






Kätevät Kädet
Kätevät Kädet-ryhmä kokoontuu Vitostalolla �istaisin klo 10. Ryhmässä on
tehty monenlaisia, kivoja ju�uja. Tänä syksynä olemme tehneet kransseja,
savitöitä, huovutusta, paperimosaiikkia, koristekuppeja tape�sta sekä
ommelleet upeat, persoonalliset essut.

Töiden lomassa on mukava keskustella ja vie�ää aikaa yhdessä. Toisilta
saadaan uusia ideoita, hyviä neuvoja ja tekemisen iloa! Mukaan mahtuu
vielä, joten tervetuloa kaikki kädentaidoista kiinnostuneet!



Raaka-aineet:

150 g margariinia
1 dl sokeria
4 dl kaurahiutaleita
8 kpl omenia
1 dl ve�ä
sokeria
kanelia

Valmistusohje:

1. Sulata rasva juoksevaksi. Lisää sokeri ja kaurahiutaleet
2. Laita voideltuun uunivuokaan kuoritut ja lohkotut omenan palat tasaises�. Kaada
ve�ä päälle ja ripo�ele si�en ohuehko kerros sokeria ja kanelia päällimmäiseksi.
3. Nostele kaurahiutaleseos omenoiden päälle suht tasaises�.
4. Paista uunissa 225:ssä asteessa noin 20 minuu�a (kunnes kaurahiutaleet saavat
väriä).
5. Tarjoile vaniljajäätelön kanssa.

Kauraomenapaistos



Suomessa on paljon soita
Suomessa on paljon soita. Niitä on kuitenkin paljon ojite�u. Korvet ovat kuusta
kasvavia soita. Rämeillä on valtapuu mänty.
Nevat ovat puu�omia, niukkaravinteisia soita. Letot ovat puu�omia
runsasravinteisia. Suolla kasvaa marjoja kuten lakkaa ja karpaloita.
Soilla kasvaa myös kihokkeja, jotka ovat lihansyöjäkasveja. Suokukka ja vaivero
ovat soiden varpuja- niin myös variksenmarja.
Harvinaisia ovat suoneidonvaippa ja kiiltovalkku, jotka ovat kämmeköitä.
Rahkasammalet muodostavat turve�a.
Myös monia saroja kasvaa.

Jukka Pehkonen



Kesä
Ravut ja kaksoset, ne juhlii syn�äreit,
ravun sakset taikinassa, koht on kakku paistumassa.
Mansikat suussa maistumassa, kuusen kerkät kiehumassa,
juhannuslippu liehumassa, käki kukkumassa, muurahaiset
juoksemassa,
tuonen kukat tuoksumassa, hyvän kuntoiset juoksemassa.
Rikkaruohoi kitkemässä, hyvin harva itkemässä kun aurinko on
pistämässä,
tuli järvestä iso hauki, sitä paistamisen jälkeen nau�t, laitat päälle
paljon suolaa,
sen jälkeen voit huokaa, ku oli nii hyvää ruokaa,
voi syödä myös bataa�i, puoli lautasta salaa�i,
Kodas näin hiilen, ku vaelsin koko rei�n,
satoi vähän, mut lenkki ei jää tähän,
Uin mökillä, huh ku kylmä mut
kylmälaukus eväs on hyvä.

Pirita



Luonto ei talvellakaan ole eloton
Luonto ei talvellakaan ole eloton. Metsämyyrä elää hangen alla Lumikot
saalistavat niitä-samoin ketut.

Karhu ja mäyrä ovat talviunessa. Lepakot ja siilit horrostavat. Sitruunaperhonen ja
nokkosperhonen talveh�vat aikuisena.

Useimmat perhoset ovat talvella toukkana. Muu�olinnut ovat poistuneet.
Kirjosieppo on talvella Länsi-Afrikassa.

Talvella voi nähdä �aisparven. Punatulkku ja viherpeippo ovat osi�aismuu�ajia.
Sammakot vie�ävät talven järvien pohjamudassa.

Kalat ovat hiljaiselossa. Kyyt ja rantakäärmeet horrostavat louhikoissa.

Jukka P





Esi�elyssä: Tyyne
Tyyne on 4-vuo�as kääpiösnautserity�ö, joka vierailee usein
perjantaisin Vitostalolla. Vitostalolle Tyyne lähtee mielellään ja
odo�aa innolla ohjaaja Arjan tapaamista ja herkkulaa�kon
tutkimista. Klo 9 Tyyne o�aa kävijät vastaan he� ovella häntää
heilu�aen ja käy vuorollaan terveh�mässä jokaista.

Kavereita Tyynellä rii�ää, samoin innokkaita rapsu�ajia. Tyyne
leiki�ää päivän mi�aan monia Vitostalon kävijöitä sekä saa
osallistumaan Liikkeelle!-ryhmään innokkaita kävelijöitä sankoin
joukoin. Myös oravien bongaus Kuusaan�en pihapiirissä on Tyynen
lempipuuhaa.





