatuksi. 

Ystävävapaaehtoisen tärkein tehtävä on kuunnella ja koh-
data. Niin kuin kaikissa ihmissuhteissa, myös ystävätoiminnan 
ystäväpareilla on omat odotuksensa toisiaan kohtaan. Pää-
sääntöisesti ystävyydet käynnistyvät hyvin ja jatkuvat pitkään, 
mutta aina uutta ystäväparia yhdistäessä on pieni jännitys 
ilmassa, että mitähän tästä tulee. Paljon riippuu myös siitä, 
onko ystäväpyyntö tullut yksinäiseltä itseltään vai onko joku 
läheisistä tehnyt pyynnön tai kehottanut yksinäistä ottamaan 
yhteyttä ystävätoimintaan. Jos tarve on syntynyt yksinäisen 

omassa mielessä, silloin hänen voi olla helpompi ottaa ystävä 
vastaan ja tuntea motivaatiota uuden ystävyyssuhteen luomi-
seen. Silloin myös ystävyyssuhteesta voi muodostua pitkäai-
kainen ja syvä.

Kuten monenlainen sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvä toimin-
ta, myös ystävätoiminta on hyvin naisvaltaista. Syitä on monia. 
Miehet saattavat lähteä mukaan vapaaehtoistyöhön, mutta 
kynnys puhua omasta yksinäisyydestä ja ottaa apua vastaan, 
on useilla suuri. 

Käynnistimme huhtikuun lopussa lauantaisin kokoontuvan 
Ystävien taidepajan, jossa ensimmäisellä kerralla kaikki osallis-
tujat, vetäjiä lukuun ottamatta, olivat miehiä. Taidepaja todel-
lakin on sellaista toimintaa, joka sopii kaikille. Omia kädentai-
toja on hyvä harjoittaa kenen vaan. Se, mitä ei puhumalla saa 
ulos, voi kanavoida käsien avulla vaikkapa maalaukseksi. 

Ystävätoiminnassa tärkeää onkin juuri tunteiden jakaminen. 
Se, että on joku, jolle kertoa, mitä on mielen päällä. Että saa 
tuntea, että joku on kiinnostunut kuuntelemaan ja valmis viet-
tämään yhteistä aikaa. Ystävätoiminnalla ei voi pelastaa koko 
maailmaa, mutta parhaimmillaan tapaamisissa voi pelastaa 
sen ihmisen maailman, joka saa apua yksinäisyyteen.

YSTÄVÄTOIMINNALLA APUA YKSINÄISYYTEEN

TEKSTI: HILKKA LEHTINEN, YSTÄVÄTOIMINNAN ALUETYÖNTEKIJÄ, SUOMEN PUNAINEN RISTI, LÄNSI-SUOMEN PIIRI  
KUVAT: HILKKA LEHTINEN, SONJA HAGSTRÖM

” Jokainen yksilö on  
 erilainen ja koettu  
 yksinäisyys ei koskaan  
 riipu yhdestä tekijästä,  
 vaan on enemminkin  
 usean tekijän summa.” 
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YSTÄVÄTOIMINNALLA APUA YKSINÄISYYTEEN

TEKSTI: HILKKA LEHTINEN, YSTÄVÄTOIMINNAN ALUETYÖNTEKIJÄ, SUOMEN PUNAINEN RISTI, LÄNSI-SUOMEN PIIRI  
KUVAT: HILKKA LEHTINEN, SONJA HAGSTRÖM

JÄSENYHTEISÖ KULMAKARTANO 
(TUTTAVALLISEMMIN KULMIS) 

 
Jäsenyhteisö Kulmakartano (tuttavallisemmin Kulmis)  

Kulmis on jäsenyhteisöperiaatteella toimiva, kaikille alueen mielenterveysasiakkaille sekä 

muille paikan omakseen kokeville avoin matalankynnyksen kohtaamispaikka. Tärkein tavoite 

on vertaistuen mahdollistaminen ja yksinäisyyden tunteen väheneminen. Toiminta koostuu 

vertaisvetoisista harrasteryhmistä, kahvittelusta ja jutustelusta. 

