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TÄSSÄ NUMEROSSA

Lämmin kesä alkaa kääntyä syksyksi ja 
hankkeessa on tullut aika huokaista 

ja ihastella reippaan tekemisen tuloksia! 
Osallisuuspolkua on rakennettu luottoapu-
rien kanssa koko kesä ja nyt on aika kääriä 
hihat kohti uusia haasteita. Syksyn odotetuin 
tapahtuma tulee olemaan lokakuun 28 päivä 
järjestettävät osallisuuspolun vihkijäiset! 
Vihkijäisten tiimoilta OMA-hanke kutsuu niin 
yhteistyötoimijat kuin kaikki kokkolalaiset-
kin juhlimaan yhdessä meidän kanssamme 
kaupunkiin yhdessä rakennettua osallisuus-
polkua. Seuratkaa OMA-hankkeen somea, 
päivitämme vihkiäisiä koskevaa tietoa 
piakoin, tässä vaiheessa tärkeintä on laittaa 
päivä kalenteriin jo nyt, että olet varmasti 
kärppänä paikalla. 

Tässä OMA-sanomien numerossa pääsette 
lukemaan Osallisuuspolun rakentumisesta 
sekä katselemaan kuvia työpajoista ja luke-
maan vertaistukiryhmä Muistiluotsin toimin-
nasta ryhmäläisen kokemuksena kerrottuna. 
Toimituksen herkkusuut jakavat myös lempi 
ruokareseptejään ja saattaapa mukaan mah-
tua muutama toimituksen ottama kuvakin. 

Epäoikeudenmukaisuutta vastaan voi taistella koko pienen ihmisen 
voimalla. Isossa mittakaavassa sinusta voi tuntua, onko vaivan arvoista. 
Mutta oletko koskaan pitänyt käsissäsi pientä värisevää kehoa, joka 
herää henkiin? Oletko lähettänyt keväällä lapsesi vapauteen? Oletko 
kokenut viimeisen henkäyksen kyynelten läpi? Mutta hän lähti turvas-
sa. Ei ole tarkoitus pelastaa koko maailmaa. Minun voimani ei siihen 
riittäisikään. Hyvä jos oman elämäni pelastamiseen. Mutta jos olet 
kokenut, että sinua tarvitaan, olet kokenut jotain, mitä ei voi ohittaa.

KIRJOITTAJA C.N.

”On kaksi tapaa elää: joko niin, että mikään ei ole  
ihmeellistä tai niin, että kaikki on ihmeellistä.”

 - ALBERT EINSTEIN -

ELÄMÄN HAJATELMAT
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11.6. OSALLISUUDEN RÄSYMATTO,  
KELAN EDUSTA

OSALLISUUSPOLKU

16.6. TOIVO, SPR, VAUNUMIEHENKATU
”Meillä on kaikilla toiveita."

Kokkolan osallisuuspolun 
ensimmäisenä pisteenä 

toteutettiin Kelan edustal-
le osallisuuden räsymatto. 
Osallisuuden räsymaton 
tekemisestä vastasi aina 
valmis, rohkea, luotettava ja 

aikaansaava kehittäjäasia-
kasryhmä Kristalliverkko. 
Maton maalaaminen herätti 
paljon ihastusta ja kannustus-
ta ohikulkevilta ihmisiltä ja 
lopputulos oli sanalla sanoen 
pirteä!

On suuria toiveita: taloja, 
autoja, tutkintoja. Joku 

voi toivoa valtaa ja kuuluisuut-
ta. Joku toivoo ystävyyden 
tai rakkauden osuvan omalle 
kohdalle, joku haluaisi muut-
taa toiseen paikkaan.

On pienempiä toiveita: 
toimiva puhelin, kunnolliset 
kengät, harrastevälineitä, 
lemmikkieläin.

On pieniä toiveita, aineetto-
mia ja aineellisia: saisipa olla 
hetken rauhassa, tulisipa joku 
kylään, olisipa jotain herkkua 
nyt, olisipa tallessa edes yksi 
toimiva kuulakärkikynä!

On hiljaisia toiveita, pieniä 
suuria toiveita. Voisinpa olla 

iloinen. Voisipa läheiseni olla 
iloinen. Toivoisin kokevani ar-
vostusta sellaisena kuin olen. 
Toivoisin kokevani rauhallisen 
hetken, jolloin minulta ei 
vaadita mitään.

