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TOIMITUKSEN 
TERVEHDYS

Kevät etenee jo kovaa vauhtia ja 
kesä on jo aivan nurkan takana! 

OMA-hanke on toiminut Kannukses-
sa tuoden väriä katukuvaan yhdessä 
reippaiden porukoiden kanssa. On 
maalattu Kelan edustalle mattoa ja 
somistettu Monarin aitaa ja saatinpa 
vieraaksi kesällä myös taiteilija San-
na-Mari Prittinen, jonka ohjaukses-
sa syntyi Suomen suurin värityskirja 
teoksia. 

Kesällä tullaan maalaamaan No-
pan kivijalkaan taideteoksia. Teoksen 
visuaalisen ilmeen suunnittelemme 
yhdessä Kannuksen kaupungin kult-
tuuri- ja tapahtumakoordinaattori 
Ville Mattilan kanssa ja maalaami-
sen suoritamme yhdessä Nuorten 
työpajan nuorten kanssa, mutta 
maalaamiseen kutsumme mukaan 
jokaisen kaupungin asukkaan. Päi-
vämäärää ei ole vielä lyöty lukkoon, 
mutta seuratkaa ilmoittelua!

Tässä numerossa pääsemme ihas-
telemaan kuvia Kannuksesta ja onpa 
mukana myös ruokavinkkejä ja kuvia 
taideteoksista. 

OMA-hanke toivottaa kaikille iha-
naa kesää, muistakaa kysyä toisiltan-
ne mitä kuuluu ja kohdata toisianne 
lämmöllä ja yhteisiä hetkiä vaalien. 

Ensimmäisenä projektina toteutettiin Kelan edus-
talle räsymatto. Räsymattoa suunniteltiin yhdessä 

aikuissosiaalityön kuntouttavan työtoiminnan ryhmän 
kanssa. Ensin suunniteltiin mattoa ja sen värejä paperille 
ja sitten lähdettiin koleana päivänä tosi toimiin! 

Maton väreihin päätyi niin Kannuksen kaupungin väre-
jä kuin Kelankin värejä. Tempaus kiinnosti ohikulkijoita ja 
sai useamman ihmisen pysähtymään ja juttelemaan. Ai-
kuissosiaalityön porukka oli ahkeraa ja työteliästä, eikä 
päivästä puuttunut toisten tsemppaamista, auttamista 
ja naurua. Urakka oli kova, mutta niin vain saimme sen 
valmiiksi haastavista työolosuhteista huolimatta! Erityis-
kiitoksen ansaitsee myös Kannuksen kaupungin ripeä ja 
auttavainen Seija Paavola, joka pesi meille maalattavan 
alustan ja hoiti paikalle suoja-aidat hymy kasvoillaan! :)

KANNUKSEN YHTEISÖTAIDETEOKSET
Kannuksessa OMA-hanke ja aikuissosiaalityön ryhmä on toteuttanut kolme 

yhteisötaideprojektia, joiden tarkoituksena on ollut tuoda iloa ja kohtaamisia ihmisten 
välille Kannuksen alueella.

T E K S T I  J A  K U V A T :  P Ä Ä T O I M I T U S

HEIDI KESTILÄN VESIVÄRITEOS PAIMENPOIKA JA LAMPAAT.

KUVAT: J.I

KOSKI SULAA.

PATO HERÄÄ TALVIUNILTA.

JÄRVIMAISEMIA

MAALISKUUN LOPUN MAISEMAT.

TAIVAS PALAA.
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Seuraavaksi vuorossa oli Kannuksen osalta Suomen 
suurin värityskirja -projekti. Suomen suurin väri-

tyskirja konsepti on taiteilija Sanna-Mari Prittisen 
toteuttama kokonaisuus, joka toteutettiin Kannuksessa 
siten, että pyysimme Kannuksen asukkailta valokuvia 
heille itselleen merkityksellisistä paikoista Kannuksessa 
ja niiden pohjalta Sanna-Mari teki maalausten aihioita, 
joita sitten yhteisötaiteen keinoin maalattiin eräänä ke-
säisenä päivänä Kannuksen keskustassa. Kävipä paikalla 
myös kaupunginjohtajakin. 