Jäsenyhteisö Kulmakartanosta on myös Nuorten Kulmis keskiviikkoiltaisin klo 16-19. Kävijät 

suunnittelevat sisällön, 2-3 kuukaudeksi kerrallaan. Toiminta on tarkoitettu 16-35-vuotiaille 

nuorille/nuorille aikuisille, jotka kokevat tällaisen toiminnan omakseen. Yksinäisyys on 

monella se tekijä, joka saa ihmiset hakeutumaan meille. Mottonamme onkin "älä ole yksin, tule 

Kulmikseen!" Siispä tervetuloa tutustumaan.  Lisätietoja saa yksiköstä & yhteystietomme 

löydät KPSPY.ry:n sivuilta, meidät löydät myös somesta (fb, insta, twitter). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulmis on jäsenyhteisöpe-
riaatteella toimiva, kaikille 
alueen mielenterveysasi-
akkaille sekä muille paikan 
omakseen kokeville avoin 
matalankynnyksen kohtaamis-
paikka. 

Tärkein tavoite on vertaistuen mahdollistaminen 
ja yksinäisyyden tunteen väheneminen. Toiminta 
koostuu vertaisvetoisista harrasteryhmistä, kah-
vittelusta ja jutustelusta.

Jäsenyhteisö Kulmakartanosta on myös Nuor-
ten Kulmis keskiviikkoiltaisin klo 16.00-19.00. 
Kävijät suunnittelevat sisällön, 2-3 kuukaudeksi 
kerrallaan. Toiminta on tarkoitettu 16-35-vuo-
tiaille nuorille/nuorille aikuisille, jotka kokevat 
tällaisen toiminnan omakseen. 

Yksinäisyys on monella se tekijä, joka saa ihmi-
set hakeutumaan meille. Mottonamme onkin "älä 
ole yksin, tule Kulmikseen!" Siispä tervetuloa tu-
tustumaan.   Lisätietoja saa yksiköstä & yhteystie-
tomme löydät KPSPY.ry:n sivuilta, meidät löydät 
myös somesta (fb, insta, twitter).

VERTAISESSA ON VOIMAA

”Vertaiselta saatu tuki perustuu omakohtaisista 
kokemuksista kumpuavaan asiantuntijuu-

teen. Sen toteutumisen perustan muodostavat 
tasa-arvoisuus, toisen ihmisen kunnioitus sekä 
vuorovaikutuksellisuus. Vertaisen antamassa 
tuessa on kyse kokemuksesta, yhdessä toimises-
ta ja tunteiden vaihdosta. Vastaanottaminen on 
molemminpuolista, sillä henkilö, joka auttaa tulee 
useimmiten myös itse autetuksi. "

KIRJOITTAJA:  M.S.

KIVA TULLA, KIVA OLLA OMA ITSENSÄ

”Kulmakartano eli Kulmis on minulle todella tär-
keäksi tullut paikka, oikea arjen keidas kaiken 

elämän pyörityksen keskellä. Täällä on ystävällisiä 
ihmisiä ja aina hyvää seuraa, aitoja kohtaamisia ja 
kivaa tekemistä. Yhdessä oleminen ja tekeminen 
on voimaannuttavaa, on ihanaa tuntea kuuluvan-
sa joukkoon ja olevansa tervetullut, ei tarvitse olla 
aina yksin. Kulmiksen kautta olen saanut myös 
paljon tietoa monista ajankohtaisista asioista ja 
saanut tutustua uusiin ihmisiin. Täällä on sopivas-
sa suhteessa sekä rentoa olemista että aktiivista 
tekemistä." 

KIRJOITTAJA: S.K.
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RETKEILYVINKKI 
KÖYKÄRINMÄELLE!

Keväisenä päivänä pakkasimme mukaamme 
retkieväät, maalit ja kuvausvälineet ja suuntasim-

me Köykärinmäelle retkelle. Köykärinmäki tarjoaa 
monenlaista puuhaa ja tekemistä kaikenikäisille. 
Köykärinmäellä voi talvella hiihtää ja kesällä lenkkeillä 
ja pelata frisbeegolfia sekä pysähtyä laavulle naut-
timaan retkieväitä. Kannattaa tosin varata matkaan 
omat puut, koska ainakaan meidän kokemuksemme 
mukaan laavulla ei ollut puita. 

