
   

 

 

 

ILOINEN VIESTI 
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    IIJOKI TULVII -    

    RAASAKKAKOSKI  



PÄÄTOIMITTAJAN KUULUMISET 
 

Hei taas lukijat!  

Kevät on jo pitkällä. Sehän näkyy siinä, että kelloja on siirretty. Lumi saa 

vauhdilla kyytiä. Päivällä on jo lämmin. Muistakaa kuitenkin se, että vielä ei 

ole kesä. Vaatetusta ei kannata liikaa keventää, ettei vilustu. Jäät ovat jo 

heikkoja, joten välttäkää jäällä liikkumista. Muutoin on jo hyvät ulkoilukelit. 

Liikkukaa turvallisesti. 

 

-Päätoimittaja Sirpa Kröger- 

 

 

 

 

 

 

Iloinen viesti 

Ilmestyy: kerran kuukaudessa                                                  

Julkaisija: Iin Työhönvalmennuskeskus, Oulunkaaren kuntayhtymä 

Jakelu: Iin Työhönvalmennuskeskus, Iin kirjasto, Oulunkaaren kuntayhtymän   

asumisyksiköt ja työ- ja päivätoimintayksiköt, Oulunkaaren internetsivut 

Päätoimittaja: Sirpa Kröger 

Tilaukset, juttuvinkit ja palaute: iloinenviesti@oulunkaari.com, 050 310 7227 

Irtonumeron hinta: 3 euroa, vuosikerta:30 euroa/vuosi 

 

 

mailto:iloinenviesti@oulunkaari.com


VARMA KEVÄÄN MERKKI – JOUTSENET OVAT 

PALANNEET  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat: Kalle Pakanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AJANKOHTAISTA 
 

VAPPU 
 

1.pvä toukokuuta on vappu. Vappu on työläisten juhla. Yleistä vapun 

rekvisiittaa ovat ilmapallot, vappuviuhkat ja kaikenkarvaiset 

vappunaamarit. 

Myös teekkareilla, jotka ovat tekniikan ylioppilaita, 

vappu on tärkeä juhla. Heidän hattunsa eroavat tavallisista  

ylioppilaslakeista siten, että siinä on musta tupsu.  

Teekkarit saavat myös oman kasteensa, jota sanotaan fuksiksi. Silloin 

teekkarit laskevat liukumäkeä pitkin vaatteet päällä suihkulähteeseen.  

  

Vappuherkkuihin kuuluvat sima, tippaleipä ja munkit. 

 

 

 

 

Vapun tyypillinen koriste on serpentiini, jota heitellään ympäri taloa. 

Ilmapallokauppiaat elävät vappuna kulta-aikaansa. Ilmapalloja on jos 

jonkinlaista.  Myös torilla saattaa olla myyjiä.  

Eri paikkakunnilla järjestetään vappukulkueita. 

 

 

 

 

Toimitustiimimme toivottaa Hyvää Vappua kaikille! 



HELATORSTAI 5.5. 2016 

Toukokuussa vietetään Helatorstaita. Sitä vietetään Kristuksen taivaaseen 

astumisen muistoksi. Helatorstai on palkallinen vapaapäivä. 

Suurella osalla poikkeuksen tekevät ainakin hoitoalan työntekijät. Jos niin 

huono tuuri käy, myös tehtaissa torstai voi olla työpäivä. 

 

 

 

ÄITIENPÄIVÄ 8.5.2016 

 

Pian on taas aika, jolloin muistamme jälleen kerran äitiämme. Se on siis 

äitienpäivä. Äitienpäivää vietetään toukokuun toisena sunnuntaina. Tänä 

vuonna tämä päivä sattuu olemaan 8. toukokuuta.  

Silloin ostamme tai askartelemme äidille kortteja ja lahjoja. Lahjaksi 

kelpaa pienikin lahja, kunhan viestität, että välität ja muistat äitiä. On 

heitäkin, joilla ei ole äitiä tai isoäitiä elossa. Siinä tapauksessa viedään 

yleensä haudalle kukka tai kynttilä.  

Aamuisin äiti yleensä herätetään laulamalla ja viedään vuoteeseen 

tarjottimella kakkua ja kahvia. Silloin käydään myös isovanhempien luona, 

jos mahdollista. Jos vierailu onnistuu, isovanhemmat ilahtuvat 

muistamisesta. Lahjaksi voi ostaa esim. ristikkolehden, mikäli tietää saajan 

pitävän siitä. 

Toivottammekin toimitustiimin puolesta oikein Hyvää Äitienpäivää kaikille 

äideille 

 



URHEILU 

 

Yksi kevään merkki on se, että pyöräilykausi on taas alkanut. 

