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TÄSSÄ NUMEROSSA

Edellisessä OMA-sanomien julkaisussa 
kerroimme yhteisötaiteena syntyneestä 

osallisuuspolusta ja nyt kevätauringon ku-
titellessa nenänpäätä olemme keskittyneet 
virtuaalisen osallisuuspolun kehittämistyö-
hön. Virtuaalisesta osallisuuspolusta voitte 
lukea lisää tämän lehden jutusta ja saattepa 
myös mukavia pieniä tehtävämaistiaisia 
oman osallisuuden tukemiseksi. 

Tässä OMA-sanomien numerossa 
pääsette lukemaan Virtuaalisen osallisuus-
polun kehittämistyöstä, vertaistukiryhmä 
Varaventtiilin toiminnasta ryhmäläisen 
kokemuksena kerrottuna sekä tutustumaan 
aikuisten satujen kirjoittamisen maailmaan. 
Esittelyssä on myös Siilinpesän toiminta, 
joka tukee nuoria aikuisia itsenäistymisen 
poluilla. Toimituksen herkkusuut jakavat 
myös tuttuun tapaan lempi ruokaresepte-
jään ja saattaapa mukaan mahtua muuta-
ma toimituksen ottama kuvakin.

SIILINPESÄ
Kutsuimme Siilinpesän entisiä ja nykyisiä 
nuoria juttelemaan Siilinpesästä tiistain 
päiväryhmään. Meiltä oli pyydetty pientä 
juttua / esittelyä Siilinpesästä  Oma hankkeen 
julkaisemaan lehteen.  Paikalle saapui sopiva 
joukko ja tässä heidän kertomuksiaan. 

”Siilinpesän toiminnoista ja 
menettelytavoista voisi ker-
toa, vaikka ja kuinka, mutta 
lähestytään asiaa pienillä 
esimerkeillä, kuinka kaikki 
ohjaajat ovat helposti lähes-
tyttäviä ja kohdattavia jo ensi 
tapaamisesta lähtien. Kun 
tulin tutustumiskierrokselle 
taloon yhdessä etsivänuoriso-
työ ohjaajan kanssa syksyllä 
vuonna 2017, eivät odotuk-
seni olleet kovin korkealla. 
Vasta kun pääsin tutustu-
maan itse talon asiakkaisiin 
eli muihin nuoriin ja ohjaajiin, 
alkoivat odotukseni ja koke-
mukseni vastata, sitä mitä 
alun perin halusin ja kaipasin. 
(Siilinpesä toimi aluksi asumi-
syksikkönä, kunnes muotou-
tui nykyiseen avokuntoutus 
muotoon vuonna 2017.) Alun 
perin ajattelin, että viihtyi-
sin vain pari kuukautta, sillä 
odotukseni eivät olleet kor-
kealla ja avun hakeminen ei 
tuntunut silloin oikealta. Kun 
tutustuin omaan ohjaajaani 
enemmän, huomasin, kuinka 
paljon apua tarvitsin. Asuin 
tuolloin kämppiksen kanssa, 
ei kummallakaan meistä ollut 
sellainen fiilis, että tarvitsi-
sin apua. Ohjaajani kertoi 
asioista, joissa tarvitsin apua 
ja tukea ja ne tuntuivat silloin 
helposti lähestyttäviltä ja 
uskomatonta, kuinka olla-