Kävelimme porukalla pururataa pitkin ylös köykä-
rinmäen päälle ja ihastelimme maisemia ja otimme 
valokuvia luonnon heräämisestä kevääsen. Huipulle 
kiipeämisen aikana poimimme luonnosta mukaan 
kivet, joihin maalasimme makkaran- ja vaahto-
karkkien paiston jälkeen kivihahmot, jotka jätimme 
ilostuttamaan seuraavia laavulla ulkoilevia. 

Voimme lämpimästi suositella Köykärinmäkeä ul-
koilupaikkana, tosin kumpparit tai muut vedenkes-
tävät kengät ovat tarpeen, varsinkin näin keväällä ja 
syksyllä, maasto on aika märkää. 

TEKSTI JA KUVA: M.H.

TEKSTI JA KUVAT: KEHITTÄJÄASIAKASRYHMÄ KRISTALLIVERKKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat: Kehittäjäasiakasryhmä Kristalliverkko 

 

 

 

Retkeilyvinkki Köykärinmäelle! 

 

Keväisenä päivänä pakkasimme mukaamme retkieväät, maalit ja kuvausvälineet ja 
suuntasimme Köykärinmäelle retkelle. Köykärinmäki tarjoaa monenlaista puuhaa ja 
tekemistä kaikenikäisille. Köykärinmäellä voi talvella hiihtää ja kesällä lenkkeillä ja pelata 
frisbeegolfia sekä pysähtyä laavulle nauttimaan retkieväitä. Kannattaa tosin varata matkaan 
omat puut, koska ainakaan meidän kokemuksemme mukaan laavulla ei ollut puita.  

Kävelimme porukalla pururataa pitkin ylös köykärinmäen päälle ja ihastelimme maisemia ja 
otimme valokuvia luonnon heräämisestä kevääsen. Huipulle kiipeämisen aikana poimimme 
luonnosta mukaan kivet, joihin maalasimme makkaran- ja vaahtokarkkien paiston jälkeen 
kivihahmot, jotka jätimme ilostuttamaan seuraavia laavulla ulkoilevia.  

Voimme lämpimästi suositella Köykärinmäkeä ulkoilupaikkana, tosin kumpparit tai muut 
vedenkestävät kengät ovat tarpeen, varsinkin näin keväällä ja syksyllä, maasto on aika 
märkää.  
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MISSÄ MÄTTÄÄ JOS OMA PAHA OLO PITÄÄ 
KAATAA MUIDEN NISKAAN? 

KENEN ON VASTUU HUONON KÄYTÖKSEN?

Olen ollut jonkin aikaa poissa työelämästä. Kaipa minua voisi 
tällä hetkellä sanoa osatyökykyiseksi. Minulla on masen-
nustaustaa pitkältä ajalta, ja tämä on ajoittain aiheuttanut 

minulle haasteita työelämän suhteen, mm. sopivan työpaikan löy-
tymisessä. Olen kuitenkin vastoinkäymisistä huolimatta yrittänyt 
pyrkiä sitkeästi eteenpäin.

Koronaepidemian myötä jouduin jäämään pois kuntoutta-
vasta työtoiminnasta, ja yhteiskuntamme ollessa poikkeuso-
loissa, oli minun aika pysähtyä miettimään seuraavaa askelta. 
Koska oman, mieleiseni alan opinnoista oli jo aikaa, ja olin aina 
välillä vuosien varrella pohtinut jatko-opintoja, tuli mieleeni 
ajatus, josko nyt olisi opintojen aika. Vointini oli jo jonkin aikaa 
ollut hyvä, ja motivaatiota opiskeluun tuntui löytyvän ihan eri 
tavalla kuin nuorempana. Ammattikorkeakoulun verkkosivuilta 
huomasin, että pian käynnistyisi haku alani opintoihin. Aluksi 
epäröin aika paljonkin. Olen yli kolmenkymmenen, ei kai tämän 
ikäisen enää kuulu opiskella uutta, yli kolmen vuoden tutkintoa? 
Eihän tämän ikäinen enää opi, kuinka muka pärjäisin? Minulle 
tärkeät ihmiset monelta taholta kuitenkin kannustivat minua 
ja suhtautuivat myönteisesti asiaan, sekä uskoivat minuun. 
Opinnot toisivat minulle uutta ammatillista osaamista, itse-
luottamusta ja uusia verkostoja. Päätin hakea, ja pääsykokeena 
toiminut itsenäisesti suoritettava verkkokurssi meni minulta 