Turvallisuus on tärkeää myös pyöräilyssä, joten muistathan pyöräilykypärän 

käytön. Noora Puuperä tässä esimerkillisesti näyttää, että kypärää 

kannattaa käyttää.  Kypärä on halpa henkivakuutus.  

Pyörä on myös tärkeä huoltaa talven jälkeen. Muistathan tarkistaa, että 

renkaissa on ilmaa, kettingit ja kumit ovat muutenkin kunnossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva: Heli Pikkarainen 

                           



KUUKAUDEN 

AVOTYÖNTEKIJÄ  
 

 Kertoisitko lyhyesti 

itsestäsi kuka olet? 

Timo Pikkarainen 31v. Olen 

töissä Työhönvalmennuskes-

kuksessa ja avotöissä 

Mikropoliksella 

viestintäharjoittelijana. 

 

 Mitä työnkuvaasi kuuluu? 

Valokuvausta; kuvaan eri 

kohteita Iissä, media-

seurantaa, laminointia eli 

päällystämistä muovilla, 

kirjeiden lähetys, kuvien 

muokkaus ja käsittely 

tietokoneella sekä 

tulostamista. 

 

 Kuinka kauan olet tehnyt 

tätä työtä? 

Parisen kuukautta, sain 

avotyön tavallaan Iloisen 

Viestin ansiosta. 

 Pidätkö työstäsi? 

Kyllä. 

 

 

 Mikä on helpointa työssäsi? 

Valokuvaaminen. 

 

 

 Mikä on vaikeinta työssäsi? 

Vihkojen tulostaminen, sillä 

asetuksia täytyy muokkailla. 

 

 Mitä teet vapaa-ajalla? 

Kuuntelen musiikkia, pelaan 

pelejä tietokoneella. 

Lenkkeilen joskus vaimon 

kanssa.  Katson telkkaria ja 

vietän kavereiden kanssa 

iltaa. 

 

  

                    



KUIVANIEMEN KUULUMISIA  
 

Kuivaniemen Toimintakeskuksen porukka kävi keskiviikkona 30.3.2016 

kirkossa, arkipäivän jumalanpalveluksessa.  

Kuivaniemen puukirkko on rakennettu v. 1872 

Tässä kuva kirkon alttarilta.  

 

 

 

  Alttaritaulun on maalannut 

kuivaniemeläinen Iivari Halttu v.1941 

 

 

Kuvat: Sari Lääkkölä 

 

Kuivaniemellä on meneillään parasta 

aikaa alikäytävän rakentaminen 

junaradan kohdalle.  

Urakka jatkuu aina marraskuulle 

saakka ja on ollut vähän hankala 

lenkkeillä ja asioida kylällä. Tässä 

näkyy kiertotie, joka turvaa 

liikenteen kulun rakentamisen ajaksi. 

 

 



Toimintakeskuksen viikko-ohjelmaan kuuluu Kokkikoulu. 

Kokkikoulu toimii Kuivaniemen koululla torstaisin klo: 9 – 12. 

             

 

 

 

 

 

 

Simon Toimintakeskuksesta tulee mukaan myös innokkaita kokkaajia. 

Joka kerta laitetaan terveellinen pääruoka, salaatti ja jälkiruoka. 

Kokkikoulussa opettajana toimii kotitalousopettaja Maarit Jaara. 

                     

   

 

 

 

 

 

 

Työtehtäviin kuuluvat myös pöydän kattaminen ja tiskihommat. 

Kokkikoulussa on mukavaa ja siellä tehdään porukalla herkullisempaa 

arkea.  



TYÖHÖNVALMENNUKSEN JA HOIVAKODIN 

RANTA-ALUEELLA TAPAHTUU !! 

                   
6.4.2016 aloitettiin kaatamaan puita ranta- alueella 

ja pihatien varrella.  

 

 

 

 

                 
 

Iin Kunnan Ympäristöhoitaja Anne Suihkonen kävi merkkaamassa valmiiksi 

kaadettavat puut. 

 

Pyysimme Annen haastatteluun ja kertomaan meille, mitä ranta-

alueellamme oikein tapahtuu? 

 

Anne kertoi seuraavaa: Rantaan on suunnitteilla puistoalue.   Aluetta ja 

näköalaa peittäneitä puita on harvennettu ja kaadettu.  Paikalle on jätetty 

maisemapuita. Puita on kaadettu paljon, yhteensä n. 80 kpl.  Alueesta on 

tarkoitus tehdä puistomainen alue. Alueella olisi polkuja ja toimintoja esim. 

seniorikuntoiluvälineitä ja penkkejä sekä aukio jossa voisi pelata mölkkyä, 

petangueta ja nuotiopaikka makkaranpaistoa varten. 



Anne Suihkonen kertoo, että kuitenkin kaikki on kiinni rahasta. Rahoitusta 

suunnitellaan haettavaksi erilaisista EU hankkeista. Kulttuurikauppila on 

hakemassa puistoon rahoitusta ympäristötaiteen rakentamiseen. 