Kun kerron toiveeni ääneen 
tai kirjoitan sen julki, on 
se ainakin pienen hivenen 
lähempänä toteutumistaan. 
Jos pidän sen vain omassa 
mielessäni, kukaan ei saa 
sitä tietää eikä voi auttaa sen 
toteutumisessa.

Tänään sanoitetaan toi-
veita yhdessä. Ehkä voimme 
auttaa toisiamme niiden 
toteutumisessa.”

Tämän ohjeistuksen avulla 

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
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aloitettiin kesäkuun puo-
lessa välissä SPR:n tiloissa 
toivo-työpaja, jota luotsasi 
taiteilija Päivi Aittomäki. 
Työpajassa syntyi haaveiden 
kuumailmapalloja kirpputorin 
etuikkunaan ihastuttamaan 
kirppiskävijöitä.

Pajassa kerrotaan syn-
tyneen lisäksi melkeinpä 
desing-tason taideteos 
kirppiksen eteen, joka 
olemassaolollaan herätti 

ihastuksen huokailuja ohikul-
kijoissa. Teos syntyi vanhoista 
suksista sekä lautarimoista, 
joista luotiin näyttävä mo-
numentaalinen pysyvä teos 
Vaunumiehenkujan varteen. 
Teoksessa mukaillaan taba-
napuun ja -juhlan ajatusta, 
jossa haaveet ja unelmat 
kirjoitetaan ylös ja tuulen hei-
luttaessa toiveita puun oksilla 
ne lähtevät tähtien mukaan ja 
toteutuvat.

Utelias puheensorina vas-
taanotti OMA-hankkeen 

Vasarakujalla toukokuussa, 
jonne kerääntyi parikym-
mentä turvallisesti maskeihin 
varustautunutta pajalaista, 
kulmakartanolaista sekä 
Verstaan omaa porukkaa 
ja taisipa Tervapajaltakin 
saapua muutama työskente-
lystä kiinnostunut. Työpajan 
tarkoituksena oli kerätä aja-
tuksia ja ideoida myöhemmin 
kesäkuussa järjestettävään 
Osallisuusaidan teemoihin 

sekä virittää pajalaisten 
ajatuksia tulevaan yhteiseen 
pajatyöskentelyyn. 

Viimein kesäkuussa 
pääsimme yhdessä työsken-
nellen toteuttamaan aidan 
somistusta. Päivien aikana 
näimme lämpimiä kohtaami-
sia tekemisen lomassa, roh-
keita tarttumisia tekemiseen, 
aitoa iloa onnistumisesta 
sekä taiteen kipinän puraisu-
ja. Yhdessä tekemällä saim-
me aikaan mielenkiintoisen 
kokonaisuuden, joka ilahdut-

18.6. OSALLISUUSAITA, VASARAKUJA
taa niin Verstaalla vierailijoita 
kuin ohikulkijoitakin. 

Vasarakujan aita sai yh-
teisen tekemisen tuloksena 
ylleen asun, joka kuvastaa 
pajan avoimuutta kaikille 
ihmisille, kutsuu luokseen ja 
joka herättää rohkeuden ja 
toiveikkuuden tunteita. Aitaa 
koostettiin lahjoituksena saa-
duista cd-levyistä ja mietelau-
seista, maalatuista kankaista 
ja niiden punoksista toivotta-
maan sekä vanhat että uudet 
tulijat tervetulleeksi.  
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24.6. KOKKOLAN KIVIKANSA, 
KAUPPATORI 

Juhannuksen jälkeisel-
lä viikolla OMA-hanke 

rantautui Kokkolan torille 
yhdessä kehittäjäasiakas-
ryhmä Kristalliverkon kanssa 
houkuttelemaan ohikulkevia 
ihmisiä kiven maalaukseen. 

Jokainen sai valita itseään 
kiehtovan kiven ja loihtia sii-
hen hahmon tai kasvot. Kivi-
kansaa kertyi iloinen joukko, 
joka oli kesän ajan nähtävillä 
kauppakeskus Chydeniuksen 
ikkunassa.