Teokset tullaan sijoittamaan Kannuksen kaupunkiin 
ja palveluihin, mutta lopulliset sijoituspaikat ovat vielä 
päättämättä. Yksi kohde ainakin on varma, Kannuksen 
kahvibaari, jos teos sinne huolitaan. Kahvibaari nousi 
Kannuslaisille tärkeänä paikkana teoksen aiheeksi ja 
näin ollen teokselle on muuta paikkaa vaikea kuvitella. 

Värittäminen on suuressa suosiossa maailmalla, mutta 
värityskirjat ovat perinteisesti mielletty olevan lasten 
hupia. Aikuisten värityskirjat ja aikuisten väritysharras-
tus ovat nousseet suosioon muutaman viime vuoden 
aikana ja värittämisen on sanottu olevan hyvä väline 
keskittymiskyvyn, tietoisuustaitojen ja rentoutumisen 
harjoittamiseen. Värittäessä annat tilaa alitajunnallesi ja 
uusille ideoille.

Kolmantena yhteisötaideprosessina Kannuksessa työs-
tettiin Monarin aitaa elävämmäksi yhdessä aikuisso-

siaalityön porukan kanssa. Sormet sippuralla kiinnitimme 
aitaan kierrätystaiteesta tehtyjä somisteita. Ja jälleen 
kerran saimme aikaan mukavan ja tuotteliaan päivän ja 
teos sai aikaan monta iloista hymyä ohikulkijoilta.

Monarin aita sai yhteisen tekemisen tuloksena ylleen 
asun, joka kutsuu luokseen ja joka herättää rohkeuden 
ja toiveikkuuden tunteita. Aitaa koostettiin lahjoitukse-
na saaduista cd-levyistä ja mietelauseista, maalatuista 
kankaista ja niiden punoksista tuoden iloa ja väriä 
katukuvaan.  

TULEVANA KESÄNÄ TULEMME maalaamaan 
OMA-hankkeen ja Nuorten työpajan porukan kanssa 
Nopan kivijalkaa. Kivijalan maalausprojektiin toivotam-
me tervetulleeksi koko Kannuksen väen!
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KERRO IHAN ENSIN, ETTÄ  
KUKA OIKEIN ON VILLE 
MATTILA?

No tuota tuota.. mitenhän sitä 
asian tiivistäisi.. Ville Mattila 
lähti viime syksynä hakemaan 
uusia virtoja työelämäänsä 
ja paikka löytyi Kannuksesta. 
Olen työskennellyt vapaana 
kulttuurikentän toimijana, pää-
asiassa taiteilijana ja tuottaja-
na isoissa yleisötapahtumissa. 

Olen kiertänyt paljon maail-
malla ja viimeiset kymmenen 
vuotta viettänyt hyvinkin liik-
kuvaista elämää. Olen kotoisin 
Ylivieskasta ja Kannukseen 
muutin Jyväskylästä. 

Olen monipuolisesti kulttuu-
rista kiinnostunut, erityisesti 
kuvataiteiden puolella ja olen 
ylipäänsä visuaalisesti orien-
toitunut ihminen. Henkireikinä 
minulla on live-keikoilla ja 
gallerioissa käyminen, ne ovat 
sellaisia latautumispaikkoja 
itselle. 

Olen ympäröivästä maa-
ilmasta kiinnostunut ja sillä 
tavalla haluan omakohtaisia 
kokemuksia monenlaisista 
asioista elämän varrella. Tämä 
Kannukseen muuttaminen 
on yksi kokemus ja näkemys 
siitä, miltä näyttää pienen 
paikkakunnan kulttuurielämän 
toimiminen ja miltä se näyttää 
sisältäpäin katsottuna.

KERRO SITTEN SINUN 
OMASTA SUHTEESTASI 
KULTTUURIIN?  
MITÄ SE SINULLE 
TARKOITTAA?

Kulttuurilähtöisyys on tullut 
perhepiiristä, äitini on kuva-
taiteilija. Sieltä olen saanut 
ammennusta taiteeseen. 

Kulttuuri ja taide ovat aina 

olleet lähellä sydäntäni ja 
itsellä on laaja käsitys siitä, 
miten se lähtee videopeleistä 
klassisen musiikin konserttei-
hin ja olen kulttuurin suhteen 
kaikkiruokainen. Arvostan 
taiteita ja niistä hakee pysähty-
neisyyttä juuri siihen hetkeen 
missä eletään. Ihmiset ovat 
kautta aikain hakeneet merki-
tyksellisyyttä ja itselle taide on 
keino siihen. 

