
 

 

 

 

 

 

 ILOINEN  

VIESTI 
IIN TYÖHÖNVALMENNUSKESKUKSEN 

UUTISLEHTI 

       KESÄ-HEINÄKUU 2016 

 

 

 

           Tässä numerossa:  

 Asiakasfoorumi 

 Tahkokankaan kesäjuhlat 

 Juhannusperinteitä 

 Jäätelövertailua 



PÄÄTOIMITTAJAN MIETTEITÄ TYÖSTÄ 

 

Iin Työhönvalmennuskeskuksessa on meneillään muutoksen aika. 

Toimintamallia kehitetään osallistavampaan suuntaan.  

Työ merkitsee minulle sosiaalista elämää, virikkeitä ja tuo rytmiä elämään. 

Jos olisin kotona, aika ei kuluisi ja tuntisin oloni yksinäiseksi. 

Nykyään työtoimintojen painopisteen pitäisi olla osallistavalla työllä. 

Osallistavalla työllä tarkoitetaan, että saisimme tehdä samoja töitä kuin 

muutkin tuetusti tarpeen mukaan. Näin kokisimme olevamme tasavertaisia 

kansalaisia muiden joukossa. Lisäksi toivomme, että jonain päivänä 

työosuusraha olisi historiaa, saisimme työstä oikeaa palkkaa. 

Kenenkään ei kannata jäädä kotiin neljän seinän sisälle. Kaikki työ on 

arvokasta, kunhan tehtävät räätälöidään asiakkaan kykyjen mukaan. 

 

-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


     KUNTAMARKKINOINNIN SM-KISAT 

 

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa 2016 osallistujina olivat Suomen kuntien 

ja seutujen markkinoinnin tekijät. Järjestäjinä toimivat Kuntaliitto, SEKES 

ry (Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt) ja SUOMA ry (Suomen 

Matkailuorganisaatioiden yhdistys).  

Iloinen Viesti-lehden mukaan ilmoitti Oulunkaaren kuntayhtymä. Kaiken 

kaikkiaan osallistujia oli tänä vuonna 39. SM-kilpailujen tuomaristo valitsi 

voittajan. Jokainen kilpailuun ilmoitettu työ sai tuomaristolta kirjallisen 

palautteen.  

Voittoa ei tullut, mutta Kuntaliiton arvovaltainen raati arvioi Iloista 

Viestiä näin: 

 

SYMPAATTINEN JA TOIMIVA IDEA. AITOA 

AKTIVOINTIA JOLLA ON VAIKUTTAVUUTTA 

YKSILÖIHIN JA YHTEISÖIHIN. TUOMARISTO 

KANNUSTAA JATKAMAAN JA IDEOIMAAN 

LISÄÄ VASTAAVAA TOIMINTAA. 

 

 

Iloisen Viestin toimitustiimi kiittää positiivisesta palautteesta ja 

kannustuksesta!  

 

http://www.sekes.fi/


AJANKOHTAISTA 

ASIAKASFOORUMI 13.6.2016 

Maanantaina 13.6.2016 aloitti toimintansa Oulunkaaren asiakasfoorumi. 

Foorumissa olivat osallistujina kaikki Oulunkaaren kunnat. Meitä asiakkaita 

oli Iistä, Simosta, Utajärveltä, Vaalasta ja Pudasjärveltä.  

Meidät jaettiin neljään eri ryhmään. Ryhmissä oli eri kuntien osallistujia. 

Ryhmätyön aihe oli ”Oulunkaaren palvelut tulevaisuudessa, miten niitä 

pitäisi kehittää”. Ja toinen tärkeä aihe oli ”Mielekäs elämä, miten se 

saadaan aikaiseksi?” 

Me asiakkaat teimme tärkeimmän työn eli mietimme miten asioita pitäisi 

muuttaa. Ohjaajat eivät saaneet siihen sekaantua, he vain kirjasivat 

asiakkaiden mietteet ja mielipiteet ylös. 

Ennen päivän päättymistä purimme ryhmätyöt. Tämä on vasta alkua, 

tulemme saamaan päivän materiaalin ja lisäksi jatkotehtävän. Syksyn aluksi 

meillä Iissä on tarkoitus pitää yksi, ellei kaksikin asiakaspalaveria. Päivä on 

jo sovittu. Toinen asiakasfoorumi pidetään syksyllä, paikkana jälleen Oulun 

Luovin tilat.  

