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PÄÄTOIMITTAJAN KUULUMISET

Kevättä kohti mennään ja päiväkin on jo jatkunut. Joten 
eiköhän se mielikin kohta piristy, kun valo lisääntyy. Joko 
muuten odotatte kesää? Kyllä se kesä ja ne kärpäsetkin 
sieltä tulevat. Saa nähdä millainen kesä meille tulee. Aina-
kin talven perusteella voisi päätellä, että lämmin. No, sen 
näkee sitten. Itse en ainakaan helteestä tykkää. Sellainen 
+20 astetta riittäisi. Kesää odotellessa voi taas syventyä 
lehteen ja katsoa mitä jännää tällä kertaa on luvassa.
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AJANKOHTAISTA

Hiihtolomailmoitus

Talven työkiireiden keskellä on hyvä muistaa huilia ja lo-
mailla. Tänä vuonna Iin työhönvalmennuskeskuksessa on 
yhdistetty hiihto ja pääsiäisloma.
Loma alkaa maanantaina 21.3. ja viimeinen lomapäivä on 
28.3.Töihin palaamme jälleen ti 29.3.

Muistakaahan kaikki ulkoilla, hiihtää, lenkkeillä, laskea mä-
keä tai ihan mikä sinulle on parasta ja viettää pääsiäistä 
syöden pääsiäisherkkuja!

Kelivaroitus

Vaikka talvella ilmat suosivatkin ja ulkoilu maittaa, nyt on 
ollut kuitenkin niin lauhaa, joten jäät voivat olla hyvin heik-
koja.
Olkaa siis varovaisia jäällä liikkuessanne, älkääkä menkö 
heikoille jäille!
Jos liikut jäällä, muista ottaa mukaan vaikka jäänaskalit jot-
ta voit pelastautua hätätilanteessa.
Muuten liikkuessanne liukkaalla esim. potkuri tai 
kävelysauvat ovat kätevä apu.



Airi Luokkasen 60-vuotispäivä

Tammikuun 13. päivä vietettiin Pudasjärven Työkeskuk-
sessa Airi Luokkasen 60 -vuotispäiviä. Airi on työ- ja päi-
vätoimintojen pitkäaikaisimpia työntekijöitä. Hän on alka-
nut kulkemaan Pirinrannalla päivähuoltolassa työosastolla 
vuonna 1978. Silloin toimintaa järjesti Pohjois-Pohjanmaan 
erityishuoltopiirin kuntayhtymä. 

Airi työskenteli pitkään tekstiiliosastolla, mutta käytyään 
Merikosken koulutuskeskuksen kursseja vuosina 1996 
-1998, hän aloitti avotyöt siivous- ja keittiöalalla. Tällä het-
kellä hän työskentelee Kurenalan ala-asteen keittiöllä. On-
nea Airi !
   

Synttäripäiväsankari 
kakkukahvilla

TERVEISIÄ PUDASJÄRVELTÄ

Ystävät onnittelevat. An-
na-Kaisa Häkkinen kät-
telemässä pitkäaikaista 
työkaveriaan, taustalla 
Riikka Sarajärvi odottaa 
onnitteluvuoroa



Katkomestari 

Pudasjärven Työkeskuksessa kokoontuu porinapiiri kaksi 
kertaa viikossa. Keskiviikkoisin pelataan katkoa aina pie-
nen aivojumpan (ristikko, arvuuttelu..) jälkeen. Tämän vuo-
den alussa selvisi jälleen kerran, kenellä oli eniten voittoja 
edellisenä vuonna.  Vuoden 2015 katkomestari on Kimmo 
Konttila. Hän sai muistoksi tittelistään hienon käsipyyh-
keen. Onnea Kimmolle !



Toimintakeskuksessa kevättä odotellaan jo innokkaasti.
Töitä jaksetaan kuitenkin tehdä edelleen hyvällä vireellä.
Lenkillä käydään päivittäin.
 

Lenkillä voidaan käydä vaikka kirjastossa. Lainaamme 
usein levyjä ja kirjoja. Kirjoja on kirjastossa tosi paljon, eni-
ten valitsemme eläinkirjoja, käsityökirjoja, laulukirjoja ja 
muita harrastekirjoja.