Opiskelin Jyväskylässä kult-
tuurituottajaksi (AMK) ja olen 
opiskellut myös Kälviän Kes-
ki-Pohjanmaan kulttuuriopisto 
valokuvausviestintää ja minulla 
on myös opintoja puuartesaa-
ni-linjalta. Tapahtuma-alasta 
omaan monipuolista kokemus-
ta ja olen toiminut esimiehenä 
erilaisissa rooleissa.

MITÄ AJATTELET 
KULTTUURISTA JA 
TAITEESTA OSALLISUUDEN 
VAHVISTAJANA? 

Osallisuutta voi tarkastella 
niin yksilön kuin laajemmin 
yhteisön näkökulmista käsin. 
Yksilö voi taiteen kautta saada 
osallistavaa kokemusta, voima-
uttaa itseään ja saada mahdol-
lisuuden päästä käsittelemään 
erilaisia asioita. Taide antaa 
hyvät lähtökohdat avata 
itseään, nähdä enemmän sekä 
mahdollisesti saada syvempää 
merkitystä elämäänsä.

Kaikki taide toimii hyvänä 
osallisuuden vahvistajana. 
Esimerkiksi kun lähdet keikalle 
ja rytmi saa sinusta kiinni ja 
bogoat siinä samalla muiden 
kanssa, sekin on osallisuutta. 
Se yhdessäolo muiden kanssa, 
samassa virrassa oleminen, 
jota voisi kuvata myös ”samas-
sa tajunnan tilassa olemisena”, 
voi olla todella voimauttavaa. 

HAASTATTELUSSA KANNUKSEN 
KULTTUURI- JA TAPAHTUMA-
KOORDINAATTORI

VILLE MATTILA

 

NUORTEN TYÖPAJAN RESEPTIVINKKI

Toinen esimerkki on vaikkapa 
voimauttava valokuvaus, jossa 
on mahdollisuus nähdä itsensä 
kuvan kautta ja se voi edes-
auttaa selkiyttämään omia 
ajatuksia. Yksilö näkee itsensä 
konkreettisena kuvan kautta 
ja juuri sellaisessa valossa kuin 
itse haluaa. Kuva jää konkreet-
tisena elämään mutta jättää 
myös jäljen ihmisen alitajui-
seen maailmaan. 

MILLAINEN OLISI SINUN 
UNELMAYHTEISKUNTA,  
JOSSA JOKAINEN VOISI  
TUNTEA ITSENSÄ 
OSALLISEKSI?

Sen verran tunnistan itsessäni 
filosofin ja yhteiskunnallisen 
pohdiskelijan, että tässä 
voisi mennä koko päivä tätä 
kysymystä tuumaillessa. Hyvin 
laaja-alainen kysymys.. 

Ensimmäisenä tulee mieleen 
Thomas Moren Utopia kirja, 
jossa hän kiteyttää, millainen 
olisi ihanneyhteiskunta. Itse 
olen kiinnostunut ja lukenut 
paljon kirjallisuutta ihmisen 
matkasta maapallolle ja ihmi-
sen historiasta maapallolla. 
Pienemmistä yhteisöistä on 
noustu isompiin yhteisöihin, 
jolloin herää ajatus siitä, että 
ehkäpä ihanneyhteiskunta 

voisi olla tällainen muutama 
kymmenentuhatta vuotta 
sitten ollut metsästäjä-keräilijä 
yhteisö. Niissä pienet joukot 
elelivät omissa laaksoissaan, 
tunsivat toisensa ja ottivat 
toiset huomioon. Siinä voisi 
varmaan toteutua unelmayh-
teiskunta ja osallisuus. Nyky-
päivänä tämä tarkoittaisi siis 
yhteiskunnan tiiviiksi saamista 
ja yksilöiden perustarpeiden 
huomioimista, jotta ei tulisi 
yksinolon tai ulkopuolisuuden 
tunnetta. 

MITEN AIOT KULTTUURI- JA 
TAPAHTUMAKOORDINAAT-
TORINA VAHVISTAA OSAL-
LISUUTTA KANNUKSESSA? 