kaan, niistä oli helppo kivuta 
takaisin ylös ”arkielämään”. 
Saatoin joskus nukkua aamu 
viidestä iltapäivä kolmeen, 
mutta pikkuhiljaa se kääntyi 
lopulta siihen, että nukah-
dan klo 21-23 ja herään 5-7 
aamulla. Tässä vain yksi 
esimerkki kuinka helposti 
päivästä saa paremman.  Ny-
kyään voin ja haluan nukkua 
paremmin, jotta jaksan tehdä 
arki askareita paremmin ja 
helpommin. Ohjaajat jaksoi 
kuunnella minua ja kohdata 
ne ongelmat, mitä minulla oli 
ja tehdä niistä olemattomia 
tai vähemmän ongelmaisia. 
Se kertoo jo Siilinpesän toi-
minnasta siis paljon, tehdään 
siis asioista/ongelmista 
helposti lähestyttäviä, mutta 
niillä on suuri vaikutus päiviin. 
Asiakkaille annetaan mahdol-
lisuuksia valita, miten asioita 
lähestytään ja oivalletaan 
yhdessä kuinka helppoa ja 
hauskaa asioiden tekeminen 
on yhdessä/yksin. Ryhmis-
sä asioita tehdään yleensä 
yhdessä, tai sitten voit olla 
omassa rauhassa, ketään ei 
pakoteta, kaikki hyväksytään 
sellaisenaan kuin ovat ja kai-
kille tarjotaan apua ja keinoja, 
joilla ongelmista selvitään. 
Vaikka sinulla on ”oma” ohjaa-
ja, ei se sitä tarkoita, sitä ettei-
vätkö muut ohjaajat voisi olla 

apuna sinulle Siilinpesässä. 
Eikä pidä unohtaa mahtavia 
harjoittelijoita, joita välillä 
Siilinpesässä on.  Ohjaajat 
tekevät sinut tervetulleeksi 
Siilinpesän taloon ja asioita al-
kaa tapahtua jo heti ensi koh-
taamisella. Suuret kiitokseni 

kaikille, jotka tarjosivat apua 
minulle ja kuuntelivat kahvi-
hetkillä omia murheitani ja 
ylenmääräistä potaskaa, olit 
sitten talon asiakas, ohjaaja, 
opiskelija tai ulkopuolinen 
taho, joka oli mukana ryhmä-
toiminnon yhteydessä. ”

SIILINPESÄÄN HAKEUDU-
TAAN SOITEN MIELEN-
TERVEYSKUNTOUTUJIEN 
ASUMIS-JA TUKIPALVELUI-
DEN KAUTTA.

”Sain apua arkeeni, kaikkeen mitä siihen 
kuuluu. Perusasioihin.  Ryhmätoiminnasta 
löytyi paikka, jossa käydä, kun muuten ei 
ollut mitään. Ryhmissä on ollut mukavia 

ihmisiä. Ryhmissä on välillä menty 
johonkin ja se on ollut mukavaa. Sain tukea 

päihteettömyyteen. Suosittelen paikkaa 
muille nuorille.”

”Pääsen neljän seinän sisältä pois, kun 
tulen Siilinpesään. Olen saanut apua 

kouluhommiin ja olen saanut tekemistä 
arkipäiviin. Olen saanut tukiverkostoa 

tänne Kokkolaan. ”

”Siilinpesästä saa apua arkeen ja täällä  
voi viettää vapaa-aikaa. Olen saanut 

arkeen toimintaa.”

K U V A T :  E . O

HILJENTYMINEN

ELÄMÄN KUKOISTUS VÄRIT
NAUTISKELLEN KESÄÄ 
ODOTTAEN

PERHOSEN SIIPIEN 
KAHINAA
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seurasi nuken nimi ja syntymäpäivä sekä 
tieto tekijästä. Nuket lahjoitettiin Uni-
sef-Kokkolalle, joka edelleen myi nuket ja 
varat menivät lasten terveys-, koulutus- ja 
suojelutarkoituksiin. 

Palaan lähemmäksi tähän hetkeen, 
kun viime vuoden marraskuun mielenter-
veysviikon päätapahtumassa Kokkolan 
Centria-ammattikorkeakoulun tiloissa 
puhujana oli Duudsoneista tuttu Han-
nu-Pekka Parviainen. Teemana hänellä 
oli toisen ihmisen kohtaaminen. Olin itse 
paikalla ja pidin näkemästäni ja eritoten 
kuulemastani. 