Tällainen toiminta olisi saanut alkaa jo ajat sitten. Tällä tavalla saamme 

oikeasti äänemme kuuluville, esimerkiksi esteettömyysasia tulee tällä 

tavalla menemään eteenpäin.  

      

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Päivän aihetta  

työstämässä,  

onpas pähkinä  

purtavaksi 

  

  

 

  

 

 

 

 

   



 

 

Ykkösryhmä pohtii päivän 

kysymyksiä  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Onpas kiperiä asioita mietittäväksi 

 

 

 

 

 



    KAARIKODIN KESÄJUHLAT 15.6.2016 

  

 

 

 

 

 

 

Kaarikodissa vietettiin kesäjuhlia 15.6.2016. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tanja ja Paavo 

tarjoilupuuhissa. 
Kuvat lähetti  

Paavo Virkkunen 

 



JUHANNUS 

 

Juhannus ajoittuu tänä vuonna 24.6-26.6. Juhannusaatto on 24.6. 

Juhannusaatosta kello 18 juhannuspäivään kello 21 saa liputtaa.  

 

 

 

 

 

JUHANNUSRUOKIA 

Koko Suomen perinne on vaaleanpunainen pitkän keittoajan vaativa 

juhannusjuusto. Jota myös makiaksi juustoksi kutsutaan. Jos pidät viilistä 

pieni vinkki: sitä ei tarvitse aina ostaa kaupasta vaan sitä voi valmistaa myös 

itse. Viilipurkin loppu laitetaan kuppiin ja annetaan hapantua, viiliin lisätään 

maitoa ja muutaman päivän päästä sinulla on omatekoista viiliä. 

 

Juhannus on myös uusien perunoiden aikaa. Iiläisittäin ”uusia pottuja” 

nautitaan voikastikkeen ja sillin kera. Juhannuksena ihmiset yleensä 

grillaavat, perinteinen grillattava on makkara. 

 

 

Yötön yö 

kuvaajana Heli Pikkarainen 

  



JUHANNUSPERINTEITÄ 

Juhannukseen liittyy erilaisia perinteitä. Juhannuskoivuilla koristellaan 

porraspieliä varsinkin maalaispihoilla ja kesämökeillä. Pohjois-Pohjanmaalla 

juhannuskokko on yleinen näky, ellei metsäpalovaroitus estä sitä. Kokkoa ei 

kannata sytyttää ihan minne tahansa eikä ilman lupaa. Juhannussaunassa 

käydään juhannusaattona ja löylyssä on mukava myös vihtoa koivusta 

tehdyllä vihdalla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                 Komeita juhannuskoivuja kuvannut Timo Pikkarainen 



     JUHANNUSMUISTELMIA 

” Juhannus on kolmen viikon päästä. Naapurissa käväisin makkaraa 

paistamassa ja limsaa juotiin. Aina Asemalla oli semmoinen tapa, että 

syötiin ennen henkilökunnan lähtöä kotiin ja juotiin kahvit. ” 

R.K. 6.6.2016 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Juhannuskukka eli kullero 



ILONAN TYÖKESKUSMUISTELMAT 
 

Olin 17v. kun pääsin työkeskukseen. Sillon oli eri meininki ku nykyään. Myös 

henk.kunta oli eri siellä. Opin kutomaan, siivottinki vuorollaan. En muista 

kuka oli eka kaverini. Puupuolella apuohjaajina sillon ainakin Jukka 

Olkoniemi, Mika Näätsaari sekä Harri Kiiveri. Syötiinki työkeskuksessa. 

Varmaan tehny oon liinaa ja kai ostajia oli. Työpaikal kävi jumpaajaki krt 

viikos. 

Ilona Paaso 

 

SIRPAN MIETTEITÄ KESÄLOMASTA 
 

Niin kuin muillakin ihmisillä, meilläkin on kesäloma. Tänä vuonna se 

ajoitettiin heinäkuulle, loma on 4.7.-31.7.2016. Loma kestää 4 viikkoa. 

Kesälomalla itse ainakin käyn leirillä ja heinäkuussa minulle tulee vuosia 

lisää. Minun mielestä lomalla kivointa on leirit tai muut reissut. Ne tuovat 

arkeen vaihtelua. 