Kulttuuri- ja tapahtuma-
koordinaattorina osallisuus 
näkökulmasta haluan laittaa 
oman panokseni tapahtumien 
saavutettavuuteen eli pyrkiä 
siihen, että ihmiset tietävät 
tapahtumista sekä eri kulttuu-
ritoimijoista.  Toinen tärkeä 
seikka on erilaisten toimijoi-
den yhteistyö ja sen vahvis-
taminen. Täällä Kannuksessa 
kolmas sektori ja yritykset 
tekevät hyvää yhteistyötä 
tapahtumien ympärillä ja sitä 
kautta osallisuus rönsyilee eri 
suuntiin. 

Osallisuutta lisää monipuoliset ta-
pahtumat erilaisille yleisöille. On myös 
tärkeää tässä ajassa panostaa monika-
navaisuuteen, esimerkkinä live-stream 
tapahtumat ja niiden infrastruktuurista 
huolehtiminen laadukkaiden ja saavu-
tettavien esitysten varmistamiseksi. 

Koronasta johtuen täytyy panostaa 
siihen, että ihmiset löytävät ja lähtevät 
tapahtumiin. Haluan oman työni kautta 
monipuolistaa kulttuuritarjontaa ja 
tuoda esimerkiksi taidetta enemmän 
kaupunkikuvaan. Haluan mahdollistaa 
eri taiteen muotojen näkymisen, kuten 
esittävää taidetta, musiikkia ja myös ko-
keilevaa taidetta. Sirkusta olisi mukava 
saada Mäkiraonmäelle.  

Luonto aihe kiinnostaa minua ja tästä 
syystä haluan myös laajentaa ajatusta 
tapahtumien ympäristöön liittyen, 
niiden ei tarvitse aina tapahtua kaupun-
kiympäristössä. Esimerkiksi Kannuksen 
kauniin luonnon keskellä voisi laavulla 
olla musiikkiesitys tai muuta vastaavaa. 

Keski-Pohjanmaan yhteisöllisyyttä voi 
tukea myös rajat ylittävällä yhteistyöllä. 
Otetaan naapurikylä mukaan ja tapah-
tumaa suunnitellessa huomioidaan esi-
merkiksi kuljetukset eri paikkakuntien 
välillä tapahtumiin. 

MIHIN OSALLISUUTTA 
VAHVISTAVAAN PIENEEN TEKOON 
TAI ELEESEEN HALUAISIT 
KANNUSTAA JOKAISTA OMA-
KANNUS LEHDEN LUKIJAA?

Haluan kannustaa jokaista tanssimaan 
kuullessaan live-musiikkia! Ja pyy-
tämään vieressä olevaa tanssimaan 
mukana. 

SANO ENSIMMÄINEN ASIA,  
JOKA TULEE MIELEEN SANASTA:

Kannus Uusi kotipaikka
Taide Kiinni hetkessä
Festarit Yhteisöllisyys
Hyvinvointi Työnkuva
Keski-Pohjanmaa Pikkuhiljaa avautuva 
mysteeri
Kesä Parasta aikaa

JOS OLISIT:

Paikka Kannuksessa… Koski. Erityi-
sesti se paikka, jossa vesi pysyy sulana 
myöskin talvella.
Tapahtuma… Musiikkifestivaali
Kuuluisa maalaus… Salvador Dalin 
maalaus
Urheilulaji… Avantouinti

VILLE MATTILA GATEAWAY, VILLE MATTILA
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OLETKO
• 16-28-vuotias kannuslainen nuori
• keskeyttänyt opintosi, ammatinvaihtoa 

suunnitteleva 
• tai jäänyt ilman ammatillista koulutuspaikkaa
• työtön tai lomautettu
• keskeyttänyt siviili- tai varusmiespalvelun

ONKO SINULLA TARVETTA
• elämäntilanteesi selvittelemiseen
• arjenhallinnan parantamiseen
• tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen
• työelämätaitojesi laajentamiseen
• kädentaitojesi kartuttamiseen
• ohjaukselle ja tuelle Nepsy-haasteisiin 

TYÖPAJAN KESKEISET TEHTÄVÄT
• madaltaa kynnystä olla osana työelämää
• löytää oma oppimispolku
• tukea sosiaalista vahvistumista 
• lisätä osallisuuden kokemusta
• vahvistaa arjenhallintataitoja
• lisätä motivaatiota ja sitoutumista

NUORTEN TYÖPAJA KANNUS 
(NUORELLE MAKSUTONTA)

STARTTIVALMENNUS on ryhmämuotoista matalan kynnyk-
sen valmennusta. Valmennuksessa tuetaan sosiaalisen toimin-
takyvyn vahvistumista sekä osallisuutta. Valmennus tarjoaa 
tukea elämänhallintataitojen ja toimintakyvyn kasvattamiseen 
sekä motivaation vahvistamiseen työ-, koulutuspaikan tai tule-
vaisuuden suunnan löytämiseksi.