Ensimmäisenä jo vähän vanhempi peli Grand The� Auto V. 14. huhtikuuta
2015 julkaistu GTA V pc, versio Xbox 360 ja PS3 vuonna 2013 sekä
2014 PS4 ja Xbox One versio. On yksi hienoin peli ikinä. Siinä on
kaikkea ihan kaikille pelaajille. Online ja single peli moodi on tosiaan
hyvät. Myöhemmin peliin tietysti tuli tehtiin Modeja lisä ominaisuuksia
joita pelissä ei ollut. Moninpeli Modeista voisi mainita fivemn https://
fivem.net/ sen voi asentaa tietokoneelle ainoastaan ja on yleensäkin
roolipelaajien suosiossa. Pelin saa ostettua steam kaupasta ja epic
gamesin kaupasta noin 30€ hintaa.

Tässä yksi hienoimmista kotimaista peliestä lähivuosina My Summer
Car. Vuonna 2016 julkaistu My Summer Car on Johannes Rojola lähes
yksin tekemä on peli on 90 luvun aikaan sĳoittuva simulaatio peli. Tämä
peli sisältää myös modien käytön ja ne onkin ihan tämän peli suola ja
sipuli. Pelin tarkoitus on koota auto satsuma, joka onkin varsinainen
palapeli kokemattomalle kasaajalle. Peli sisältää kaikkia 90 luvun
ilmiöitä kuten radiot ja kyläkaupat. Sitten kun sen auton saa joillakin
tapaan toimimaan voi lähteä treffeille tai virittää auton ralli kuntoon.
Pelin alussa saa käyttöön enolta pakettiauton ja myöhemmin
paskarekan likakaivojen tyhjennys keikkoja varten. Tämä on tosiaan
jokaisen pelaavan miehen miksei naisenkin kalja makkara peli. Peli
löytyy steam peli kaupasta noin 15€ hintaa. Lähivuosina on tulossa
myös peliin jatko osta My Winter Car ja se on pakko hankita.

Fortnite julkaistiin vuonna 2017 ensin maksullisena Save The World
pelinä ja myöhemmin siihen lisätiin Battle Royal ilmaisosa. Battle Royal
ei ollut ensimmäisenä Fortnite pelissä vaan Modina Arma 3 pelissä
josta se tuli itsenäisenä peliä Playerunknown's Battlegroundsina.
Fortnitessa oli uutta suojien rakentelu ja laajat ase valikoimat, joita ei
ollut Arma 3 peli Modissa eikä Playerunknown's Battlegroundssa ollut.
Battle Royal peleille on ominaista todella laajat kartat jossa taistelee
keskenään 100 pelaajaa voitosta. Fortnite on yksi suotuin etenkin
nuorten pelaajin keskuudessa ja Fortnitessa on paljon e-sport
turnauksia.

Prominence Poker on ihan perus pokeri monin pelinä netissä jossa on
hauskat muokattavat pelihahmot. Pelissä on äänichat yhteys ja
pelirahaa saa päivitän bonus rahana, kun vain avaa pelin. Pelissä on
mukavaa se että se on täysin free to play peli.

Nykyaikaiset �etokone pelit (pc)
Nyt varmaan monella tulee mieleen toimiiko mulla mikään nykyaikainen

pc peli? No senkin voit testata ne�ssä helpos� sivulla h�ps://
www.systemrequirementslab.com/cyri . Olen pyrkinyt lai�amaan tähän
ju�uun monipuolises� vähän kaiken tyyppisiä ja hintaisia pelejä. Osa

jopa toimii ihan perus pc (läppärilläkin).



Among Us on eräänlainen selvitä murhaaja peli. Pelissä on ihan
asetusten mukaan muutamasta pelaajasta kymmeneen pelaajaan.
Pelaajat kokoontuvat välillä miettimään että kuka on murhaaja
(Impostor). Äänestys ratkaisee kuka heitetään aluksesta ulos. Peli
kierros loppuun, kun kaikki murhaajat on pois pelistä tai pelaajat on
kaikki kuollut. Pelin saa ostettua steam ja epicgames kaupasta noin 4€
hintaan.

Fall Guys: Ultimate Knockout on eräänlainen Battle royal kilpa juoksu
peli. Pelissä juostaan esterataa pitkin jossa on kaikenlaisia pudotuksia
ja seiniä reitin varrella. Pelin voi ostaa steam peli kaupasta noin 20€
hintaan.

Sitten vanha kunnos tetris peli uusi Tetr.io versio. Tämä ilmainen Tetr.io
on ihan huikea tetris peli. Pelissä online ottelut ja yksin pelikin. Ei tarvi
maksaa mistään. Peli toimii niin nettiselaimessa kuin ladattuna
versiona. Voi halutessa tehdä oma peli profiilin, myös ilmaiseksi. Pelin
nettisivu on täällä https://tetr.io/ . Siis free to play peli 0€.

