
 

  

 

 

      

Haastattelussa Sanna Koivisto 

Työnantajahaastattelussa Hannes Kortessalmi Autokeidas Ii 



 

Syksy on tullut ja sehän tarkoittaa, että lehdet tippuvat puista ja tietää 

työtä haravalle. Myös hirvet ovat levottomia. Tämä johtuu siitä, että niiden 

henki on uhattuna metsästyksen vuoksi. Joten tarkkaavaisuus kannattaa 

liikenteessä. Luontokuvaajille syksy on otollista aikaa. Ruska, kuuran 

peittämät luonnonkasvit ja muuttolinnut ovat varmasti mieluisia aiheita. 

Sieniäkin löytyy. Varokaa Kärpässieniä. Sitä kun ei saa myrkyttömäksi edes 

ryöppäämällä, eli keittämällä.  

 

Vireystila saattaa laskea syksyllä, mutta älä lannistu, jos niin käy. Päiviä on 

erilaisia. Toisina päivinä jaksaa paremmin ja toisina huonommin. Mutta aina 

kannattaa yrittää tehdä jotain, vaikka vähän väsyttäisikin. Jospa Iloinen 

Viesti olisi hyvä väsymyksen torjuja.  

 

 

Nyt on käsillä pimeän aika, joten olisikohan aika kaivaa esiin heijastimet ja 

huomioliivit naftaliinista? Tällöin varmistat turvallisen liikkumisen tiellä. 

Heijastin on halpa henkivakuutus. Samoin voi sanoa pyöräilykypärästä. 

Heijastimia on monenlaisia eikä ne maksa paljon. 

  

-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
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AJANKOHTAISTA 
 

Iin avotyöntekijöiden palaveri pidettiin 6.10 Pätkiksessä. Pätkis on 

monitoimitila, joka sijaitsee Puistotie 15:ssa Iissä. 

Me pelattiin työelämäpeliä palaverissa. Työelämäpelissä oli hyviä 

kysymyksiä ja niihin tuli hyviä vastauksia. Pelissä on työhön liittyviä 

kysymyksiä ja keskustelunaiheita. Palaverissa kerrattiin myös mitä avotyö 

on. 

 

 

Tässä on muutama kysymys, joita voit itsekin pohtia työyhteisössäsi. 

Esimerkkikysymyksiä: 

 

 Onko töissä turvallista? 

 Miten toimit, jos joku työtehtävä on liian vaarallinen? 

 Miten sinä voit vaikuttaa siihen, että työpaikalla on mukava 

ilmapiiri? 

 Oletko joskus selvinnyt jostain vaikeasta ja haastavasta 

tilanteesta töissä? 

 Mikä työhön liittyvä asia tekee sinut iloiseksi? 

 Minkä uuden taidon haluaisit oppia? 

 Mistä asiasta innostut töissä? 

 Kenelle voit kertoa, jos sinulla on työhön liittyviä huolia? 

 Liikunta ja muut harrastukset antavat voimia työpäivään. Mitä 

sinä harrastat? 

 Mitkä asiat saavat sinut viihtymään töissä? 

 Osaatko antaa itsellesi anteeksi, jos epäonnistut tai teet virheen 

työssäsi? 

 Missä tehtävissä olet mielestäsi hyvä? 

 Millaisista asioista juttelet työkaverien kanssa? 

 Miten haluaisit aloittaa ja lopettaa työpäivän? 



OULUNKAAREN ASIAKASFOORUMIN 

TOINEN TAPAAMINEN OULUSSA 
 

17.10 oli Asiakasfoorumin toinen tapaaminen Oulun Luovilla Kasarmin 

yksikössä. Matka alkoi aamulla mukavissa ja odottavissa tunnelmissa.  

Tällä kertaa meidät jaettiin ryhmiin. Kysymykset käsittelivät 

rekrytointia, eli uuden työntekijän palkkaamista asiakkaan 

näkökulmasta. Saimme keksiä ryhmissä haastattelukysymyksiä 

rekrytointiin liittyen. Yhteishenki oli ryhmässämme jälleen hyvä. Ja 

avustaminen toimi hyvin.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

Kuten viime kerrallakin, lounastimme Upseerikerholla. Kiitos taas 

Upseerikerhon henkilökunnalle erittäin hyvästä ruoasta.  