 

Tälle kesälle rahoitus on järjestetty yhden polun tekoon. Polku lähtee 

työhönvalmennuskeskuksesta ja kulkee hoivaosaston sivulta 

Suvantolantielle. Tänä kesänä on tarkoitus rakentaa piha-alueiden 

viheralueet loppuun mm. rakennusjätteet siistitään pois. Istutuksia ja puita 

on tulossa: lamoherukkaa, koristeomenapuita ja angervoja.  

 

 

 

Puun kaatoa ja niiden keräämistä traktorilla oli  

suorittamassa Metsurityö Kauko Meriläinen. 

 

 

 

 

 
Kauko toi meidän puupuolen ja ulkotyöryhmän miehille kovasti ranta-

alueelta kaadettuja puita, joita miehet kesäaikana tekevät polttopuiksi. 

 

 



 KAUNEUS- JA HYVINVOINTI 

 

Huhtikuu on hehkeimmillään. Ilmat ovat suosineet liikkujia. Lomat on 

meilläkin vietetty ja nyt sitten virkeänä taas töihin ja kohti kevättä ja 

kesää.  

Minä ainakin rakastan erityisesti kevättä ja alkukesää. Keväällä on ihana 

seurata, kuinka luonto kuoriutuu lumen alta, ikään kuin herää eloon. 

Alkukesästä varsinkin luonto kukoistaa, on tuoreimmillaan ja 

kauneimmillaan. Tuntuu, että samalla mielikin piristyy ja aletaan odottaa 

millainen kesä on tuloillaan. Toivottavasti saisimme nauttia oikein kauniista 

ja lämpimästä kesästä ! 

Kesä tuo valoa ja iloa, mutta niin ihana kun se aurinko onkin, siitä on iholle 

myös valitettavasti haittoja. Monet ajattelevat, että koska en pala 

helposti, en tarvitse aurinkosuojaa. Tässä tehdään mielestäni virhe. 

Tärkein aurinkosuojan tehtävähän on tietenkin suojata ihoa palamiselta ja 

UVA-UVB-säteiltä, joiden aiheuttamat vauriot, kuten juuri palaminen, 

voivat aiheuttaa pahimmassa tapauksissa melanooman eli ihosyövän. 

Ja vaikket tosiaan palaisikaan, sama vaara on silti olemassa. Kaikkea emme 

voi koskaan estää, mutta sen minkä voi tehdä, kannattaa ehdottomasti 

tehdä ! 

Toinen harhaluulo on, että aurinkosuoja estäisi ruskettumisen. Ei pidä 

paikkaansa. Aurinkosuojakertoimella (aurinkosuojakerroin 15-20-30-50) 

tarkoitetaan sitä, kuinka kauan voit oleskella auringossa ennen kuin suojan 

vaikutus lakkaa. Esim. suojakerroin 15 suojaa paljon vähemmän aikaa kuin 

vaikkapa suojakerroin 50, joka on korkein ja monesti lapsille ja hyvin 

vaaleaihoisille paras. 



Kevättalvella, keväällä ja alkukesällä kaikkien kannattaa kuitenkin valita 

esim. suojakerroin 30 tai 50, sillä iho on talven jäljiltä kaikkein 

herkimmillään, eikä ole tottunut vielä ollenkaan aurinkoon. 

Toinen haitta auringosta on se, että sen säteet vanhentavat ihoa. Tässä 

tarkoitan sekä kasvojen, että vartalon ihon suojaamista ja vartalon ihon 

suojaamista etenkin kesällä. Tähän aikaan siis kasvojen ihoa. Aloitathan siis 

jo nyt ! 

Käytä esim. tätä:  

     

 

 

 

 

 

 

 

Minulle voit lähettää kysymyksesi sähköpostilla: 

iloinenviesti @oulunkaari.com tai voit lähettää minulle kirjeen 

osoitteeseen: Asematie 165 C, 91100 Ii. Voit myös tuoda kysymyksesi 

Iin Työhönvalmennuskeskukseen             -Kevätterveisin 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.  



HUPI, VIIHDE, MUSIIKKI 
 

Salme Järvenpää kävi katsomassa Haukiputaan Teatterikuopalla 

2.4.2016 Se, vain elämää näytelmän. Näytelmässä olivat esiintyjinä Kai 

Lehtinen ja Heikki Rantanen. 

Näytelmässä esitettiin erilaisia lauluja. Kai Lehtinen soitti huuliharppua 

sekä haitaria ja Heikki Rantanen kitaraa.  Molemmat myös lauloivat. 

Katsomossa oli myös paljon iiläisiä.  Väliajalla sai ostaa kahvia ja 

mustikkapiirakkaa. 