Sirpa Kröger 

 

 

 

 

 

 

   Pihlaja kukkii 



TAHKOKANKAAN KESÄTAPAHTUMA 

9.6.2016 

Kertokaa lyhyesti keitä olette? 

Pentti Laitinen 

palvelukoordinaattori, 

toiminnallinen kuntoutus.  

Heikki Keränen Caritaksen 

talakoolainen Caritas-säätiön 

hallituksen puheenjohtaja. Me 

halutaan tehdä tätä suurella 

sydämellä. (2 kertaa yhteistyöllä 

Caritaksen kanssa) 

Kuinka kauan tapahtumaa on 

järjestetty? 12 kertaa 

Mistä idea tapahtumaan lähti? 

Se lähti siitä, että haluttiin 

järjestää kehitysvammaisille.  

tämmöinen yhteinen kesäjuhla 

jossa he voivat kokoontua. 

Vaihteleeko kävijämäärä paljon? 

Aika vakio kävijämäärä. 

Miten valitsette esiintyjät? 

Valitsemme ajankohtaisia 

artisteja. 

Miten helppoa on saada 

esiintyjiä? 

Ihan helposti saadaan esiintyjiä. 

Esiintyjät vaihtelevat, 

vaikuttaako se kävijöihin? Ei 

vaikuta. 

Mikä on ollut tapahtuman 

suosituin ohjelmanumero? 

Pääartisti. Oheisohjelmana 

Kärpät. 

 

Alakuvassa Kärppäpelaajia 

 

 

 

 

 

 



 

Kärppäpelaajat oli 

paikalla. Heiltä sai 

joukkueen ison 

julisteen, johon 

jokainen oli laittanut 

oman nimen. 

 

 

 

Esiintyjänä oli Ellinoora,  

hänen hittinsä on Leijonakuningas. 

Musiikki oli rokkia ja hän lauloi myös  

hitaan rakkauslaulun. Ellinooran kanssa  

voi ottaa yhteisvalokuvan. Hän piirsi  

siihen sydämen ja laittoi nimikirjoituksen. 

 

Kesätapahtuma oli poikkeuksellisesti  

sisätiloissa. Salissa oli paljon väkeä ja  

lämmintä riitti. Kaikki alkoivat tanssia musiikin tahtiin. Oli mukava 

kesätapahtuma. 

 

Iso Ilo esitti 

merimieslauluja. 

Ryhmässä oli miehiä 

ja naisia.  

 

Kuvaajina paikan päällä 

Sanna ja Kalle Pakanen 

sekä haastattelemassa 

Sirpa Kröger 



TUNNETKO KESÄKUKKIA? 

 

                               Puolukka kukkii 

 

  

 

 

 

                Metsätähden hennot kukkaset 

  

       

 

Niittyleinikki vasemmalla ja alla 

koiranputki 

  

 

 

 

 



 

Tervakukka eli puna-ailakki 

 

 

 

 

 

 

 

                 Voikukka 

 

 

 

 

 

 

 

Metsäkurjenpolvea löytyy 

tummempana ja vaaleampana 

Kuvat: Timo Pikkarainen 

 

 



   ILOISEN VIESTIN TOIMITUSTIIMIN 

       JÄÄTELÖVERTAILU 3.6.2016 

PAKETTIJÄÄTELÖT 

 
   

VALIO  

MINTTU 
x x x  

INGMAN SUKLAA-

BANAANI 
  x x x 

INGMAN 

SUOLAINEN 

KINUSKI 

  x x paras 

kaikista 

x paras 

pakettijäätelöistä 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanna ja Heli maistelupuuhissa 



IRTOJÄÄTELÖT 

 
   

FAZER MARIANNE  x x x 

MAGNUM STRAWBERRY 

&WHITE 
x x valkosuklaa ei 

hyvää, mutta 

jäätelö hyvää 

x  

 

MAGNUM PINK 

RASPBERRY 
 x x x  

FAZER TURKINPIPPURI x  x x paras 

irtojäätelö 
VALIO SITRUUNA-LAKU  x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirpa ja Timo vertailevat jäätelöitä 



LAKTOOSITTOMAT JÄÄTELÖT 

 

    
INGMAN 

VALKOINEN 

KUNINGATAR  

   

X 

PINGVIINI 

HURMAAVA 

KINUSKI 

  X PARAS KAIKISTA 

KINGIS 

MINTTU 

  

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laktoosittomia tuutteja ja eskimoita on kaupoissa hyvin saatavilla, kertoo 

Sanna. 