TYÖPAJA 1-4 päivää viikossa (ti-pe), 4 tuntia päivässä  
(klo 9-13), tehdään työsopimus.

Toiminnassa etsitään nuoren vahvuuksia, voimavaroja ja 
huomioidaan nuoren haasteet ratkaisukeskeisesti. Toiminta on 
ryhmämuotoista ja sisältää yksilövalmennusta. Viikoittainen 
toiminta sisältää mm. ruuanvalmistusta, pajan ulkopuolista 
työtä (mm. asuntolan siivous), erilaisia toimintakykyä lisääviä 
tehtäviä, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tukevia harjoitteita, 
kädentaitoja. Nuorten kanssa käydään tutustumassa yrityksiin 
ja oppilaitoksiin sekä pajalla vierailee eri yhteistyötahoja (mm. 
ENTER-hanke, Martat, OMA-hanke). Nuorten työpaja on myös 
ammatilliseen koulutukseen valmentava (VALMA) oppimisym-
päristö. Valmennusjaksosta nuori saa osaamistodistuksen, joka 
kuvaa työpajalla havaittua ammatillista osaamista.

SEINÄTÖN PAJA maanantaisin klo 9-16,  tiistai - perjantai  
klo 13.30-16, tai sopimuksen mukaan. Valmennus tarjoaa 
yksilöllistä tukea nuorelle ilman sopimusta. Nuoren tukena on 
yksilövalmentaja, joka auttaa mm.
• työ- ja koulutusasioihin liittyvien käytännön asioiden 

hoitamisessa
• etsimään kanssasi juuri sinulle sopivia työkokeilu-, palkkatuki- 

ja työpaikkoja
• selkeyttämään suunnitelmiasi tulevaisuuden suhteen
• sosiaalisessa vahvistumisessa
• Nepsy-haasteissa

STARTTIVALMENNUS
TYÖPAJA

SEINÄTÖN PAJA
PAIKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ

Mari p. 044-474 5246
Miia p. 044-474 5235

os. Lopotinkatu 1, 
Kannus

Olemme täällä kannuslaisia nuoria 
aikuisia varten. Tänne voi tulla 
yksin tai yhdessä kaverin kanssa 
piipahtamaan kahvikupposelle 
jutustelemaan päivän kuulumisia.
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NUORTEN TYÖPAJAN 
KIRJOITUKSIA

MITÄ MINULLE TULEE MIELEEN  
SANASTA ÄITI?
Sana äiti tuo minulle mieleen rauhan ja rakkauden.
Se tuo mieleen myös lämmön ja turvallisuuden.
Mieleen tulee myös muistot lapsuudesta.
Sana äiti tuo minulle mieleen arvokkuuden.
Äidit ovat lääkäreitä.
Äidit ovat kokkeja.
Äidit ovat kodinhuoltajia.
Äidit ovat supersankareita. 
Äidit ovat tärkeitä.

 

  

 

  

AVAJAISET  

19.4.2022 

RYHMÄTOIMINTA / SOITE, 
AIKUISSOSIAALITYÖ 

Ryhmätoiminnan tarkoituksena on pitkäaikaistyöttömien 
osallisuuden tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen 

antaen eväitä mielekkäälle tekemiselle. Tavoitteena on auttaa 
ryhmäläisiä tunnistamaan omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan 
sekä parantaa edellytyksiä työllistyä ja edistää mahdollisuuksia 
osallistua koulutukseen tai julkiseen työvoimapalveluun. Tavoit-
teena on pyrkiä luomaan elämänhallintaa edistäviä työllisty-
mis-/kouluttautumispolkuja. 

Ryhmätoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman/mo-
nialaisen työllistymissuunnitelman tai sosiaalisen kuntoutuksen 
päätöksellä. 