Hauskaa oli ja naurua riitti  

 

 

 

KIRJAESITTELY  
 

Olettekos kuullut moposta, joka käy koulua ? 

Tässä kirjassa tutustutaan sellaiseen.  Tämä mopo on myös siitä erikoinen     

että sillä on perhe.                                                                       

                           
 

Voit tutustua tähän humoristiseen lastenkirjauutuuteen Iin kirjastossa 

tai voit ostaa sen nuorelta taiteilijalupaukselta Tommilta, joka on kirjan 

kuvittanut.  Kirjan tarinan on luonut Sami Höyhtyä, ja kuvituksen on 

tehnyt Samin 10- vuotias veljenpoika Tommi Höyhtyä.  Kirjan hinta on 

15 €. Tiedustelut puh. 044 566 2165, Tommin äiti. 



LUONTO- JA ELÄINPALSTA 
 

Kevään ehkä ikävin puoli on tulva, se voi saada aikaan monenlaista vahinkoa.  

Kiiminkijoella tulvii jo toden teolla. Mitenkähän Nuijamiesten lavan käy?  

Kävimme kuvaamassa Iin Raasakan voimalaitoksella, kun patoluukut avattiin 

viikolla 15.  Vedenkohina oli korvia huumaavaa. 

Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa ….   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvat: 

Heli Pikkarainen 

 

 



PUUTYÖPUOLEN JA ULKOTYÖRYHMÄN 

KUULUMISET 
 

Puupuolella on siirrytty ulkohommiin.  Tällä hetkellä käynnissä on pihojen 

puhdistukset hiekasta ja murskeesta.  

Lisäksi ryhmät siivoavat ja keräävät ranta-alueella raivaustöiden jälkiä.   

Kylläpä nyt kelpaa puupuolen miesten tehdä halkotöitä.  He saivat muuten 

avukseen upouuden halkomakoneen.  Käyttöä vielä opetellaan ohjaajien 

opastuksella. 

           

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVO- JA TUETUNTYÖN KUULUMISET 
 

Taas on luvassa väliaikainen vaihdos avotyössä, kun Eija Paakkola  jää 

vuorotteluvapaalle.  Takaisin remmiin puoleksi vuodeksi tulee  tukiasumisen 

puolelta Leena Korjonen. 

 

TEKSTIILIPUOLEN KUULUMISET 

 

Tekstiilipuolella valmistaudutaan Äitienpäivään. 

Hyviä lahjaideoita ovat esimerkiksi tyynynliinat, farkkukassit ja avainkorut 

sekä ompelemalla tehdyt taulut. 

Jos joku tuotteistamme kiinnostaa, tule tutustumaan paikan päälle 

Työhönvalmennuskeskukseen tai Linnapuotiin Kärkkäiselle. 

Ostaessasi Työhönvalmennuskeskuksen tuotteita vähintään 20 € edestä, 

saat iloisen viestin lehden kaupan päälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Huhtikuussa lumet sulaa 

  toukokuussa vihertää. 

Muuttolinnut palaavat ja 

  pikkulinnut visertää. 

 

 

 

 

ILOISTA KEVÄÄN ODOTUSTA ! 

           

Jos ei heilaa helluntaina,  

niin ei koko kesänä  

Helluntai 15.5.2016 

           



          
 Etsi 10 (kymmenen) kevääseen liittyvää sanaa : 

VOIKUKKA, HUVIPUISTO, TULVA, AURINKO, VAPPU , 

SERPENTIINI, ILMAPALLO, SIMA, KARHU, LINTU

SEURAAVA LEHTI ILMESTYY TOUKOKUUSSA 31.5.2016 

Iloinen viesti -lehteä voi lukea Iin Kirjaston lehtiosastolla. 

Lehteä voi käydä lukemassa myös sähköisesti Oulunkaaren kuntayhtymän 

nettisivuilla oulunkaari.com: 

www.oulunkaari.com/sivu/fi/sosiaali_terveys/iin_kunta/perhepalvelut/aik

uissosiaalityo/vammaispalvelut/tyo-_ja_paivatoiminta/  

Iloinen viesti -lehteä voi ostaa, hintaan 3 euroa kappale. Ota yhteys 

Iin Työhövalmennuskeskukseen 050 310 7227, jos haluat ostaa 

lehden. 

http://www.oulunkaari.com/
http://www.oulunkaari.com/sivu/fi/sosiaali_terveys/iin_kunta/perhepalvelut/aikuissosiaalityo/vammaispalvelut/tyo-_ja_paivatoiminta/
http://www.oulunkaari.com/sivu/fi/sosiaali_terveys/iin_kunta/perhepalvelut/aikuissosiaalityo/vammaispalvelut/tyo-_ja_paivatoiminta/


 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vappuhatut päähän ja vappua viettämään  

                                                           

                                                

 

                         