Kirjastosta tulee meille myös poistokirjoja tuhottavaksi. 
Ahkeran lukemisen jälkeen kirjoista syntyy mm. enkelei-
tä, korttitelineitä, kransseja. Joskus toisen roska on toisen 
aarre.

TERVEISIÄ KUIVANIEMESTÄ



Markku leikkaa suikaleita ja nitoo niitä lenkiksi.

 Nidotut lenkit avataan
 viuhkaksi. 

Jarnon kanssa liimail-  
laan kuumaliimalla 
lenkit kranssipohjaan.



 

Tässäpä ne odottelevat vii-
meistelyä nauhoin ja koris-
tein



KUUKAUDEN AVOTYÖNTEKIJÄ

Kertoisitko lyhyesti itses-
täsi kuka olet?
Heidi Johanna Taskinen.
40-vuotias. Asun avioliitos-
sa. Olen suorittanut tutkin-
non siivousalalla.

Mitä työnkuvaasi kuuluu?
Siivoomista. Mä siivoan 
mm. pölyjen pyyhkimistä, 
imuroimista, lattioiden pyyh-
kiminen, kukkien hoitami-
nen ja yleisjärjestys, että 
paikat ovat järjestyksessä.

Kuinka kauan olet tehnyt 
tätä työtä?
5 vuotta.

Pidätkö työstäsi?
Kyllä. Ei ole moittimista. Jo-
kainen päivä on erilainen.

Mikä on helpointa työssä-
si?
En osaa eritellä kaikkea. 
Helpointa voi olla varmaan-
kin imurointi.

Mikä on vaikeinta työssä-
si?
Voisin sanoa, että pesuai-
neiden mittaus oikein. Ei se 
varmaan vaikeaa ole, mutta 
todella haastavaa, että tulee 
oíkeita määriä liuoksista. 

Mitä teet vapaa-ajalla?
Luen kirjoja, askartelen ja 
miehen kanssa oleskelua. 
Tietenkin myös siivoamista. 
Askartelen, erityisesti kort-
teja. 

Mitä työtä olet tehnyt 
tätä ennen?
Olin eri päiväkodeissa las-
ten parissa. n. 4-6 vuotta.



KAUNEUS JA HYVINVOINTI

Helmikuu ja hellät tunteet…Toivottavasti myös hellän au-
rinkoiset ja keväiset ilmat. Se kyllä piristää mieltä vai mitä? 
Tässä numerossa keskityn siihen, kuinka hoidat talvella 
ihoa. 
Iho on uudistuva elin. Näin sydäntalvella varsinkin, se 
kaipaa erityisen hellää, mutta tehokasta huolenpitoa. Iho 
saattaa tuntua karhealta, kuivalta ja se kutiaa, punoittaa, 
etenkin ulkoilun jälkeen. Ihan kuin ihon tilalla olisi paperia. 
Tämän seurauksena sitä aletaan raapia, jolloin se kutiaa 
entistä enemmän. Ei siis järkevää. Ja tämähän ei koske 
vain kasvoja vaan koko kehoa.

Jottei sinulla, hyvä lukija, menisi pää ihan pyörälle, tässä 
numerossa perehdyn kasvojen ihoon. Kuten aiemmin sa-
nottu, ihoja on erilaisia; on rasvaisia ja kuivempia.
Muistathan kuitenkin, että myös rasvainen iho tarvitsee 
kosteutta. Ei vain niin tehokasta, kuin kuiva.
Näin ollen sinun kannattaisi ns. ”lukea” ihoa, sillä joskus 
jokainen ihotyyppi kuivaa ja ärtyy. No mitä silloin tehdään?

Ensinnäkin, kiinnitä huomiota siihen, millä ihoa puhdistaa.
Vanha kansa suosi saippuaa, mutta nykytutkimuksen pe-
rusteella se kuitenkin kuivattaa ja pesee iholta pois sen 
oman ns. suojavaipan. Ja suojavaipan tehtävänä on suoja-
ta ihoa. Rasvaisempi ja epäpuhtaampi finninen iho kaipaa 
ehkä geelimäistä puhdistusta edelleen, mutta monesti silti 
ihon pinta kuivuu.
Kuivalle iholle edelleen voidemaiset. Ei vedellä pestävät 



emulsiomaiset käyvät hyvin.

