
OMA NIMI
OMA NIMI

Leikkaa, taita kartonki ja
aseta pöydälle



Voimavarakartta
Tekijän nimi:

Missä olen hyvä

Paras kirja

Paras retki tai matka

Tärkeä asia
itselle

Harrastan

Tulevaisuuden
 haaveeni

Mitä haluaisin oppia

Mitä kaipaan
 lisää elämääni 

Asun

Mistä saan
voimaa

huonona
päivänäLempiväri

Kodissani...

Pidän

Kuva: Canva
Malli: Eeva Mölkänen
Piirrä, väritä, kirjoita, leikkaa tai liimaa kuvia lehdistä aiheiden mukaan vapaasti.



Yhteistaideteos Tsemppipuu
luonnon materiaaleista 

Sido puun runkoon leikattu kartonkisydän
narulla. Kysy lupa tähän.

Ripusta puun oksille naruista
tsemppitekstejä muille sairastaville
ihmisille. Ihmiset voivat lukea tekstejä ja
ilahtua niistä. 

Yhteistaideteos 
Tsemppipuu 
taidetarvikemateriaaleista 

Tee puunrunko kartongista seinälle,
johon voi liimata maalarinteipillä
tsemppitekstejä muille sairastaville
ihmisille. Ihmiset voivat lukea tekstejä
ja ilahtua niistä. 
Puun runkoon teippaa kartonkisydän. 

sakset
rei'itin
vahvaa kartonkia tai mallin tulostus vahvalle paperille suoraan
lankaa
veden kestävä tussi

Tarvikkeet:
sakset
maalarinteippiä
vahvaa kartonkia, vanhoja tapetteja tai mallin tulostus
vahvalle paperille suoraan
tussi

Tarvikkeet:

Jos haluat tuoda yhdistyksen toimintaa esille kuvien
avulla, esimerkiksi kuvaamalla yhteistaideteosta, 
muista teoslupalomake allekirjoittaa osallistujalla. 

Näin kuvaajalla on lupa julkaista teoskuvia lomakkeen
ehtojen mukaisesti. 

Tsemppipuun teeman yhteydessä voi myös kysellä
osallistujilta mitä odotuksia osallistujilla on tulevalle
viikonlopulle, kurssille, leirille ym. Voit pyytää myös

palautetta tsemppitekstin lisäksi paperin toiselle puolelle.

Ohjeet ulos Ohjeet sisälle

Ryhmäytymistehtävä
Tsemppipuu

Kuva: Canva
Malli ja idea: Eeva Mölkänen



Leikkaa Tsemppipuuhun sydämiä. Kirjoita tsemppitekstejä muil le sairastavil le ihmisil le.  Kuva: Canva



Yhteistaideteos 
Tsemppipuu

Teos on esillä_____ saakka, 
jonka jälkeen se puretaan.

Leikkaa Tsemppipuuhun kyltti. Kuva: Canva



Leikkaa erilaisia lehtiä Tsemppipuuhun. Kirjoita tsemppitekstejä muil le sairastavil le ihmisil le.  Kuva: Canva 



Tsemppipuu

Kirjoita tai piirrä
jotain kaunista muille

sairastaville ihmisille. 

Kiinnitä rei'ittimen ja narun avulla tai maalarinteipillä.  

Ohjaaja voi pyytää myös
sydämen tai lehden

toisella puolelle
kirjoittamaan odotuksia

tulevalle kurssille tai
palautetta pidetystä

toiminnasta.

Tsemppipuu

Kuva: Canva
Malli ja idea: Eeva Mölkänen



Piirrä tussilla kartongille oma kädenjälki. 
Väritä se ja kirjoita keskelle oma nimesi.
Älä piirrä sydämen keskelle, jotta jokaisen käsi
tulee näkyville. 
Asettele oma luonnonmateriaali, kuva tai
pikkuesine sydämen keskelle liimalla.

EEVA

KARI

JUHA

SARI

MARI

Yhteistaideteos
Sydänjuliste

Kuva: Canva
Malli ja idea: Eeva Mölkänen



Päivämäärä:
Anna palautetta: _____________________________________

Mikä oli hyvää:

Mitä kehitettävää:
 
 

Täytä ja palauta taitettuna laatikkoon. Kiitos palautteesta.