yllättävän hyvin, ja pääsin sisään kouluun.
Jouduin vielä pohdinnan eteen opintojen aloittamisessa, sillä 

ammatillisen kuntoutuksen hakemukseni hylättiin, koska työ-
eläkeyhtiö ei syystä tai toisesta katsonut siitä olevan juurikaan 
hyötyä kuntoutumisessani. Joutuisin siis opiskelemaan samassa 
tahdissa kuin muutkin. Ammatillisena kuntoutuksena opiskelu 
olisi mahdollistanut opiskelutahdin hidastamisen tarvittaessa, 
vointini mukaan. Lopulta kuitenkin päädyin opintojen aloitta-
miseen, ja nyt puolen vuoden jälkeen olen tyytyväinen, että 
uskalsin ottaa tämän askeleen. Opintoni ovat sujuneet hyvin, ja 
niistä on tullut tärkeä osa elämääni. Olen kokenut onnistumisen 
iloa ja huomannut, että kykenen vielä oppimaan uusia asioi-
ta, ja lopulta selviytymään vaikeiltakin tuntuvista tehtävistä. 
Opettajatkin ovat valmiita auttamaan tarvittaessa. Uskon, että 
opintojen edetessä ammatillisen osaamisen kehittymisen lisäksi 
itseluottamukseni ja usko omaan pärjäämiseeni vahvistuvat. 
Nämä ovat merkittäviä asioita sekä työelämään takaisin pyr-
kimisessä, että minulle itselleni. Varmasti opinnot tuovat jatkos-
sakin eteen myös haasteita, mutta uskon selviytyväni. Tukeakin 
saa tarvittaessa. Haluaisinkin kannustaa jokaista rohkeasti kohti 
uutta, oli se sitten kiinnostavalta vaikuttavat opinnot, tai vaikka 
harrastus, jota on jo kauan aikaa halunnut kokeilla. Seuraa 
sisäistä liekkiäsi. Sinä selviät kyllä.

TEKSTI JA KUVA: M.H.

USKALSIN OTTAA ASKELEEN KOHTI UUTTA

 ”Minulle tärkeät ihmiset  
 monelta taholta kuitenkin  
 kannustivat minua ja  
 suhtautuivat myönteisesti  
 asiaan, sekä uskoivat minuun.”
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KEVÄT ON LUONNOSSA KIIREISTÄ AIKAA!

Joskus siilien talvipesät tuhoutuvat esi-
merkiksi lumen sulamisvesien takia jo 
aiemmin. Silloin siili joutuu jättämään 

pesänsä ja lumen ollessa vielä maassa se 
tarvitsee apua. Luonnossa ei ole ravintoa 
vielä, eli hyönteisiä ja matoja. Lisäksi siilit 
tarvitsevat kuivan paikan pesälle. Jos näet 
siilin seikkailevan hangilla, kannattaa se ot-
taa talteen vaikka pahvilaatikkoon ja ottaa 

yhteyttä paikalliseen auttavaan tahoon, 
esim. Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdis-
tykseen.  

Siilien tilanne on nykyään aika tukala. 
Alueet, joissa siilit ovat tavanneet elää, 
pesiä ja lisääntyä sekä hankkia ravintoa 

TEKSTI JA KUVAT: C.N.

Keväällä luonto heräilee aurin-
gonsäteisiin ja vaikka se osittain 
viipyy vielä lumipeitteen alla. 
Kumppanin, pesätarvikkeiden, 
ravinnon ym. etsintä on kii-
vaimmillaan. Tulevien poikas-
ten tulevaisuus on tärkeintä. 
Osalla eläimistä ja linnuista 
elinkumppani on elinikäinen ja 
pesänrakennus on jo hallussa 
aiempien vuosien varrelta. Yksi 
varma keväänmerkki on se, kun 
siilit heräilevät huhti-toukokuun 
vaihteessa. 
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JAUHELIHAMUREKE

Tarvikkeet:
400g jauhelihaa
1 prk kermaviiliä
1 sipulikeittopussi
3 rkl korppujauhoja
1 kanamuna

Tee näin:
1. Laita uuni 200 asteeseen
2. Kaada kermaviili astiaan
3. Sekoita kermaviilin joukkoon 
sipulikeittopussi, korppujauho ja 
kanamuna. 
4. Sekoita joukkoon raaka 
jauheliha.
5. Taputtele seos murekkeen 
muotoon leivinpaperilla suoja-
tulla pöydällä.
6. Nosta mureke leivinpaperin 
avulla uunipellille tai vuokaan 
paistumaan. Paista mureketta 
uunissa noin 30 minuuttia. 