Kuiva ja karhea iho on kelju vaiva. 
Päätimpä sen vuoksi todistaa teille että sen hoito kannat-
taa. Otin meidän Oriflamen ”pienen ihmeen” testiin ja todis-
tan täten teille, että se toimii.
           ENNEN    JÄLKEEN

Pieni ihme, pikkurasva, kananmunanmuotonen rasva, ih-
mevoide, se pieni vaaleanpunainen. Rakkaalla lapsella 
monta nimeä! Ja rakas lapsi tämä meille onkin sillä tämä 
on ollut myynnissä ihan alusta lähtien! Tender care-hoito-
voide, kaikkien rakastama ja suosittu voide hoitaa karheim-
mankin ihon! Sopii joka paikkaan missä kuivaa ihoa.
Tässäpä sitä juttua jälleen olikin. Kun minä pääsen tästä 
aiheesta vauhtiin, ei loppua tahdo näkyä. Lienee syynä, 
että tämä aihe on minulle sydämen asia. Toivottavasti si-
nullekin. Ei muuta kuin hyvää kevään alkua ja nautita
anauringosta suojakertoimien kera!

Tai lisää esimerkiksi kosteutta-
van naamion käyttöä. Ne ovat 
hellävaraisia, joten niitä voit 
käyttää huolella vaikka joka 
ilta. Muista aurinkosuojat!



Muistutuksena jälleen, että jos sinulla on kauneudenhoi-
toon tai muuten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, autan 
sinua mielelläni. Ethän siis epäröi lähestyä minua joko säh-
köpostilla tai postitse.   

iloinenviesti@oulunkaari.com tai Iloinen viesti/Kauneus ja 
hyvinvointi, Asematie 165C, 91100 Ii

Vinkki:
Jos sauna tuntuu ärsyttävän ihoasi, laita silloin suo-
jaksi löylyyn mennessäsi, esim. kosteuttava naamio. 

-Heli-

Jokainen voi itse valita markkinoilla olevista sarjoista 
omansa mieltymyksensä mukaan. Itse toki edustajana 
suosin Oriflamen tuotteita, sillä ne sopivat iholleni ja 
koen ne omakseni.





URHEILUPALSTA

Mäkikisat 12.2.2016

Kuten oikeilla urheilijoilla, meilläkin Iissä Työhönvalmen-
nuskeskuksessa oli 12.2. mielikuvituksellinen mäkikisa.
Emme päässeet ulos oikeasti laskemaan mäkeä huonon 
sään vuoksi ja koska kaikki meistä eivät voi oikeasti edes 
laskea mäkeä, keksi ohjaajamme Merja Höyhtyä oivan kei-
non, jolloin kaikki pystyivät osallistumaan.
Mäenlaskijat olivat tehty massapalloista ja koristeltu/somis-
tettu eri tavoin. Esimerkiksi pipot oli tehty putkineuleesta, 
jonka voi tehdä kutomakoneen avulla.

Alustana mäenlaskussa toimivat pilttipurkkien kannet.
Itse mäki oli tehty voipaperista. Hyppyrinä toimi tuoli.
Mäkikisan säännöt: 
- Jos kilpailija kaatuu, mitasta vähennetään 5cm
- Jonka laskija laskee pisimmälle voittaa.
- Jos laskija lähtee pyörimään kaatuneena, suoritus hy-
lätään.
Kisa oli reilu ja meni hyvin.



Noora miettii, mikähän näis-         Niko seuraa kilpailijan
tä menisi pisimmälle?                   suoritusta

                                                  

        Mittaaminen on tarkkaa
        puuhaa
     Hannu toivoo: nyt pitkälle! 



Palkintojenjakoseremonia meneillään.
Niinkuin oikeissa kilpailuissa, meilläkin jaettiin mitalit. Kolme 
parasta palkittiin.

         

 

  <- Heikki Halonen -  
   voittajan on helppo   
   hymyillä

  Martti Matila tuli toiseksi
 (kuva ylhäällä)

 <- Hannu Päivärinta sai      
     pronssia



  
    Tällaisia ystävänpäiväherkkuja saimme päiväkahvilla.

  

   
     Eikä lounaskaan ollut sen huonompi.
                Kuvat: Timo Pikkarainen



HUPI, VIIHDE JA MUSIIKKI

Kaksi kitaraa-näytelmä 29.1.2016
Haastattelussa Salme Järvenpää

Kävit katsomassa Kaksi kitaraa -näytelmän.
Mitä sinulle jäi mieleen siitä?
- Näytelmä oli hyvä.
- Avustajan kanssa olin katsomassa.