Gartic Phone on vähän hupsu piirtely peli. Pelaamaan porukalla pääsee
millä tahansa netti selaimella. https://garticphone.com/fi Parhaiten saa
peli seuraa Twitch.tv kanavalta osoitteessa https://www.twitch.tv/
directory/game/Gartic%20Phone Gartic Phone on niin sanottu free to
play peli 0€.

Sitten bonus peli Finnish Army Simulator Suomesta. Tämän peli julkaisu on ensi
vuonna toivon mukaan. Ennakko tilaajat saa ensinmäinen testiversion jo tänä
vuonna, ehkä marras-joulukuussa. Finnish Army Simulator on ihan sitä itseään
Suomen armeĳan käyntiä pelinä. Muuten voit käydä pelissä myös
siviilipalveluksen ainakin pelinkehittäjän mukaan jotain sinnepäin olisi luvassa
pelissä. Pelissä on kaikkea muutakin armeĳan käynti sisältöä ei pelkästään
sotajuttuja. Peli tuleen virallisesti siis ensi vuonna myyntiin steam kaupassa.
Hintaa varmaan on 25-30€ todennäköisesti.

Kirjoittanut Janne A.



TYÖSSÄOPPIMASSA VITOSTALOLLA!

Pääsin Parikin Vitostalolle tutustumaan kolmeksi viikoksi.
Tutustumisjakso oli osa seuraavia kursseja:

� Asiakkaan mielenterveyden ja päihtee�ömyyden tukeminen
� Yhteistyö ja hoitosuhde työskentely
� Mielenterveys-ja päihdesairauksien hoito ja turvallinen lääkehoito
Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta työskentelystä
mielenterveyskuntoutujien parissa. Minut ote�in ilolla vastaan ja sain
tutustua miele�ömiin persooniin. Pelasimme paljon kor�a, leivoimme,
pidimme jumppatuokioita ja pelihetkiä, kuuntelimme musiikkia ja
keskustelimme paljon. Pääsin myös tutustumaan työtoiminnan
projekteihin. Kolme viikkoa meni silmänräpäyksessä. Vaikka jakso oli
lyhyt, se oli äärimmäisen ope�avainen ja minuun teki vaikutuksen
paikan yhteisöllisyys. Ymmärrys siitä, miten tärkeää työ- ja päivätoiminta
on kuntoutujille, kasvoi suures�.

Kiitos tuhannes�, kun sain tutustua teihin, ehkä joskus vielä tavataan 12

Terveisin

Veera

STEP-KOULUTUS, JÄRVENPÄÄ





Lenkki

Aurinko paistaa lenkillä
Voi lenkil juosta täysillä

Voi juosta jopa viis kilsaa
Ei mene siinä montaa minsaa

Voi nähä autoi ja pyörii
Ku lenkki ympyrän pyörii

Voi pysähtyy ja juosta yli suoja�en
Autoki meni yli siel

Voi jatkaa lenkkii täysil

Voi juosta keskustan läpi
Kaupanki matkan varrel mäki

Voi kevääl kukkuu myös käki
Matkan varrel on iso mäki

Hyppyrimäen pitkät portaatki

Ylös ja alas voi nostaa polvee
Voi avata solkee
Vastaa tuleva kovaa polkee

Pirita



1 .Mikä on maailman arvokkain urheiluseura?

2. Minä vuonna KPL ja Kookoo on peruste�u?

3. Mikael Granlund ja Eeli Tolvanen mikä NHL Seura?

4. Kuka on Jokereiden omistaja ja GM?

5. Kuka on Jokereiden kapteeni?

6. Ketkä suomalaiset on voi�anut neljä rallin maailmanmestaruu�a?

7. Missä kaupungissa on Toyotan ralli tallin tehdas?

8. Mikä energia juoma merkki omistaa kaksi Formula 1 tallia?

Tietovisa



Kouvolatalon puistokävely
Kouvola-talon puistossa on monenlaista nähtävää.
Douglaskuuset, kanadantuijat, surukuuset ja hemlokit ovat
havupuita.
Myös katajaa on istute�u. Myös leh�puita löytyy. Niitä ovat
tammet, vaahterat ja vuorijalavat. Lumimarjapensas on kotoisin
Pohjois-Amerikasta. Sinikuusamaakin kasvatetaan.
Luonnonvarainen sinikuusama on rauhoite�u. Kur�uruusu on
vieraslaji. Sitä ei saisi kasva�aa ensi vuodesta läh�en. Tien
vierellä on tuohituomia.

Jukka

Tietovisa vastaukset

1. Dallas Cowboys

2. KPL 1931 ja Kookoo 1965

3. Nashville Predadors

4. Jari Kurrivvv

5. Marko An�la

6. Juha Kankkunen ja Tommi
Mäkinen

7. Jyväskylässä

8. Red Bull