Vinkki!
• Kun kostutat kädet vedellä, 
jauheliha ei tartu niihin tehdes-
säsi murekelevyä.
• Murekkeen sisälle voit 
halutessasi laittaa pussillisen 
pakastettua herne-maissi-papri-
kaa-sekoitusta. Täytetty mureke 
tehdään kääretortun tavoin. 
Taputtele murekeseos muuta-
man sentin levyksi leivinpape-
rin päällä. Kaada levyn päälle 
vihannesseos ja rullaa se kiinni 
leivinpaperin avulla.  

 
 

Jauhelihamureke 

Tarvikkeet: 

400g jauhelihaa 

1 prk kermaviiliä 

1 sipulikeittopussi 

3 rkl korppujauhoja 

1 kanamuna 

Tee näin: 

1. Laita uuni 200 asteeseen 
2. Kaada kermaviili astiaan 
3. Sekoita kermaviilin joukkoon sipulikeittopussi, korppujauho ja kanamuna.  
4. Sekoita joukkoon raaka jauheliha. 
5. Taputtele seos murekkeen muotoon leivinpaperilla suojatulla pöydällä. 
6. Nosta mureke leivinpaperin avulla uunipellille tai vuokaan paistumaan. Paista mureketta 

uunissa noin 30 minuuttia.  

Vinkki! 

• Kun kostutat kädet vedellä, jauheliha ei tartu niihin tehdessäsi murekelevyä. 
• Murekkeen sisälle voit halutessasi laittaa pussillisen pakastettua herne-maissi-paprikaa-

sekoitusta. Täytetty mureke tehdään kääretortun tavoin. Taputtele murekeseos muutaman 
sentin levyksi leivinpaperin päällä. Kaada levyn päälle vihannesseos ja rullaa se kiinni 
leivinpaperin avulla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Kuva: kuvapankki Pixabay 

               Reseptin kanssanne jakoi kirjoittaja S.M. 

 
 

Uunikala 

Tätä kannattaa syödä, sillä kala on terveellistä! 

Tarvikkeet: 

400g pakasteseitiä 

1 pkt pinaattikeittoa  

1 tl suolaa 

 

Tee näin: 

1. Laita uuni lämpiämään 200 asteeseen. 
2. Laita 4 seitinpalaa jäisenä vuokaan. 
3. Kaada päälle sulanut pinaattikeitto ja suola. 
4. Kypsennä uunissa 200 asteessa reilu tunti. 

 

 

Kuva: kuvapankki Unsplash 

Reseptin kanssanne jakoi kirjoittaja S.M. 

RESEPTIN KANSSANNE JAKOI KIRJOITTAJA S.M.

Tässä juttunurkassa 
saat mukavia ja testat-
tuja uusia reseptejä!

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

UUNIKALA

Tätä kannattaa syödä, sillä kala 
on terveellistä!

Tarvikkeet:
400g pakasteseitiä
1 pkt pinaattikeittoa 
1 tl suolaa

Tee näin:
1. Laita uuni lämpiämään 200 
asteeseen.
2. Laita 4 seitinpalaa jäisenä 
vuokaan.
3. Kaada päälle sulanut pinaatti-
keitto ja suola.
4. Kypsennä uunissa 200 astees-
sa reilu tunti.

RESEPTIVINKIT

KUVA: KUVAPANKKI PIXABAY

KUVA: KUVAPANKKI UNSPLASH

ovat jääneet liikenteen ja rakentamisen alle. Pihat, puistot 
ja ympäristöt on trimmattu niin, että ravintoa ja pesäpaik-
koja ei löydy. 