Saimme myös kokonaista kaksi kotitehtävää. Toinen liittyy Hyvät 

Käytännöt-kilpailuun ja toinen käsittelee itsemääräämisoikeuteen 

liittyvää lakia.  

Seuraava tapaaminen sovittiin 6.2. Seuraavaa tapahtumaa odotellaan 

taas innolla. Mitähän saammekaan siellä taas mietittäväksi! 



KUUKAUDEN AVOTYÖNTEKIJÄ 

   JARMO TIMONEN 

 Kertoisitko lyhyesti 

itsestäsi kuka olet? 

Olen Jarmo Timonen,  

22-vuotias. Työskentelen 

Emmintuvalla. 

 

 Mitä työnkuvaasi kuuluu? 

Ruokakärryjen vienti, 

roskien vienti, vanhusten 

avustus. 

 

 Kuinka kauan olet tehnyt 

tätä työtä? 

Pari kuukautta. 

 

 Pidätkö työstäsi? 

Ihan ok. 

 

 Mikä on helpointa työssäsi? 

Ruokakärryjen vienti. 

 

 Mikä on vaikeinta työssäsi? 

Joskus on vaikeaa saada 

vanhusten puheesta selvää. 

 

 Mitä teet vapaa-ajalla? 

Pelailen  videopelejä, käyn 

lenkillä, nyrkkeilen ja nostan 

painoja.

 

 

 

 

 

 

 

 



HAASTATTELUSSA SANNA KOIVISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Kuka olet kertoisiko lyhyesti itsestäsi? 

Koiviston Sanna. Olen syntynyt Oulussa. Kasvanut lapsuuteni Olhavan 

kansakoululla 17- vuotiaaksi. Muuttanut Kemiin Rytikariin, asunut 11 

vuotta Rytikari-Ristikangas sektorilla. Sen jälkeen tulin hoitamaan 

isää, joka jäi yksin, kun äiti kuoli vuonna 85. Tulin tavallaan juurilleni 

tänne Iihin vuonna 88, tähän ikivanhalle Kansakoululle. Tämä oli mulle 

täysin tuttu miljöö lapsuudesta, kun elin vanhalla kansakoululla 

Olhavassa.  

 

2. Kauan olet tehnyt taidetta? 

Jos opinnot lasketaan mukaan, niin pitkästi yli 40 vuotta. Mutta  

ammattilaisena ensi vuonna 40 vuotta. 

 

3. Mikä on lempiaiheesi? 

Luonto ja ihminen. 

 

 

 



4. Onko taide sinulle harrastus vai työ? 

Työ kai se on, mutta on se myös harrastus. Vaikea vetää rajaviivaa. 

 

5. Mitä kaikkia kuvataiteen muotoja on? 

Perinteiset kuvataiteen muodot, joita on tehty vuosisatoja ovat 

kuvanveisto, maalaus ja piirustus. Nykyaikana tekniikka mahdollistaa 

kaikennäköisen valokuvan, elokuvan kautta tuotettavan kuvaamisen. 

Tähän en ole perehtynyt, niin en voi täydellistä vastausta antaa. Mitä 

kekseliäämpi ja avarakatseisempi taiteilija on, hän kehittä omia 

tekniikoita. Minäkin olen vähän semmoinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Oletko osallistunut taidekilpailuihin? 

Joskus olen osallistunut, mutta minun mielestä kilpailu ja 

kilpailuttaminen muutenkin tässä yhteiskunnassa on aika kovaa peliä. 

Itse inhosin hiihtokilpailuja lapsena. En ole sellainen varsinainen 

kilpailufriikki ollenkaan. 



7. Jos sinulla on aikaa, niin mitä harrastat taiteen lisäksi? 

Luontoa, liikuntaa, ympäristön ja kaiken havainnointia. Tarkkailen 

yhteiskunnan ilmiöitä. Luen ja pohdin maailman menoa. Tapaan ystäviä. 