5.-6.7. SUOMEN SUURIN VÄRITYSKIRJA, 
LÄNSIPUISTO

Värittäminen on suuressa 
suosiossa maailmalla, 

mutta värityskirjat ovat perin-
teisesti mielletty olevan lasten 
hupia. Aikuisten värityskirjat ja 
aikuisten väritysharrastus ovat 
nousseet suosioon muutaman 
viime vuoden aikana ja värittä-
misen on sanottu olevan hyvä 
väline keskittymiskyvyn, tie-
toisuustaitojen ja rentoutumi-
sen harjoittamiseen. Värittäes-
sä annat tilaa alitajunnallesi ja 
uusille ideoille

− Näyttää ihanalta! Minäkin 

tahdon!
Heinäkuun helteet jatkui-

vat ja aurinko helli edelleen 
lämmöllään kokkolalaisia. 
Kokkolan Länsipuisto kukoisti 
vihreyttään ja tarkkaavainen 
saattoi huomata, kuin-
ka puistossa vierailevien 
ihmisten silmissä paistoi 
onnellisia ilmeitä. Saattoi olla, 
että vihreä puisto houkutti 
viileydellään tai vihannalle 
nurmelle levitetyt suuret 
valkoiset canvastaulut, jotka 
suorastaan huusivat ohikulke-

28.6.-2.7. VESITORNIN MURAALI, 
ILKANTIEN VESITORNI 

Kesäkuun vaihtuessa 
heinäkuuksi Kokkolassa 

Ilkantiellä alkoi tapahtua. 
Hankkeen Minna ja Sanna oli-
vat tehneet valtavaa valmiste-
lu- ja taustatyötä pitkin talvea 
ja kevättä. Auringon helliessä 
kesäkansaa kiipesi taiteilija 
Terhi Åkerblom varmana 
henkilönosturiin. Oli tullut aika 
kääriä hihat ja synnyttää upea, 
kahdeksanmetrinen teos 
Ilkantien vesitorniin!

Terhi ei suinkaan ollut asialla 
yksin, vaan sai mukaansa 
joukon innostuneita kaupun-
kilaisia valtavaan urakkaansa. 
Työpajaan sai ottaa osaa kuka 
tahansa, eikä erityistä osaa-
mista maalaamisesta tarvittu. 
Teoksesta oli tehty suunnitel-

ma taiteilijan puolesta ja sen 
innoittajana toimi avoimena 
toteutetun kyselyn tulokset. 
Ideoita vesitorniin maalat-
tavasta teoksesta saatiin 
runsaasti ja näistä valikoitui 
Terhin lisätyöstettäväksi 
merellisiä, perhekeskeisiä ja 
erilaisia Kokkolaan liitettäviä 
tunnusmerkkejä torniin maa-
lattavaksi. 

Sää helli ja järjesti kuumat 
oltavat muuten itse viileän 
vesitornin maalaukseen. 
Korkeuksiin pääsi itse taitelija 
ja hänen assistenttinsa. Eipä 
mennyt aikaakaan, kun 
vedettiin ensimmäinen rohkea 
pensselinveto ja niin alkoi har-
maa komistus saada pintaansa 
alkuun erilaisia vihreän sävyjä.  
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via ja kutsuivat siten luokseen 
kaivaten ylleen keltaista, 
sinistä, pinkkiä… Värejä, mitä 
ikinä kuvitella saattoi.   

Minäkin maalasin. Kaikkia 
noita ihania värejä. Huomasin, 
että värittämään tuli monia 
muitakin minun lisäkseni: 
miehiä, naisia, nuoria ja van-
hoja… Kaikenlaisia ihmisiä. 
Kuvat olivat isoja canvastaulu-
ja, johon taitelija Sanna-Mari 
Prittinen maalasi ääriviivat 
mustalla ja me muut saimme 
värittää isot kuvat haluamal-
lamme väreillä. Maalauksien 
aiheita oli kerätty valokuvakil-
pailun kautta ja niiden pohjal-
ta taiteilija työsti maalattavat 
ääriviivapohjat. 

Miten ihanalta käsillä teke-
minen tuntuu ja konkreettisen 
omien käsien tuloksen näke-
minen tekee! Yritin kuunnella 
omia sisäisiä tuntemuksiani 
värittämisen lomassa. En 
tiedä tarkalleen mitä tunsin, 
mutta saatoin selkeästi tuntea 
rentoutuvani ja hiukan poistu-
vani ikään kuin tästä olemas-
saolosta. Kaupungin äänet 
loittonivat ja jälkeenpäin 
huomasin olleen hetken jos-
sain muualla. Miten kevyt olo 
tästä tulikaan! Värityskirjan 
yhteisötaideteokset tullaan 
sijoittamaan syksyn aikana eri 
toiminta- sekä palvelutarjo-
ajien toimitiloihin ilahdutta-
maan siellä vierailevia. 7.-8.7. MOSAIIKKITEOS AALTO, 