Missä näytelmä esitettiin?
- Haukiputaalla
- Väliajalla join toskapiirakkakahvit

Mistä näytelmä kertoi?
- Topi Sorsakoskesta 
- Lauloivat Topin lauluja

Topin oikea nimi oli Pekka Tammilehto.
Näytelmä oli näin talvisaikaan sisätiloissa. Näytelmään oli 
katsomassa täysi salillinen ihmisiä. Näin myös tuttuja iiläi-
siä ihmisiä.



  

    Talvinen ja hämäräinen maisema Iin Rantakestilässä

     Kuva: Timo Pikkarainen



TEKSTIILIPUOLEN KUULUMISET

Tekstiilipuolella ollaan jälleen työn touhussa, kuinka muu-
tenkaan.
Kova kuhina käy, kuin tonttupajalla konsanaan.
Uutena juttuna on nyt alettu tekemään eri värisiä jäälyhtyjä.
Kylmää vettä ja askarteluvärejä hölskytellään keskenään. 
Väriä tarvitsee laittaa vain hitusen verran. Seos kaadetaan 
maitopukkeihin, johon se jätetään jäätymään. Purkit vie-
dään ulos. Jäästä tulee eräänlaisia ”tiiliä”, joista sitten koo-
taan lyhtyjä.
Kätevää eikö totta? Näitä ei ikävä kyllä voi viedä myytäväk-
si, sillä ne sulavat kaupassa. Mutta aika kiva vinkki kodin ja 
pihan piristykseen. (Lehden takakannessa on kuva jäälyhdys-
tä).

Lisäksi tehdään todella kauniita betonitöitä. Erilaisia kyntti-
läsomisteita.
Tämäkään ei ole kovin vaikeaa. Sillä betonimassa sekoi-
tetaan veteen. Muottina voi käyttää erilaisia purkkeja, tai 
sitten jos haluaa tyynynmallisen pienen lyhdyn. Seos laite-
taan pieneen minigrip pussiin. 
Ja näitähän totta kai voi myydä!
Löydät näitä joko Kärkkäisen Linnapuodista tai meiltä työ-
hönvalmennuskekskuksesta.



Susanna ja Noora työn tou-
hussa

  Katariina työstää betonia

Tässä on valmiita erilaisia 
kynttiläalustoja

  Myös vanhat pitsiliinat 
  soveltuvat hyvin tähän 
  tarkoitukseen



ULKOTYÖRYHMÄN KUULUMISET

Lumityösesonki parhaimmillaan. Lunta on satanut viime-
aikoina aika paljon.Töitä riittää Heikki Halosella, Hannu 
Päivärinnalla ja Timo Lohilahdella.



Suomen ensimmäisestä höyrysahasta muistona säilynyt 
piippu Iin Rantakestilässä. Kuvat: Timo Pikkarainen



Kissat

Suomessa on monia kissarotuja. En ole niin ammattilai-
nen, että sanoisin paljonko niitä on. Itselläni on kuitenkin nel-
jä kissaa. Nimet haluatte tietysti tietää: Lanka, Nelli, Iikka 
ja Saku, jotka ovat tehneet kaikenlaista. Nelli-äiti ei oikein 
pidä pennuista, murisee ja sähisee. Tämä Saku on purrut 
rikki monet johdot. Lisäksi se on ruvennut varastaan kaa-
pista ruokaansa. Ilman kissoja en tiedä mitä elämä olis.

Ilona Paaso

         

        Nelli

Saku (kirjava) 
Lanka (pitkäkarvanen)