Yhdistys tarjoaa meille jäsenille ilmaisia 
käyntejä esim. kerran vuodessa syksyllä 
joko elokuvissa, teatterissa tai konser-
tissa tietyin ehdoin. Kerran kuukaudessa 
on tunnin keilailu, keilahallissa meillä on 
positiivinen, kannustava ja innostava il-
mapiiri. Kerran viikossa on tunnin kestävä 
kuntosali vuoro Kuusikummussa. Kerran 
viikossa on voinut käydä myös uimassa 
kahden euron omavastuulla. Ja perinteek-
si muodostuneet ovat kesäteatterimatka, 

joulujuhla ja -ateria. Vaalien aikaan olem-
me osallistuneet Pieni Ele -keräykseen. 
Keväällä Kukan päivänä vierailemme las-
ten psykiatrisella osastolla ja lahjoitamme 
pienen rahasumman lasten virkistystoi-
mintaan. Marraskuun mielenterveysvii-
kolla osallistumme yhteistyössä Kokkolan 
Suomalaisen seurakunnan tapahtumaan 
ja kokoonnumme Länsipuiston Tyrkypat-
saalle sytyttämään kynttilät itsemurhan 
tehneiden muistoksi. 

Erityismaininnan ansaitsee meidän 
esiintyvät soiton- ja lauluntaitajat. On 
kantele, poikkihuilu, kosketinsoittimet, 
haitari ja kuorolaulanta osaamista. 

Myös muutaman jäsenen kädentaidot 
tulevat vahvasti esille. Ryhmäämme 
lukeutuu muun muassa kuvataiteilija 
Heikki Tervamäki. Hän on syntynyt 1946 
ja jo ennen koulutien alkamista hänen 
lahjakkuutensa tuli esille. Heikki harrastaa 
maalausta ja puun työstämistä. Koulu-
tusta on myös ikoneihin, entisöintiin ja 
veistoksiin. Venäjän Karjalan pääkaupun-
gissa Petroskoissa hän kävi koristemaa-

lauskurssin noin vuonna 1995. Tervamäen 
taidonnäytteet ovat olleet esillä monipuo-
lisesti lukuisissa näyttelyissä. 

Varaventtiili, nimensä mukaisesti 
mahdollistaa jäsenilleen vertaistuen ja 
mukavan yhteisen tekemisen avulla tukea 
arkeen, ajatusten vaihtoa ja mahdollisuu-
den tuoda omia ajatuksia ja tuntoja esille. 
Pitkään toimineen yhdistyksen toiminnan 
perustajana ja vahvuutena on keskinäinen 
luottamus, joka luo turvallisen ilmapiirin, 
hyvän henkisen vuorovaikutuksen sekä 
viimeisenä, muttei vähäisimpänä, ver-
taistuen. Tervetuloa tutustumaan paikan 
päälle ja jos koet, että Varaventtiili on 
sinun juttusi, tule mukaan joukkoomme 
osallistumaan ja kehittämään toimintaa 
yhdistyksen jäsenenä. Jos sinulla herää 
kysyttävää ole hyvä ja ota rohkeasti 
yhteyttä esimerkiksi puheenjohtajaamme 
Leena Leväniemeen p. 050 345 2809 tai 
varapuheenjohtajaamme Kaisa Saavalai-
seen p. 040 745 1373 tai sihteeriimme ja 
rahastonhoitajaamme Tuula Sihvoseen p. 
050 386 7157.

T E K S T I  J A  K U V A T :  E I J A  O L K K O L A 

ONNEKSEMME VARAVENTTIILI

Olen ollut vuodesta 2015 Kes-
ki-Pohjanmaan mielenterve-
ysyhdistys Ry:n/Varaventtiilin 