LÄNSIPUISTO

Värityskirjoista hypättiin 
Sanna-Mari Prittisen 

luotsaamana kohti Aalto 
-mosaiikkityöpajaa. Taiteilija 
oli työstänyt kolmiulotteisia 
paloja, joista teos rakentui 
yhteisötaiteen keinoin siten, 
että osallistujat pääsivät 
ensin hajottamaan mukanaan 
tuoman posliinin ja sommit-

telemaan niistä kappaleiden 
pintaan kauniin mosaiikki 
päällysteen. Kahden päivän 
aikana Länsipuistossa kävi 
iloinen astioiden rikkomisen 
kilahtelu ja syntyi monia 
hienoja kohtaamisia. Mosaiik-
kiteos hakee vielä lopullista 
sijoituspaikkaansa, jossa sitä 
voi käydä ihastelemassa. 
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17.8. ELÄVÄ RUNO, PÄÄKIRJASTO

Elävä runo -työpajassa 
sukellettiin kirjastolla sa-

nojen syvyyksien kautta kohti 
runoutta. Kirjaston ikkunaan 
syntyi sanoja, joita liikutta-
malla jokainen voi kirjoittaa 
runon uudestaan mieleisek-

seen. Runo on näkyvillä sekä 
kirjaston sisällä, että ulkona 
liikkuville. Elävä runo -teos 
täydentyy vielä lisää siten, 
että työpajojen kautta yhä 
useammat pääsevät tuomaan 
omat sanansa osaksi teosta. 

30.8. -1.9. VEISTOSTYÖPAJA, 
KOKKOLAN KAUPUNGINTEATTERI

Viimeisenä, mutta ei suin-
kaan vähäisimpänä osal-

lisuuspolun pisteenä rakentui 
Kokkolan kaupunginteatteril-
le naamioita osaksi Tapani Ko-
kon omaa näyttelyä. Tapani 
Kokko luotsasi kolme päivää 
ryhmiä puun käsittelemisen 
saloihin ja porukka innostui 

niin, että koko kolme päivää 
teatterin pihalla pöllysi puru 
ja soi oikea sirkkeli-sinfonia! 
Naamiot nousevat teatterin 
seinälle osana näyttelyä ja nii-
tä voi käydä katsomassa lipun 
myynnin ollessa auki samalla 
kun tutustuu Tapani Kokon 
huikeisiin töihin. 

KANNUS

Osallisuuspolku rakentuu 
Kannukseen pienimuo-

toisempana kuin Kokkolaan 
osittain samoin teoksin ja 
osittain erilaisin avauksin.

• 6.5. Osallisuuden  
räsymatto, Kela

• 13.8. Suomen suurin 
värityskirja, INFO-taulu

• 9.9. Osallisuusaita, Monari
• Elävä runo, kirjasto  

• Toivo, Noppa
• Mosaiikkiteos, Mäkiraonmäki

Seuraavaksi lähdemme yhteis-
työssä kehittäjäasiakkaiden, 
digiasiantuntijan sekä alueen 
toimijoiden kanssa kehittä-
mään osallisuuspolun digitaa-
lista toteutusta, jonka ajatuk-
sena on tuoda osallisuuspolun 
pisteet kaikkien saataville sekä 
tukea osallisuutta. 
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Kuka olet ja mistä tulet?
− Olen Terhi Ekebom (s. 1971) helsinkiläinen taiteilija, graafinen 
suunnittelija ja kuvittaja. Olen valmistunut Taideteollisesta 
korkeakoulusta vuonna 2000 ja Metropoliasta vuonna 2002. 
Valmistuin siis myös molemmista Taiteen Maisteriksi / mediano-
miksi opiskeltuani kuvataiteita ja graafista suunnittelua. 

Mitä teit nyt OMA-hankkeen kanssa? Millainen työpaja syn-
tyi? Miten työskentely sujui?
− Työpaja ja teos hahmottuivat OMA-hankkeen tavoitteiden ja 
maalauspaikan mukaan. Teemaksi tuli kokkolalaisten haaveet 
ja horisontit, eli mitä hyviä asioita ihmisillä on mielessä ja 
toiveissa. Haaveet ovat kuin tulevaisuuteen vetäviä ankkureita. 
Horisontti on suunta, johon on hyvä katsoa. Teoksessa näitä 
saaria ja heijastuksia nähdään sekä yhteisöllisessä, että omassa 
taiteellisessa osuudessani. Saaret on kuvioitu haaveilla ja voi-
maa antavilla, hyvillä jutuilla.