                           Kuvat: Timo Pikkarainen

LUONTO- JA ELÄINPALSTA



Joni Toivosen eläinkuvia

    Jonin lemmikkikoirat

    Jeppe, Mimmi ja Jatta                     Mimmi nukkuu

      
   Eläinpuiston elämää Ranualta

             Lapinpöllö                                    Karhu

            Hirviä                                          Saukko



Myötätuuli on järjestänyt jo vuosien ajan erilaisia reissuja 
eri paikkoihin.Tällä kertaa olimme Oulussa. Ensin kävim-
me Ideaparkissa vähän shoppailemassa, ja ohjaajamme 
Piia oli varannut meille pöydät Pancho Villa ravintolassa, 
jossa kävimme omakustanteisesti  syömässä. Pancho Vil-
la on meksikolaistyylinen ravintola, josta saa esim. tacoja 
ja hampurilaisia vähän erilaisine meksikolaistyylisineen 
mausteineen. 
Tällä kertaa söimme Puffet-pöydästä. Puffet maksoi 9,90 
ja tarjolla oli hampurilaisia, täyslihapihvejä, lohkoperunoita, 
erilaisia majoneeseja ja salaatteja. 
Valitettavasti olimme Timon kanssa niin nälkäisiä, että eh-
dimme syödä, ennen kuin ehdin ottaa valokuvia.
Tämä kertoi siitä, että ruoka maistui. 

Syönnin jälkeen oli maha aivan täysi ja olikin mukava siir-
tyä seuraavaan paikkaan. Nimittäin Tietomaahan.
Jos jollekin Tietomaa ei ole tuttu, kerronpa hieman. Tieto-
maa on tiedekeskus, jossa on vaikka mitä.

MYÖTÄTUULEN REISSU OULUUN 16.2.2016



Tieteeseen liittyviä testejä, joita voit tehdä tietokoneella, 
erilaisia pelejä, simulaattoreita, kuten lentosimulaattori ja 
mäkihyppy. Esim. lentosimulaattorissa on lentokone, johon 
menet istumaan. Edessä näet valkokankaan ja koneesta 
löydät ohjaimet, joilla voit ohjata konetta. Valkokangas näyt-
tää suunnan. Ihan kuin kuin itse oikeasti ohjaisi konetta. 
Tätä tarkoittaa siis simulaattori.

                                                        Timo Pikkarainen
  Heli Pikkarainen

Tietomaassa meillä vierähtikin yli 2 tuntia, jonka jälkeen oli-
kin lähtö kotiin edessä. 
Meitä kuskasi Alamäen linja-auto.
Näille reissuille osallistumme aina Timon kanssa mielel-
lämme, sillä ne ovat piristäviä ja on mukava matkustaa hy-
vässä seurassa. Meillä on monesti kuten nytkin eväät mat-
kassa, eli sämpylää ja kahvia.
Kiitos taas Myötätuuli! Seuraavaa reissua odotellessa!



   Jusu-koira poseeraa kameralle



                      Kaunis keväinen ilma hiihdellä



          HOX! 

Valokuvauskilpailu jatkuu vielä Maaliskuun, koska kuvia ei 
ole tullut tarpeeksi toimitukseen. Siispä ei muuta kun valo-
kuvailemaan ja lähettämään kuvia meille!

Valokuvia voitte lähettää sähköpostilla tai postitse. Osoit-
teemme on:

iloinenviesti@oulunkaari.com   tai
Iloinen viesti/valokuvakilpailu, Asematie 165 C, 91100 Ii

Iloinen viesti -lehtemme on kokenut muodonmuutok-
sen. Ottaisimme mielellämme palautetta siitä, onko ul-
koasu mielestänne hyvä vai olitko tyytyväisempi enti-
seen lehteemme.

Palautteen voi lähettäª:

iloinenviesti@oulunkaari.com tai
Iloinen viesti/palaute, Asematie 165C, 91100 Ii



RISTIKON VASTAUKSET

1. Iikka
2. Siili
3. Kaivo
4. Aurinko
5. Vene
6. Hevonen
7. Karvinen

 
SEURAAVA LEHTI ILMESTYY MAALISKUUSSA 
18.3.2016

Iloinen viesti -lehteä voi lukea Iin Kirjaston lehtiosastolla.
Lehteä voi käydä lukemassa myös sähköisesti Oulunkaa-
ren kuntayhtymän nettisivuilla oulunkaari.com: www.oulun-
kaari.com/sivu/fi/sosiaali_terveys/iin_kunta/perhepalvelut/
aikuissosiaalityo/vammaispalvelut/tyo-_ja_paivatoiminta/

Iloinen viesti -lehteä voi ostaa, hintaan 3 euroa kappale. 
Ota yhteys Iin Työhövalmennuskeskukseen 050 310 7227, 
jos haluat ostaa lehden.

8. Laiva
9. Sinappi
10. Leijona
11. Kissa
12. Kattila
13. Länsi