jäsen. Tunnen itseni hyväksytyksi ryhmän 
jäsenenä ja olen kokenut oloni kokoontu-
misissa mukavaksi sekä viihtynyt hyvin. 
Varaventtiili on perustettu 1989. Puheen-
johtaja Leena Leväniemi on yhdistyksen 
perustajajäsen. Lendu, kuten me häntä 
tuttavallisesti kutsumme, on ollut muka-
na alusta asti, eli yli 30-vuotta. Työuransa 
hän on tehnyt mielenterveyshoitajana. 
Yhdistyksen tarkoitus on yhdistää ja akti-
voida kotipaikan Kokkolan ja sen lähikun-
tien alueella asuvia mielenterveyskuntou-
tujia ja muita asiasta kiinnostuneita sekä 
tehdä ennaltaehkäisevää työtä mielen-
terveyden alueella. Meitä jäseniä on noin 
100 ja jäsenmaksu on tällä hetkellä 10 €/
vuosi. Ryhmäkoko osallistumiskerroilla on 
noin 15 jäsentä. Varaventtiili on jäsenenä 
seuraavissa yhdistyksissä: Mielentervey-
den keskusliitto HKI, Keski-Pohjanmaan 
sosiaalipsykiatrinen yhdistys ja Kokkolan 
vammaisjärjestöjen yhteistyötoimikunta, 
jossa varapuheenjohtaja Kaisa Saavalai-
nen on mukana. Sihteerinä ja rahaston-
hoitajana toimii Tuula Sihvonen. Meitä 
hallituksen varsinaisia jäseniä on kolme, 
joista yksi on mukana mielenterveysvii-
kon suunnitteluryhmässä. Varajäseniä 

on kolme. Sääntömääräisten kokousten 
lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa. 
Talouden perustana ovat jäsenmaksut, 
mielenterveyden keskusliiton-, Kokkolan 
kaupungin- ja K-P:n sosiaalipsykiatrisen 
yhdistyksen avustukset. 

Säännölliset, viikoittaiset tapaamiset 
ovat olleet sunnuntaisin klo:13-15 Kotikar-
tanossa, Arminkatu 2:ssa, mutta koronan 

ja remontin vuoksi tilat ovat toistaiseksi 
suljettu meidän käytöstä. Rajoitusten sal-
limissa rajoissa ja terveysturvallisuuteen 
sitoutuen olemme kokoontuneet harvak-
seltaan sunnuntaisin klo:14-16 Snellman-
kodilla Rantakatu 27:ssa, virkistystoi-
minnan ja vapaamuotoisen yhdessäolon 
sekä kahvittelun merkeissä. Lendu on 
kahvivastaava, mutta talkoohenki on yhä 
voimissaan Varaventtiilissä. Toiminnasta 
tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti 
kolme kertaa vuodessa postitettavilla 
jäsenkirjeillä. Mahdollisuuksien mukaan 
pyrimme järjestämään erilaisia virkistys-
tapahtumia, retkiä, vierailuja ja asiantun-
tijoiden teematilaisuuksia. 

Palaan ajassa taaksepäin vuoteen 2012, 
kun yhdistyksen kudontaryhmä, jossa 
muutama mieskin opetettiin kutomaan 
siniristilipun väreissä villapipon ja -kaula-
liinan. Kokkolan keskustassa sijaitseva J.V. 
Snellman patsas, joka kuvaa Kokkokivellä 
istuvaa, omenapuun varjossa lukevaa 
nuorta poikaa. Poika sai noin pariksi 
viikoksi päähänsä pipon ja kaulaansa 
kaulaliinan. Tempauksen tavoitteena oli 
kohdistaa huomio mielenterveysviikkoon. 

Vuonna 2016 oli Unicef-nukke projekti, 
jossa valmistimme 23 uniikkia nukkea kä-
sityönä, kaikki materiaalit saimme lahjoi-
tuksina. Jokaisen valmiin nuken mukana 

”Arkea kai eniten mahtuu elämäämme,  
  mutta saa siitä silti juhlavan, 
    jos yhdessä pieniä hetkiä jaamme.”         

      ~TUNTEMATON~

H-P PARVIAINEN MIELENTERVEYSVIIKON PÄÄTA-
PAHTUMAN PUHUJANA MARRASKUUSSA 2021.

HALLITUKSEN JÄSENELTÄ MATILTA HOITUU 
MYÖS MUSIIKIN SOITANTA. 

LÄNSIPUISTON TYRSKYPATSAS/SYTYTETYT KYNTTILÄT 14-15.11.2020. 

UNISEF-NUKKEPERHE.
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ALUKSI:
• Kirjoittetaan sanalistoja otsikoilla
• Henkilöitä
• Paikkoja
• Esineitä ja asioita
• Adjektiiveja
• Tunteita 

KIRJOITTAMINEN:
Lähde kirjoittamaan tarinaa valiten sanalistoistasi 
jokaisesta jotakin. Saat myös keksiä 
tapahtumapaikkoja ja henkilöitä jne sanalistojen 
ulkopuoleltakin lisää, eikä oikeaa tai väärää tapaa 
hyödyntää sanalistoja ole olemassakaan! 