Keväällä voisimme auttaa siilejä tarjoamalla niille ruokaa. 
Siilit voivat menettää jopa puolet painostaan horrostami-
sen aikana. Paras vaihtoehto on tarjota vedessä turvotettu-
ja kissanruokapapanoita, mieluiten viljatonta ja kalatonta. 
Siilit liikkuvat hämärällä iltaisin ja ruokakuppi kannattaakin 
viedä illalla ulos ja suojata muilta eläimiltä ja linnuilta. Vettä 
voi olla pihassa aina tarjolla. 

SIILILLE SOPIMATTOMIA RUOKIA: 
• maito
 o aiheuttaa vatsavaivoja
• kala (varsinkin raaka)
 o tuhoaa B-vitamiinia
• pähkinät, auringonkukansiemenet  

 ja jauhomadot
 o sisältää liikaa fosforia ja ovat huonoksi  

  luustolle

Varsinkin pienet poikaset kärsivät kehityshäiriöistä. Tuhti 
kissanruoka ja loraus öljyä sekaan on turvallista ravintoa. 
Suositellaan, että ruokinnan voi keskeyttää kesällä. Mutta 
vaikeiden sääolojen vallitessa kuten kuivuus, kuumuus ym. 
on ruokintaa aiheellista jatkaa. Raikasta ja puhdasta vettä 
on tuiki tärkeää laittaa tarjolle siileille, linnuille ja oraville, 
näin voit olla osana auttamassa pikkuväkeä!
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Osallisuuspolku 

inforuutu tekstin alkuun 

Missä? Kokkolassa ja Kannuksessa 

Seuraa OMA-hankkeen Osallisuuspolun rakentumista ja työpajojen aikatauluja  

tähän facebook logo ja OMA-hanke, IG-logo ja OMA_hanke sekä hankkeen nettisivut 
www.centria.fi/oma 

YHTEISÖTAIDE 

Yhteisötaide tarkoittaa taidetoimintaa, jossa taiteilija toimii yhdessä osallistujien kanssa. Taideteos 
syntyy siis yhteisön tuloksena. Yhteisötaide voi tarkoittaa mitä tahansa taiteenlajia tai se voi olla 
monitaideprojekti, joka yhdistää useita taiteen muotoja. Yhteisötaiteessa osallistuminen voi 
tarkoittaa teoksen tekemistä mutta myös sen katsominen on osallistumista.  

Lähtökohtana työskentelyssä on vuorovaikutus, turvallisen yhteishengen luominen, toiminnallisuus 
sekä yhteinen tavoite. Työskentely ei vaadi aiempaa kokemusta tai taidemenetelmien osaamista. 
Ajatuksena on yhdessä oppiminen, rento yhdessäolo sekä osallistuminen ja vaikuttaminen yhteiseen 
hyvään.  

 

Kuva: Kuvapankki Unsplash 

 

 

 

 

YHTEISÖTAIDE
Yhteisötaide tarkoittaa taidetoimintaa, 
jossa taiteilija toimii yhdessä osallistuji-
en kanssa. Taideteos syntyy siis yhteisön 
tuloksena. Yhteisötaide voi tarkoittaa mitä 
tahansa taiteenlajia tai se voi olla moni-
taideprojekti, joka yhdistää useita taiteen 
muotoja. Yhteisötaiteessa osallistuminen 
voi tarkoittaa teoksen tekemistä mutta 
myös sen katsominen on osallistumista. 

Lähtökohtana työskentelyssä on vuoro-
vaikutus, turvallisen yhteishengen luomi-
nen, toiminnallisuus sekä yhteinen tavoite. 

ASKELEITA OSALLISUUSPOLULLA
Osallisuuspolku rakentuu eri puolille kau-
punkia sijoitettavista yhteisötaideteoksista. 
Yhteisötaideteosten sijainnit merkitään 
karttaan ja ne toimivat niin itsenäisinä 
taideteoksina kuin toiminnallisina tehtävä-
pisteinä. Osallisuuspolun on tarkoitus lisätä 
osallisuustietoisuutta ja tietoa alueen osalli-
suutta tukevista palveluista sekä elävöittää 
ympäristöä taiteen keinoin. Osallisuuspolku 
on avoin kaikille. 