Meidän ryhmätoiminnassamme on ollut aktiivisesti sitoutu-
neita osallistujia kolmesta seitsemään henkilöä kahden sosiaa-
liohjaajan lisäksi. Ryhmätoiminta mahdollistaa omaan kotipaik-
kakuntaan sekä liikunta- ja vapaa-ajanpalveluihin tutustumista. 
Ryhmä on käynyt muun muassa Kitinvaparilla pelaamassa 
norsupalloa, tutustumassa Frisbeegolfaamiseen ja käynyt 
kuntosalilla. On tutustuttu myös Mäkiraonmäen historiaan ja 
kahvilassa. Ryhmässä on nautittu ulkoilmasta Karhukorvenjär-
vellä, Niskankoskella ja Partion Jylhässä ja paistettu makkaraa 
laavulla. Ryhmässä on käynyt myös paljon eri toimijoita vierai-
lijoina, kuten Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys, 
työttömien terveystarkastaja, Enter-hanke, Kelan asiakaspalve-
lija. Tarkoituksena on tuoda ryhmäläisille tietoiseksi alueellisia 
palveluita ja mahdollisuuksia. Ryhmässä on hyödynnetty paljon 
voimavaralähtöisiä työmenetelmiä, kuten esimerkiksi voima-
varapuuta, voimavaraympyrää, unelmakarttaa, voimavarojen 
taloa yms. 

RYHMÄTOIMINTA OSANA 
OSALLISUUSPOLKUA 

Räsymaton osallisuusprojekti
”Projekti oli hyvin toteutettu. Projektia sai suunnitella ja 
työstää etukäteen. Pääpäivän koittaessa kynnys toimintaan 
osallistumisessa madaltui huomattavasti. Osallistuminen oli 
helpompaa, kun mukana oli muitakin ryhmäläisiä, toisilta sai 
tarvitsemaa apua. Kylmästä ja koleasta säästä huolimatta 
laitettiin töppöstä toisen eteen ja alettiin maalaushommiin. 
Ei tarvitse omata taiteellisia lahjoja, että pystyy osallistua 
toimintaan mukaan.”  

Räsymatto toi paljon kehuja ja mainintoja Kannuksen 
asukkailta, mikä tuntui koko ryhmästä erityisen mukavalta. 

Monarin aidan koristelu 
”Alussa työskentely tuntui hankalalta, kun ei tiennyt oikein, 
mistä aloittaa. Työlle oli annettu valmiit ja selkeät raamit, 
joten toteuttaminen alkoi tuntua helpommalta miltä se aluksi 
kuulosti. Monarin aidan koristelu oli työläs toteuttaa, mutta 
sitäkin rikkaampaa. Ergonomiaan joutui kiinnittämään paljon 
huomiota.”  

Osallisuusprojekteissa korostui ryhmäläisten näkemyksestä 
erityisesti osallisuus, yhdessä tekeminen, luovuus ja projek-
tien tuoma julkisuus, toisen auttaminen ja huomioiminen. 

RYHMÄTOIMINNAN JA  
OSALLISUUDEN MERKITYS  

Ryhmätoiminnassa korostuu ryhmätoimintaan osallistuvien 
sitoutuneisuus toimintaan. Ilman sitoutuneita osallistu-

jia meillä ei olisi ryhmätoimintaa. Ryhmäläiset kokevat, että 
ryhmätoiminta katkaisee mukavasti viikon ja on aina jotain 
tekemistä mitä odottaa. 

”Ryhmästä saa paljon uutta tietoa ja ohjaajat auttavat kai-
kenlaisissa asioissa.” 

Toiminnan kautta ryhmäläiset ovat saaneet apua muun muassa 
Kela-asioiden hoidossa. Ryhmätoiminta pyrkii luomaan ryhmä-
läisille uusia kokemuksia ja tekemistä, jotka jokaisen meistä on 
helppo toteuttaa ilman suurempia kustannuksia.  

Ryhmässä on hyödynnetty paljon takuusäätiön sivuilta 
löydettäviä materiaaleja liittyen taloussosiaalityöhön. Nyt 
ryhmämme haluaakin vinkata Oma-Sanoman lukijoille takuu-
säätiön sivuilta löydettävästä välttämätön, tarpeellinen, turha? 
-pelistä. Pelilaudan sekä –kortit voi tulostaa sivustolta itselleen. 
Huomatkaa myös takuusäätiön muut materiaalit liittyen oman 
talouden hallintaan!

AIKUISSOSIAALITYÖ
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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