Mikä sinulle on taiteessa tärkeää?
− Mielikuvituksen ja havainnon käyttö, uusien näkökulmien 
löytäminen. Että teokset vastaavat eettistä näkemystäni.

Miten koet yhteisötaiteen?
− Koen sen merkityksellisenä ja arvokaana toimintana. Käsitän 
taiteen olevan myös yhteisöllinen väline.

Mihin olet menossa seuraavaksi?
− Teen Kaapelitehtaalle Helsinkiin ruokakulttuuriin liittyvän 
julkisen teoksen, missä toteutuu myös pedagoginen ulottuvuus.

Terhi on loistava viivapiirtäjä, jonka työlästä ja runsas-
ta tyyliä rakastavat niin lehti- kuin mainosasiakkaat-
kin. Terhin erikoisosaaminen ovat viivapiirros, herkät 
aiheet ja sarjakuvat

Hän työskentelee eri tekniikoilla ja tekee mielellään 
myös seinämaalauksia ja sarjakuvia – joita häneltä 
onkin julkaistu lukuisia. Suomen Sarjakuvaseura 
palkitsi Terhin Puupäähatulla vuonna 2014. Terhi on 
ollut mukana lukuisissa näyttelyissä ympäri maailmaa, 
kuten näissä kaupungeissa: Milano, Brysseli, Pietari, 
New York, Chicago.

TERHI EKEBOM

 

Kokkolan Vesi vesitornin tarkastuskierroksella muraalin maalausvaiheessa.  

 

 

Terhi Ekebom: Varaudu vanhuuteen 
(https://napa-agency.fi/kuvittaja/terhi-ekebom/#img-id-1) 
 
 
Oliskohan Minnalla ja Sannalla kuvaa valmiista muraalista?  

KOKKOLAN VESI VESI-
TORNIN TARKASTUSKIER-

ROKSELLA MURAALIN 
MAALAUSVAIHEESSA. 

TERHI EKEBOM: VARAUDU VANHUUTEEN

         @terhiekebom

T A I T E I L I J A H A A S T A T T E L U

TERHI EKEBOM
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Olen kulkenut pitkän matkan surun ja luopumisen ki-
peää tietä perheen ainoana lapsena. Isäni kuoli 2009 
sairastettuaan syöpää ja äidillä diagnosoitiin 2010 

keskivaikea muistisairaus Alzheimer, tauti, joka rappeuttaa 
aivojen hermosoluja ja heikentää vähitellen ihmisen muistia 
ja toimintakykyä. Se on etenevä, parantumaton sairaus. Äiti 
oli ennen muistisairautta tarmokas ja vahva nainen, aina 
valmis auttamaan ja tukemaan muita. Alzheimerin edetessä 
äiti ei enää kyennyt olemaan vahva ja antava, vaan heikko 
ja tarvitseva. Äidillä silmät olivat sielun peili. Silmistä näkee 
kaikenlaista. Katse oli usein suunnattu jonnekin hyvinkin 
kaukaisuuteen, pilkahteli vihan palo, väsymyksen raukeus, 
surukin, mutta joskus käväisi pieni pilke silmäkulmassa, 
ilokin. Muistisairaan maailmaa on vaikea ymmärtää. Kyse on 
niin paljon muustakin kuin muistin huononemisesta. Mieles-
täni äiti kävi kaikki sairauden vaiheet läpi, hyppäämättä yh-
tään sivua yli, kuin oppikirjasta, ja minä äidin mukana. Kaikki 
mahdollinen tuli nähtyä, kuultua ja koettua vuosien varrella. 
Koskaan ei ennalta tiennyt, mitä tulemaan pitää. Äiti asui 

kotona niin kauan, kun se 
oli mahdollista ja turval-
lista, saatavilla olevan 
avun turvin. Ongelmat ja 
selviytyminen arkielämän 
päivittäisissä toiminnoissa 
vaikeutui asteittain. Uusien 
asioiden oppiminen oli 

