
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUTSU INVITATION 
 
Hyvä SPR Seinäjoen jäsen tai maahanmuuttaja – Dear Red Cross 
Seinäjoki member or immigrant!   
 
>>> SUOMI Tie sydämeen -kokkiklubi on kahviklubi ja kokkikerho aikuisille naisille ja miehille, 
kantasuomalaisille ja maahanmuuttajille Seinäjoella. Kerho toimii SPR Seinäjoen osaston Monikulttuurisuus-
toiminnan alla. Klubi-illat ovat uusien makujen maistelun ja ruoan ympärille liittyvän jutustelun paikka kaikille 
aikuisille. Rauhaa, rakkautta ja ruokaa!  

Kutsun saavat vain Törnävän vastaanottokeskuksen asukkaat (10 paikkaa) ja muut Seinäjoella asuvat maahanmuuttajat 
ja SPR:n jäsenet (8 paikkaa). Paikalla on joka kerta 1-2 ohjaajaa. 

Kokkiklubi kokoontuu Pruukin koululla eri teemoilla neljä kertaa kello 18.00 – 20.30: 
24.2. Talvipäivän ruokahetki  
9.3. Arkiruokaa + pääsiäinen 
13.4. Pientä naposteltavaa + vappu 
4.5. Kakun aika! 
 
Joka klubi-ilta tehdään suomalaista ja muusta kulttuurista tullutta maisteltavaa. Illassa myös tutustutaan kuvin ja sanoin 
suomalaisiin raaka-aineisiin, ruokiin ja perinteisiin. Osallistujat ja iltojen pääkokit ovat sekä muusta kulttuurista tulleita 
että kantasuomalaisia (ohjaajat). Facebookissamme saa jakaa reseptejä Suomesta ja maailmalta mielellään kuvien kera 
- suomeksi tai englanniksi. Ryhmässä saa myös kysyä neuvoa erilaisiin ruokakulttuureihin, ainesosiin ja 
valmistustekniikoihin liittyen. 

Tie sydämeen -kokkikerhon  Facebook-sivu www.facebook.com/tiesydameen. Julkistamme iltojen reseptit 
Facebookissamme ja kuka vain saa jakaa reseptejä sivulla. 

HUOM! ILMOITTAUTUMINEN: Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu sitovasti sähköpostilla viim. 
pe 19.2. kuluessa osoitteeseen tiesydameen.toiminta@gmail.com. Paikka vahvistuu, kun olet maksanut 
osallistumismaksun 40 euroa (sis 4 kertaa tarjoiluineen) viestiin vastauksena saamallesi tilille niin, että se näkyy tilillä 
viim. ti 23.2. 
 
>>> ENGLISH The Way to Heart (Tie sydämeen) -cooking club for the people living in Seinäjoki. Let's do this 
multicultural! The club works under Finnish Red Cross Seinäjoki department’s multicultural -group. You don’t 
have to be a cook, just a will to meet people and learn about food culture is more than enough. We have only 
limited opportunity to take participants: reception center (10 people) & other migrants and SPR members (8 
people) + 1-2 tutors.  

http://www.facebook.com/tiesydameen
mailto:tiesydameen.toiminta@gmail.com


Cooking club meets at Pruukki school four times with different themes on these days 18.00 – 20.30:  
24.2. Winter meal time 
9.3. Everyday meal + Easter  
13.4. Snack and nibbles + First of May 
4.5. Cake time! 
 
The main idea is to cook both Finnish and other culture’s dish in every club night. Main chefs and other cookers are both 
Finnish and immigrants. We also get to know each other’s food culture and ingredients by photos and words.  
On our FB-page everybody can share your most delicious recipies around the world, kindly with pictures in Finnish and in 
English! You can ask help from other site members considering cooking or food ingredients. Let’s taste the multicultural 
Seinäjoki together! Peace, love and food! 

We will publish the recipes after the club night at the Facebook page www.facebook.com/tiesydameen. You are welcome 
to publish your own recipes there as well! 

NOTE! REGISTRATION FOR THIS CLUB: The seats around the table are booked as registrations arrive. Please email 
us your obligatory registration soon but at Fri 19.2. at the latest via email tiesydameen.toiminta@gmail.com. Your seat 
is confirmed when we have received your participation fee 40 euros (4 club nights) to the account number you´ll receive 
via email from us. We must have received the payment at Tue 23rd at the latest.  

Tervetuloa! Welcome! 
Tie sydämeen -tiimi Katja Myyryläinen, Johanna Hietanen, Hanne Prusti ja keittiöosaajamme / our kitchen professional 
Marko Perkkalainen 

Kiitos yhteistyöstä jo tässä vaiheessa Pruukin koulu! We would like to thank our partner Pruukki school! 

 

Tie sydämeen käy vatsan kautta – The way to a man´s heart leads through his stomach. 
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