 



TOIMITUSTIIMIN HOMMIA 

 

Avotyöntekijän haastattelu menossa työpaikalla. 

 

 

OAMK:ssa edustustehtävissä. 

 

 

 

Toimitustiimimme sai hiljattain 

käyttöönsä tablettitietokoneen. 

Pieni ja näppärä apu työntekoon! 

 

 

. 



KUUKAUDEN AVOTYÖNTEKIJÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry työn touhussa.  

Kertoisitko itsestäsi kuka olet?

Harry Taskinen 45-vuotias. 

Naimisissa Heidi Taskisen kanssa. 

Työskentelen Aallon Kalusteella. 

Mitä työnkuvaasi kuuluu? 

Olen apulaisena sahauspuolella 

sekä listoituskoneen apumies, käyn 

asentamassa kalusteita paikalleen, 

kuljettamista. Tasojen öljyämistä. 

Toimin myös siivousapurina. 

Yleensä kyllä jokainen siivoaa 

työpisteensä. 

Kuinka kauan olet tehnyt tätä 

työtä? N. 15 vuotta. 

Pidätkö työstäsi? Pidän. 

Mikä on helpointa työssäsi? 

Kaikki sopivasti helppoa, ei 

suurempia ongelmia. 

Mikä on vaikeinta työssäsi? 

Ei erityistä vaikeutta missään. 

Mitä teet vapaa-ajallasi? Pelaan 

salibandyä. Harjoituksia ja pelejä 

on paljon lähinnä Oulun alueella. 

Paljuilua, pyöräilen työmatkat, 

kävelyä, vaimon kanssa käydään 

elokuvissa. Kärppäpelejä ja 

pesäpalloa käyn myös katsomassa. 

Olemme vaimon kanssa lähteneet 

mukaan asiakasfoorumiin.  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aallon Kaluste on ollut pystyssä jo vuodesta 1980. Valmistetaan kodin 

kiintokalusteita. Työntekijöitä on 5.                   Kuvat: Timo Pikkarainen 



               KAUNEUS- JA HYVINVOINTI  

On tullut kesä nyt kevään keskelle. 

 Kesä on siis saapunut! Ihanaa!! 

Aina ulkoillessani en voi olla 

ihastelematta alkukesän 

kauneutta. Itse rakastan kaikista 

eniten alkukesää. Sen vehreyttä ja 

tuoreutta, sitä kun luonto herää 

horroksestaan eloon. Joka vuosi 

pysähdyn nauttimaan tästä. 

Sitä itsekin herää kuin 

horroksesta pitkän talven jälkeen. 

Mieli virkeänä suunnittelee tulevaa 

kesää; millaisia kesäkukkia 

istuttaisin, kävisinkö reissussa vai 

menisinkö mökille.   

Itselläni koittavat ihan uudet 

haasteet tänä kesänä, kun meidän 

perheeseen odotetaan esikoista. 

Joten meidän kesä menee uuteen 

totutellessa. Toivotaan että kaikki 

menee hyvin. 

Tällä palstalla ajattelin jakaa omat 

kesän meikkivinkkini. Kaikkihan 

eivät halua ehostaa itseään ja se 

on jokaisen oma valinta. Itse pidän 

siitä. 

Kesällä ei kannata eikä 

tarvitsekaan laittaa paksua 

meikkikerrosta, kevyt meikki 

riittää. Meikkivoiteen sijasta 

kannattaa valita kevyempi 

vaihtoehto esim. BB-voide. BB-

voide on yhdistelmävoide, jossa 

yhdistyvät aurinkosuoja, 

kosteusvoide, meikkivoide ja 

puuterivoide. Eikö olekin helppoa 

 kaikki tämä samassa tuotteessa. 

BB-voiteen alle et välttämättä 

tarvitse kosteusvoidetta. Se 

suojaa auringolta, kosteuttaa, 

tasoittaa ihon pintaa ja peittää 

esim. finnit.  