äidille yhä haastavampaa ja samaan aikaan kävi yhä haasta-
vammaksi palauttaa mieleen aiemmin opittuja asioita. Seu-
raava tukimuoto oli vaiho. Vaiho on sairastavan ajoittaiseen 
hoivakotiin sijoittamisen paikka, jolloin hoitavat omaiset 
saavat levätä. Äiti siirrettiin Vaiholta suoraan yksityiseen 
hoivakotiin, koska äiti tarvitsi ympärivuorokautista hoitoa. 
Nykyisyys ja menneisyys sekoittuivat entistä enemmän. 
Yrittäessämme keskustella oli sanojen unohtamista ja sa-
navaraston vähenemistä sekä väärien sanojen käyttämistä, 
muistiin palauttaminen oli aina vain vaikeampaa. Joskus äiti 
kuitenkin yllätti täysin kommentoimalla jotakin asiaa nase-
vasti ja nokkelasti sekä nerokkaine oivalluksineen. 

Kävin, olin ja osallistuin hoitoon sujuvasti yhteistyössä 
hoitajien kanssa, järjestäen välillä laatuaikaa. Korona-aika 
oli raskasta, hoivakotiin oli vierailukielto, samoin sairaalaan. 
Kun ensihoito joutui viedä äidin ensiapuun, sain lääkäriltä lu-

van olla paikalla ja olen siitä kiitollinen. Ennen äidin osastolle 
siirtoa äiti kuoli. Tämä tapahtui maaliskuussa 2020. 

Isän kuoltua olosuhteet eivät antaneet myöten pysähtyä 
työstämään kysymyksiä ja ajatuksia, joita poismeno nosti, 
vaan arjen oli jatkuttava olemalla äidin tukena. Äidin sai-
rastuttua liityin Muistiluotsin jäseneksi, joka on tarkoitettu 
muistisairaille ja heidän läheisilleen. Muistiluotsin nykyiset 
tilat sijaitsevat linja-autoasemaa vastapäätä. Sain muisti-
luotsista tietoa, neuvoja, apua ja vertaistukea. Viimeinen 
ryhmä, johon osallistuin, oli tarkoitettu muistisairautta sai-
rastavan aikuisen lapsille. Äidin kuoltua olin yksin, ryhmäta-
paamiset osaltani päättyivät. Vuosien osallistuminen päättyi 
liian nopeasti, kuolemaan. Muutos oli suuri. Toivoin Muisti-
luotsin järjestävän sururyhmän, jos mahdollista. Perustelin 
Muistiluotsin asiantuntijoina työskenteleville näkemystäni 
sekä suullisesti, että kirjallisesti. Tiesin meitä olevan useam-
pi, joka oli menettänyt läheisensä johonkin muistisairauteen 
noin vuoden sisällä. Ensimmäinen Muistiluotsin järjestämä 
sururyhmä toteutui. Saimme mahdollisuuden ajatusten vaih-
tamiseen ja surun läpikäymiseen muiden samassa tilantees-
sa olevien kanssa. Muistiluotsin järjestämänä marraskuussa 
tullaan kuulemaan psykoterapeutti Sanna Aavaluoman pitä-
mä suruluento. Muistiluotsi asiantuntijoineen on ollut rinnal-
la kulkijana minulle vuosia. Ymmärrykseni muistisairauksista 
on lisääntynyt ja tulen jatkamaan Muistiluotsin vapaaehtoi-
sena, koen tärkeäksi auttaa muita samaa läpikäyviä ja koen 
itse saaneeni vertaistuesta paljon voimaa. Tärkein kaikista on 
oma sisäinen rauha, joka löytyy vain, jos toimit omatuntosi 
ja sisäisten arvojesi mukaisesti.

ETSIN, JA LÖYSIN

 ”Muistisairaan maailmaa  
 on vaikea ymmärtää.  
 Kyse on niin paljon  
 muustakin kuin muistin  
 huononemisesta.”



10

TO 28.10. 

OSALLISUUSPOLUN AVAJAISET

SAVE THE DATE 

OMA -HANKKEESSA  
TAPAHTUU

Soiten aikuissosiaalityö tarjoaa 
aamupalaa ohjauksen ja 

neuvonnan kera. 