Sitten vain innolla kirjoittamaan! 
Voit hyödyntää myös seuraavia aloitukseen- tarinan 
käänteisiin- ja lopetukseen ohjaavia valmiita 
esimerkkejä. 

TARINAN MAHDOLLISIA ALOITUKSIA;
• Olipa kerran…
• Eräänä kauniina päivänä…
• Oli synkkä ja myrskyinen yö…
• Elipä kerran kauan sitten…
• Kaukana kauniissa maassa…
• Tämä on tarina…

MAHDOLLISIA KÄÄNTEEN TEKEVIÄ ALOITUKSIA;
• Sattuipa sitten niin…
• Yllättäen…
• Kaikkien yllätykseksi…
• Juuri kun…
• Odottamatta…

MAHDOLLISIA SADUN LOPETUKSEEN  
JOHDATTELEVIA ALOITUKSIA;
• Loppujen lopuksi…
• Tämä tarina…
• Kaikkien onneksi…
• Päivän painuessa iltaan…
• Tarinan opetuksena…

OHJEISTETTU TARINANKIRJOITUS
Eräänä aurinkoisena huhtikuun päivänä päätimme  

kehittäjäasiakasryhmä Kristalliverkon kanssa kirjoittaa yhdessä satuja. Joskus on hyvä 
hahmottaa omia ajatuksia ja alitajunnan virtaa kirjoittamalla, jolloin voi tavoittaa ajatuksia, 

jotka kaipaavat jollain tavalla nousta esiin oman mielen perukoilta. 

Haluamme jakaa tämän lyhyen tarinankirjoitusohjeen teille ja muutamia poimintoja 
syntyneistä tarinoista. Tarinatuokioon tarvitsette vain paperia ja kyniä.

ESIMERKKITARINOITA

Helmikuisena pakkaspäivänä, se 
koinsyömä otus haettiin hiukan 

vastentahtoisesti. Se ei näyttänyt 
kovin kauniilta, sellaiselta, minkä 
haluaisit kotiisi. Se oli pakko ottaa 
mukaan olosuhteiden pakosta. 

Se oli pieni, laiha, osittain karva-
ton, pureva ja uhkui vihaa ja inhoa. 
Alkuun olimme tekemisissä pakon 
sanelemana. Ajattelin, että tiemme 
varmasti eroavat, kun tämä jännitty-
nyt tilanne on saatu päätökseen. 

Jouduin ottamaan kontaktia tähän 
tuimaan otukseen, joka töpö pystys-
sä syöksyi kiinni ranteeseen. Aloin 
katselemaan sitä erilailla, kenties 
ymmärtämään, tunsin jotain yhtä-
läisyyttä, surua, sääliäkin. Mitä tämä 
ruohomerten otus kätkee sisälleen?

Suureksi ihmetyksekseni me lä-
hennyimme pikkuhiljaa. Aloin tuntea 
myötätuntoa ja uteliaisuutta tätä ei 
niin Unelma Kaunokaista kohtaan. 
Yhä syvempään ihastuin ja uskalsin 
lähestyä tätä pelottavaa pientä hah-
moa. Ystävyytemme kehittyi, hän 
vapautui, lepäsi, näytti iloisuuden 
merkkejä. Meillä oli yhdessä hauskaa 
ja huomasin, että olin rakastunut tä-
hän nuhjuiseen olentoon. Sillä aikaa 

tästä herkkunassusta oli tullut kaunis 
kuin kukka. Kuin taikasauvasta 
hänen resuinen olemus oli tiessään, 
helmenvalkeat laineet säteilevissä 
eri väreissä koristivat hänen kauniita 
kasvojaan. Hän sädehti, oli hassu, 
ihan kuin leijui kevyesti tähystysta-
sollaan. Hänestä oli tullut uskollisin 
ystäväni.