 

 

 

 

Pohjan lisäksi riittää päivällä 

kulmiin väri, ripsiväri ja kevyt 

huulikiilto. Omat suosikkini ovat 

nämä  

 

 



Oriflamen tämän kevään uusi 

tulokas tulee tässä: The One- 

sarjan kulmatussi antaa 

luonnollisen ja kestävän sävyn 

kulmiin ja on helppokäyttöinen. 

 

 

 

 

 

 

The One-sarjan vedenkestävä 

ripsiväri on oiva valinta kesällä, 

sillä se ei valu poskille eikä ärsytä 

silmiä. Sopii myös piilolinssien 

käyttäjille. HUOM! Muistathan, 

että tämä tuote vaatii oman 

puhdistusaineensa. 

The One- sarja huulikiilto antaa 

kauniin, läpikuultavan sävyn ja 

upean kiillon huulille tehden niistä 

ihanan pehmeät. 

Puuteri saattaa kesähelteellä 

tukkia ihohuokoset aiheuttaen 

lisää finnejä. Tehdessäsi meikkiä 

voit toki sipaista sitä, jotta se 

kiinnittää AB- voiteen. Päivän 

mittaan kannattaa välttää puuterin 

lisäilyä ja käyttää esim. tätä. 

 

Puuteripaperit poistavat kasvoilta 

päivän mittaan kertyneen rasvan ja 

kiillon. Käyttö on helppoa. Ota yksi 

paperi ja painele sillä kasvot. 

Tämän kevyen meikin päälle sinun 

on helppo lisätä luomiväriä 

iltamenoihin, rajausta silmiin ja 

poskille väriä.  

 

 

 

 

 

 

Tässä kaikki tällä kertaa. Toivotan 

sinulle oikein ihanaa kesää ja 

toivotaan lämpimiä ja kauniita 

kesäpäiviä. Syksyllä tavataan!  

 

 

 

-Heli-



           TERVEISIÄ UTAJÄRVELTÄ 

17.06 2016                   

Olen Utajärvinen Anu Horko, asun Siirankartanossa ja käyn töissä 

Utajärven toimintakeskuksessa. 

 

Töissä käy 10 tyttöä, joista osa käy päivätoiminnan puolella ja 10 poikaa, 

joista 5 päivätoiminnan puolella. 2 ohjaajaa ja muutama muu ohjaaja sekä 

harjoitelijoita. 

 

Kävimme keväällä retkellä vihaisten lintujen liikunnallisessa aktiivipuistossa 

Vuokatissa. 

Olemme olleet myös paistamassa makkaraa hirviseuran majalla ja kylläpä 

makkara maistuikin hyvältä ja aurinkokin paistoi mukavasti. 

 

08,06 2016 

Pidimme toimintakeskuksessa myyjäiset, jotka onnistuivat hyvin vaikka 

olikin sateinen ilma. 

25 vierasta kävi ja heille maistui kahvi ja pulla, joka tehtiin edellisenä 

päivänä ja mehukin, arpoja ostettiin ja voittoja saatiin. Tekemämme 

käsityöt olivat monen ihmisen ihmetyksen ja ihailun kohteena, joita saatiin 

myös myytyä mukavasti. Lopulta kello tuli 17,00 ja sain lähteä kotiin. 

 

ANU HORKO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMITUSTIIMIN TERVEISET :  
Heippa Oulunkaaren asiakkaat!  

Olisimme iloisia, jos muiltakin paikkakunnilta tulisi kuulumisia. 

Hyvä esimerkki viime lehdessä oli kuulumisia Vaalasta ja 

Simosta sekä nyt Utajärveltä. Rohkeasti vain mukaan. Voit 

kirjoittaa itsestäsi, paikkakunnastasi tai työstäsi. Voit 

lähettää postia osoitteeseen: 

Asematie 165C 91100 Ii/ Iloinen Viesti tai sähköpostia 

iloinenviesti@oulunkaari.com   



    HUPI, VIIHDE JA MUSIIKKI  

 

     IILÄISIÄ TAPAHTUMIA 

 

 Pidätkö laulamisesta? Silloin sinulle oikea tapahtuma on 

Yhteislauluillat. Illat alkavat la 18.6 klo 18.     