Perjantaisin klo 8.30-10.00 
Tehtaankatu 45, Area 77 

(Herkkuhetki Kentalan alakerrassa)

TERKUIN ERICA & SAARA

ILMOITUS 
AAMUPALATOIMINNASTA
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JAUHELIHAKASTIKE

Tarvikkeet:
400 g jauhelihaa
1 sipuli 
3 rkl vehnäjauhoja
4 dl vettä
½ tl suolaa
¼ tl valkopippuria
1 tl paprikajauhetta
2-3 rkl tomaattisosetta
(½ dl kermaa)
(maustekastiketta, esimerkiksi 
soijakastiketta)

Valmistustapa 1. 
Ruskista jauheliha pannulla 
ilman rasvaa ja lisää joukkoon 

myös hienonnettu sipuli. Sekoita 
vehnäjauhot lihan joukkoon ja 
lisää vesi. Sekoita kastike tasai-
seksi. Mausta. Anna kastikkeen 
kiehua hiljaa 15-30 minuuttia. 
Pitempi haudutusaika tuo maut 
paremmin esille. Lisää tarvit-
taessa vettä tai kermaa. 

Tarjoa perunoiden tai spagetin ja 
juustoraasteen kera.

Valmistustapa 2.
Kiehauta vesi kattilassa. Lisää 
hienonnettu sipuli ja jauheliha. 
Voit korvata suolan 1 ½ kasvis- 
tai lihaliemikuutiota. Sekoita ja 
hauduta noin 10-15 minuuttia. 

Tarkista maku. 

Valmistus mikroaaltouunissa.
Pane jauhelija ja hienonnettu si-
puli kulhoon. Kuumenna peitet-
tynä täydellä teholla 5 minuuttia. 
Hienonna kypsä liha haarukalla 
murumaiseksi. Lisää veteen 
sekoitetut vehnäjauhot ja maus-
teet. Kuumenna noin 7 minuuttia 
välillä sekoittaen. (Lisää kerma 
valmiiseen kastikkeeseen.)

• Vaihtelua kastikkeen makuun 
saat raastamalla joukkoon 1-2 
porkkanaa ja maustamalla 

kastikkeen reilusti valkosipu-
lilla ja basilikalla. Myös muut 
yrttimausteet sopivat jauhelihan 
makuun. Tällaista voimakkaan 
makuista kastiketta ei tarvitse 
välttämättä suurustaa. Anna kas-
tikkeen hautua puolisen tuntia ja 
lisää nestettä, jos kastike on liian 
sakeaa. Lisää yrttimausteet vas-
ta kun ruoka on melkein valmis.
• Lisää perus kastikkeeseen 2 dl 
kuutioitua etikkapunajuurta ja 1 
dl kuutioitua herkkukurkkua.

Tämän reseptin kanssanne halusi jakaa 
kirjoittaja M.S.

MAKARONILAATIKKO

Tarvikkeet:
3 dl tummia makaroneja
1 ½ l vettä 
2 tl suolaa
200 g jauhelihaa
1 sipuli
1 rkl öljyä tai margariinia
½ tl suolaa
¼ tl valkopippuria
½ tl paprikajauhetta
Munamaito:
5 dl maitoa
2 munaa
½ tl suolaa
½ tl basilikaa
Vuokaan:
margariinia tai voita

1. Laita makaronit kiehuvaan, 
suolalla maustettuun ve-
teen ja keitä kypsiksi ilman 
kantta (15 min). Kaada vesi 
pois.

2. Laita uuni kuumenemaan 
200 asteeseen.

3. Kuori ja hienonna sipuli.
4. Kuumenna rasva paistin-

pannussa. Ruskista jauhe-
liha ja sipuli siinä kevyesti. 
Lisää mausteet. Sekoita 
jauheliha makaroneihin 
kattilassa ja kaada seos 
voideltuun uunivuokaan.

5. Valmista munamaito 
sekoittamalla kierrevat-
kaimella maito, muna ja 
mausteet kulhossa. Kaada 
munamaito vuokaan. (ripot-

tele pinnalle halutessasi 
juustoraastetta)

6. Paista laatikkoa uunin 

alaosassa noin 40 minuut-
tia. Paistos on valmista, kun 
munamaito on hyytynyt.

RESEPTIVINKIT

Toimita meille myös oma suosikki reseptisi tai 
makuvinkki niin julkaisemme sen seuraavassa 
OMA-sanomissa! Liitä mukaan halutessasi itse 
ottamiasi kuvia reseptisi ruuasta tai sen valmistuk-
sesta ja liitä mukaan myös oma nimimerkkisi.

Tässä juttunurkassa saat mukavia  
ja testattuja uusia reseptejä!



12

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