Mutta eräänä päivänä hän lausui 
sanat mitä en koskaan olisi halunnut 
kuulla. Olen ystäväni Pupukuninga-
tar ja tulin maan päälle katsomaan 
ketkä ovat ystävällisiä. Minun täytyy 
palata usvametsään seikkailutakapi-
hamme kautta. Mutta älä itke, sitten 
kun olet vanha, etkä jaksa enää 
maan päällä, haen sinut, perheesi ja 
ystäväsi luokseni ikuiseen hauskuu-
teen ja onneen. Odotan sinua onka-
lon kohdalla lammen rannalla. Paina 
tätä pientä kiveä, niin tiedän tulla 
vastaan. Olkoon elämäsi antoisaa, 
me näemme vielä rakas ystäväni. 
Hyvästelin Pupukuningattaren 
surullisena. Kyyneleitä pyyhkiessäni 
sydämeeni tuli rauha. Minulla on 
kaikki hyvin, ystäväni odottaa minua 
ja vie turvaan, kun sen aika on. 

C.N. 

Olipa kerran keiju, joka oli jalois-
tansa todella notkea ja vikkelä. 

Hänellä oli kotinaan oma satupuu, 
johon hän nimensä mukaisesti keiju-
maisesti kiipesi. Tämä kotipuu kantoi 
nimeä Omapaikka. Ulos hän oli 
ripustanut tuulikellon, joka tuulessa 
kilkatti ja kalkatti mukavasti. 

Keiju oli innostunut luonnosta, 
jota hän iloisena tutkiskeli. Kerran 
hän taas lähti metsään vaeltamaan 
ja saapui paikkaan, joka oli suomaa-
ta. Vaikka keiju oli kevyt, hän astui 
suonsilmäkkeeseen, joka upotti. 
Keiju yritti päästä irti, mutta upposi 
aina vain syvemmälle. 

Hän huusi hädissään apua, jolloin 
lähimmässä puussa oleskeleva pöllö 
kuuli tämän. Pöllö lensi paikkaan, 
jossa keiju oli peloissaan ja sanoi 
hakevansa muita metsän eläimiä 
apuun. Ei aikaakaan, kun metsän 
eläimet olivat koolla. He keräsivät 
risuja ja tekivät niistä pitkospuun 
tyylisen kävelyä helpottavan kujan. 
Yhteisvoimin he saivat keijun vedet-
tyä ylös. Varovasti keiju asteli risuja 
pitkin pois suolta. Kun kaikki olivat 
turvallisesti metsässä, keiju kiitti 
aurinkoisesti ystävällistä metsän 
väkeä avusta. 

E.O.

SANALISTAT

Pupukuningatar
Herkkunassu
Unelma Kauno-
kainen

Ruohomeri
Lampi
Usvametsä
Pöpelikkö
Seikkailutaka-
piha

Taikasauva
Onkalo 
Kivi 
Kukka
Tähystystaso
Töpö
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pieni 
Kiltti
Pureva
Tomera
Uhkuva
Hassu 
Hauska 
Laimea
 
Kevyt 
Leijuva
Vapaa
Uskollinen 
Levännyt
Jännittynyt

Odottava
Iloinen
Ihmetys 
Uskallus 
Jee

SANALISTAT 

Keiju
Onnenkantama

Satupuu
Omapaikka
Tupakeittiö
Hirsimökki

Tuulikello
Lämpötyyny
Räsymatto
Huopa
 
 
 
 

 
 

Ilo 
Kepeä
Innostunut
 
Aurinkoinen 
Pehmeä
Ystävällinen
Huomioonottava
Lämpöinen



8 9

RETKEILYVINKKAUS!
Kortjärven luontopolku (Edsvikintie 7, 68700 Teerijärvi)  

houkuttaa lähtemään luontoon retkeilemään. Reitti on osittain 
esteetön ja helppokulkuinen ja sen varrella riittää paljon 

monenlaista katseltavaa. Reitin varrella on myös nuotiopaikka 
järven rannalla, jossa voi pysähtyä nauttimaan vaikka eväitä. 