Osallisuuspolkua rakennetaan yhdessä 
kaikkien kaupunkilaisten voimin. OMA-hanke 
järjestää kesällä 2021 avoimia työpajoja, joissa 
osallistujat pääsevät rakentamaan yhteisötai-
deteoksia. Yhteisötaideteosten työpajapäivis-
tä ja tarkemmista aikatauluista sekä ilmoit-
tautumisohjeista tiedotetaan OMA-hankkeen 
somessa ja nettisivuilla. Kaikki ovat terve-
tulleita! Osallisuuspolun avajaisia vietetään 
syyskuussa. Myöhemmin Osallisuuspolku 
digitalisoidaan, jolloin kaupunkilaiset voivat 
kulkea Osallisuuspolkua myös virtuaalisesti. 

Osallisuuspolun suurin teos julkistetaan 
ensi numerossa mutta emme malta olla pal-

OSALLISUUSPOLKU

Askeleita Osallisuuspolulla 

Osallisuuspolku rakentuu eri puolille kaupunkia sijoitettavista yhteisötaideteoksista. 
Yhteisötaideteosten sijainnit merkitään karttaan ja ne toimivat niin itsenäisinä taideteoksina kuin 
toiminnallisina tehtäväpisteinä. Osallisuuspolun on tarkoitus lisätä osallisuustietoisuutta ja tietoa 
alueen osallisuutta tukevista palveluista sekä elävöittää ympäristöä taiteen keinoin. Osallisuuspolku 
on avoin kaikille.  

Osallisuuspolkua rakennetaan yhdessä kaikkien kaupunkilaisten voimin. OMA-hanke järjestää kesällä 
2021 avoimia työpajoja, joissa osallistujat pääsevät rakentamaan yhteisötaideteoksia. 
Yhteisötaideteosten työpajapäivistä ja tarkemmista aikatauluista sekä ilmoittautumisohjeista 
tiedotetaan OMA-hankkeen somessa ja nettisivuilla. Kaikki ovat tervetulleita! Osallisuuspolun 
avajaisia vietetään syyskuussa. Myöhemmin Osallisuuspolku digitalisoidaan, jolloin kaupunkilaiset 
voivat kulkea Osallisuuspolkua myös virtuaalisesti.  

Osallisuuspolun suurin teos julkistetaan ensi numerossa mutta emme malta olla paljastamatta ihan 
pikkuisen Osallisuuspolun pisteitä lukijoille. Osallisuuspolkuun tullaan rakentamaan muun muassa 
mosaiikkiteos, vanhoja cd-levyjä hyödyntämällä koristellaan metalliaita sekä taiteillaan Elävä runo-
ikkunateos.  

 

jastamatta ihan pikkuisen Osallisuuspolun 
pisteitä lukijoille. Osallisuuspolkuun tullaan 
rakentamaan muun muassa mosaiikkiteos, 
vanhoja cd-levyjä hyödyntämällä koris-
tellaan metalliaita sekä taiteillaan Elävä 
runo-ikkunateos. 

KUVA: KUVAPANKKI UNSPLASH

KUVA: SATU NYQVIST

OMA -hanke

oma_hanke

MISSÄ? Kokkolassa ja 
Kannuksessa
Seuraa OMA-hankkeen 
Osallisuuspolun raken-
tumista ja työpajojen 
aikatauluja: 

www.centria.fi/oma

Työskentely ei vaadi aiempaa kokemusta 
tai taidemenetelmien osaamista. Ajatukse-
na on yhdessä oppiminen, rento yhdessä-
olo sekä osallistuminen ja vaikuttaminen 
yhteiseen hyvään. 
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HYVÄN MIELEN 
HETKET

Ensin ei alkuaikoina mei-
nannut saada viivan viivaa 

syntymään paperilla ja nyt ei 
meinaa seinät enää riittää, kun 

taidetta syntyy. 

Ehkä näitä ei moni ymmärrä, mutta 
itselle näitä katsoessa myös kotona 

tulee hyvälle mielelle, kun muistaa ne 
hetket kun niitä tehtiin ja kaikki ihanat 

ihmiset siellä. Koen, että itsetuntoni on 
kasvanut jo sen verran, että omia töitä 

kehtaa jo nostaa seinälle. 

TEKSTI JA KUVAT: 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

OMA -hanke oma_hanke