 

 

 Iin perinteiset Lohimarkkinat järjestetään Huilingin tapahtuma-

alueella Puistotie 5 18.6 klo 10 – 16 . 

 

 

 Kotiseutupäivät järjestetään 3.7 klo 9.15 – 14. Juhlapäivä on 

sunnuntai. 

 

 

 Piippurokin rouheimmat festarit on 6.8. Rantakestilässä. 

Perhetapahtuma klo 14 – 17.30 on ilmainen. Rokkitapahtuma on klo 

18 – 02.00.       

 

 

KATSO OMAN PAIKKAKUNNAN KESÄTAPAHTUMIEN 

TARJONTA JA MENE MENOON MUKAAN!  

 



         URHEILUPALSTALLA KESÄISIÄ 

              LIIKUNTAVINKKEJÄ 

Kesä on sellaista aikaa, että viihtyy ulkona. Silloin kannattaa liikkua. 

Liikkuminen virkistää mieltä ja tuo terveyttä. Tässä Iloisen Viestin 

muutama liikuntavinkki: 

Sauvakävely on tehokasta liikuntaa. Se auttaa niska-

hartiaseutuun ja vahvistaa käsilihaksia 
 

Iissä toimii kuntosali myös ulkona.               

 

Pyöräilykin on tehokasta liikuntaa. Ja jos haluaa 

 yhdistää hyödyn pyöräilyyn, niin voi kerätä pulloja.   

 

Kävely on helpompaa kuin talvella, varsinkin jos joudut 

käyttämään rollaattoria apuna. 

Jos rullaluistelet tai rullalautailet, niin muista suojat. Ainakin kypärä pitää 

olla päässä.  

Uintikin on kesällä kivaa, varsinkin helteellä.             

Haravointi on liikuntaa, jos se on vielä tekemättä. Yleensäkin 

puutarhatyöt käyvät hyötyliikunnasta. 

Jos veneilet, älä käytä moottorivenettä. Souda, silloin saat 

liikuntaa. Muista pelastusliivit!  

Tykkäätkös tanssimisesta? Sekin käy liikunnasta.  

Eikä pyörätuolikaan ole este, pyörätuolille on omat kuvionsa 
 

REIPASTA JA HYVÄÄ LIIKUNTAKESÄÄ! 



 

PUUPUOLEN KUULUMISET 

Puupuolella on ollut lisävahvistuksena kaksi viikkoa kesätyöläinen 6.6. – 17.6. 

Kesätyöläiset ovat nuoria alle 18 v.  

 

 

TEKSTIILIPUOLEN KUULUMISET 

Syksyllä tulee uusia kujeita, toiminnat muuttuvat. Uusi ohjaaja Sisko 

Parkkinen aloittaa elokuussa, hän tekee 3 päivää viikossa. Kerttu Vikki 

tekee 3 päivää viikossa. Nyt tehdään kaikkia keskeneräisiä töitä. 

Tekstiilipuolella aloitti 17.6 kesätyöntekijä, hän on myös kaksi viikkoa. 

 

 

ULKOTYÖRYHMÄN KUULUMISET 

Osa ulkotyöryhmästä leireilee. Leiri pidetään Kuivaniemen Merihelmessä. 

Se kestää kaksi vuorokautta eli torstaista 16.6 perjantaihin 17.6. 

 

 

AVO- JA TUETUNTYÖN KUULUMISET 

Avotyöpalaverit ovat olleet ”telakalla” tänä keväänä ja alkukesänä. Syksyllä 

avotyöntekijöiden palaverit jatkuvat. 

 

 



EIJAN JA ILKAN KISSAKAVEREIDEN ELÄMÄÄ 

 

. 

 

 

 

  

 

 

 

Mirrin edelliset pennut 

 

 

 

 

Mirrin pennut syntyneet  

30.4.2016, pentuja neljä 

 

 

Risella tiskialtaassa tiskauskaverina 



TOIMITUSTIIMI TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ 

KESÄÄ, MUISTAKAA LEVÄTÄ JA RENTOUTUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEURAAVA LEHTI ILMESTYY ELOKUUSSA 31.8.2016 

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 Työhönvalmennuskeskukseen 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/


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Norjanangervo koko komeudessaan 

 

 

 

 

 

 

 

Orvokki 