Valittavana on 3-6 km reittejä ja takuuvarmasti kaikille nähtävää! 
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Toimita meille myös oma suosikki 
reseptisi tai makuvinkki niin julkai-
semme sen seuraavassa OMA-sa-
nomissa! Liitä mukaan halutessasi 
itse ottamiasi kuvia reseptisi ruu-
asta tai sen valmistuksesta ja liitä 
mukaan myös oma nimimerkkisi.

Tässä juttunurkassa 
hyväksi testattuja 
uusia reseptejä!

Pelissä toimitaan karttapohjalla, johon sijoitetaan 
OMA-hankkeen symbolina toimivia timantteja. Timant-
tien takaa aukeaa kuvia yhteisötaideteoksista ja tarina 
niiden synnystä sekä osallisuutta tukevia tehtäviä, 
jotka voi tehdä joko itsenäisesti tai yhdessä esimerkiksi 
jonkun itselleen tärkeän ryhmän kanssa. 

Ajatuksena on se, että virtuaalista osallisuuspolku 
-peliä voi pelata missä päin Suomea tahansa, mutta jo 
pelialustalta tulee esiin pelin kehittämisen paikallisuus 
täällä Kokkolassa! Peli johdattaa pelaajaa etsimään 
omalta paikkakunnaltaan erilaisia palveluita ja toimin-
toja, joissa voi tavata muita ihmisiä ja hankkia uuden-
laista sisältöä omaan elämään. 

Pelin kehittämistyössä on mukana kehittäjäasiak-
kaita ja peliä tullaan testaamaan syksyllä käytännössä. 
Kehittämistyö huipentuu syksyllä, jolloin virtuaalista 
osallisuuspolkua lähdetään viemään kaiken kansan 
tietoisuuteen ja kaikkien saataville koko ihanaisessa 
valtakunnassamme!

Virtuaalisen osallisuuspolun digiasiantuntija ja kehit-
täjä Sami Salo kertoi kehittämistyöstä seuraavaa;

Osallisuuspolku sovelluksen kehittäminen on koos-

tunut ulkoasun ja toimintojen suunnittelusta, ohjel-
moinnista ja testauksesta. Kun alustava suunnitelma 
oli kirjoitettu sovelluksen ulkoasulle ja tarvittaville 
toiminnoille, suunniteltiin sovellukselle ulkoasu, jossa 
hyödynnetään hankkeessa käytettyä väriteemaa ja 
logoa.

Tietyt toiminnot sovelluksessa vaativat ohjelmointi 
työtä, esim. nappi, jota klikkaamalla voidaan toistaa 
ja keskeyttää äänitiedoston kuuntelu. Yksi iso osa on 
myös käyttöliittymän kehittäminen, johon kuuluu mm. 
ikonien piirtäminen, graafisten elementtien ja teks-
tien asettelut. Sovelluksen kehittämiseen on käytetty 
pelikehitykseen tarkoitettua Unity -pelimoottoria, jossa 
visuaalinen puoli ja ohjelmoinnissa kirjoitetut koodit 
yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi.

Vaikka sovellukseen olisi kaikki toiminnot kehitet-
ty valmiiksi, vasta käyttäjätestauksen kautta selviää 
mahdolliset loppuviilausta vaativat asiat. Kun sovellus 
saadaan käyttäjille testattavaksi, pystytään heiltä 
saadun palautteen pohjalta toteamaan, tulisiko joitain 
asioita vielä parannella. Tavoitteena on, että sovelluk-
sen käyttö olisi kaikille helppoa ja miellyttävää.

YHTEISÖTAIDETEOKSISTA VIRTUAALISEKSI  
OSALLISUUSPOLUKSI

ULKOASUN KEHITTÄMISTÄ OSALLISUUSPOLKU -SOVELLUKSEEN. KUVA: SAMI SALO.

Vieraillessamme Kannuksen nuorten työpa-
jalla Nopassa meitä hemmotellaan milloin 
milläkin itsetehdyillä herkuilla, niin makeilla 
kuin suolaisillakin ja nyt haluamme jakaa 
teidän kanssanne yhden reseptin, jonka 
löysimme myös Nopasta, nimittäin 

KOSKENLASKIJALASAGNE

Ainekset
400 g jauhelihaa
suolaa ja mausteita oman maun mukaan
n. 10-12 dl vettä
2 rkl vehnäjauhoja + rasvaa
1 lihaliemikuutio
2 rkl sinappia
2 rkl ketsuppia
grillausmaustetta
½ pakettia Koskenlaskija-sulatejuustoa
lasagnelevyjä
juustoraastetta
 
Valmistus
1. Ruskista jauheliha ja mausta se 

haluamallasi tavalla. Ruskista 
vehnäjauhot pienessä rasvamäärässä 
kattilassa ja lisää vesi, sekoita hyvin. Lisää 
ruskistettu jauheliha, lihaliemikuutio, 
sinappi, ketsuppi ja grillimauste. 

2. Pilko Koskenlaskija pieniksi paloiksi ja 
lisää kastikkeen joukkoon. Anna kiehua 
miedolla lämmöllä koko ajan sekoittaen, 
kunnes juusto on sulanut. 

3. Lado lasagnevuokaan vuorotellen ensin 
kastiketta, sitten lasagnelevyjä, sitten 
kastiketta jne. Tee 3-4 kerrosta siten, 
että päällimmäisenä on kastikekerros. 
Ripottele pinnalle juustoraastetta.

4. Paista 200 asteessa n. 30 minuuttia. Anna 
vetäytyä hetki ennen tarjoilua. 

MAUKKAAT LIHAPULLAT

Ainekset
2 dl vettä (tai kermaa tai kermaviiliä)
1 dl korppujauhoja
1 kpl sipuli
1 rkl öljyä
1 kpl kananmuna
2 tl paprikajauhetta
1 tl suolaa
1/2 tl mustapippuria
400 g jauhelihaa

Valmistus
1. Laita uuni lämpenemään 225°C
2. Sekoita korppujauhot nesteeseen ja anna 

imeytyä. Kuori ja hienonna sipuli. Kuulota 
sipuli pannulla kevyesti. 

3. Lisää sipuli, muna, mausteet ja jauheliha 
korppujauhoseokseen. Sekoita tasaiseksi. 

4. Kostuta kädet vedellä ja pyörittele 
seos lihapulliksi leivinpaperin päälle 
uunipellille. Paista lihapullat kypsiksi 
uunissa 225 asteessa noin 20 minuuttia. 

5. Kostuta kädet vedellä. Pyörittele 
seos lihapulliksi leivinpaperin päälle 
uunipellille. Paista lihapullat kypsiksi 
uunissa 225 asteessa noin 20 minuuttia.

PERUNAMUUSI

Ainekset
n. 1 kg perunoita
4-5 dl maitoa
nokare voita
suolaa

Valmistus
1. Kuori perunat ja keitä kypsiksi.
2. Kaada kypsistä perunoista vesi pois ja 

soseuta vaikkapa sauvasekoittimella, 
perunasurvimella tai sähkövatkaimella.

3. Lämmitä maitoa ja sekoita perunasoseen 
joukkoon

MUSTAPEKKA POSSU 
 
Ainekset
1 kpl Viljapossun sisäfileitä, maustamaton
rasvaa ruskistamiseen
½ Mustapekka-juustoa
2 dl ruokakermaa + ½ dl vettä
suolaa
 
Valmistus
1. Ruskista lihafileet rasvassa
2. Lisää kerma, vesi ja mustapekka juusto 

ruskistettujen lihafileitten joukkoon
3. Anna kiehua kypsäksi
4. Mausta suolalla
5. Voit halutessasi lisätä kastikkeeseen 

lihaliemikuution ja pikkuisen sinappia 
maun mukaan, Mustapekka juustoa voi 
myös laittaa enemmän kuin ohjeessa. 

Nauti vaikka ranskalaisten tai  
perunamuusin kera! 

RESEPTIVINKIT

Viime kesänä ahkeroitu yhteisötaideteoksista koostuva osallisuuspolku on seuraavaksi 
tarkoitus viedä virtuaaliseen muotoon peliksi, jonka tarkoitus on tukea pelaajan 
osallisuutta omassa elämässään, käyttämissään palveluissa ja yhteiskunnassa. 
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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