Yritän auttaa eri tahoja. Hyväntekeväisyysjärjestöt. Autan 

kehitysmaiden kummilapsia ja Afrikan lapsia. Olen antanut 

taloudellista tukea eri järjestöille.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat: Timo Pikkarainen



TYÖNANTAJAHAASTATTELUSSA 

HANNES KORTESSALMI, AUTOKEIDAS II 

1. Kuka olet kertoisiko lyhyesti itsestäsi? 

Minä olen Hannes Kortessalmi. Autokeitaalla toimin liikenne-

asemapäälikkönä.  

 

2. Mitä työnkuvaasi kuuluu? 

Oikeastaan kaikki työt  

mitä täällä asemalla on.  

Pääsääntöisesti huolehdin,  

että täällä on oikea määrä  

ihmisiä töissä. Ja tavarat 

 tulee oikeaan aikaan ja  

tilaukset tehdään. Asiakaspalvelu ja yhteistyö eri yhteisöjen kanssa. 

Esim. teidän kanssa tehdään yhteistyötä.  

 

3. Työllistät kaksi Avotyöntekijää. Millaista palautetta olet saanut 

heistä? Pääsääntöisesti positiivista palautetta. Kyllä avotyöntekijät 

ovat tykättyjä täällä. Opittu työskentelemään ja tuntemaan heidät, 

miten heidän kanssaan toimitaan. Henkilökunta on huomannut, että 

avotyöntekijöistä on iso apu. Asiakkaatkin tykkäävät. Se on 

positiivinen juttu. On se tietysti haastekin meille, kun on erilaisia 

ihmisiä täällä töissä. 

 

4. Mitä itse olet mieltä avotyöntekijöistä? 

Minun mielestä heistä on iso apu meille. Pitää mahdollistaa se, että 

avotyöntekijät saavat tehdä työtä. Kaikkea työtä ei voi tehdä esim. 

ruoanlaitto voi olla niin erikoishommaa tai tilausten tekeminen, että 

avotyöntekijä ei pysty sitä tekemään. He ovat hyviä siihen työhön 



mitä voi soveltaa. Eli räätälöidään työn tekeminen kunkin kyvyille 

sopivaksi. He ovat tosi reippaita. Tekevät sen työn mitä annetaan.  

 

5. Kuinka kauan olet ollut Autokeitaalla töissä? 

Kevättalvella tullee viisi vuotta täyteen. 

 

6. Mitä olet tehnyt enne tätä työtä? 

Myyntityötä. Olin 15 vuotta Shellillä tätä työtä ennen. Olen myös ollut 

Oulussa eri Shelleillä töissä. N. 20 vuotta ollut huoltoasemilla töissä. 

Olen ollut myös kaupassa töissä, kemikaalifirmassa, siivousliikkeessä 

olen ollut töissä 2 vuotta myynti ja työnjohtotehtävissä, ajanut 

jäätelöautoa kolme vuotta, kun olin koulussa.  

 

7. Mitä koulutusta vaaditaan tähän työhön? 

Koulutuksella minun mielestä tähän työhön ei ole niin merkitystä. Pitää 

olla asenne kohdallaan, mitä tekee. Pitää osata toimia erilaisten 

ihmisten kanssa. Tietysti helpottaa työtä, jos on joku esimiestut-

kinto tai muu vastaava. Osaat laskea ja ymmärrät, että tätä tehdään 

kannattavasti. Olen käynyt kauppakoulun, autoteknikon koulutuksen, 

restonomin tutkinnon (hotelli ja ravintoalan suurtalous esimies), eli 

tämän alan esimies koulutus. 

 

8. Millainen teillä on työilmapiiri? 

Työilmapiiri on hyvä. Sehän vaihtelee aina kun on kiirettä. Ei se 

työnteko aina ole niin aurinkoista. Ihan kiva on olla töissä. 

Avotyöntekijöillä on helppo tulla töihin. Kyllähän me heille höpötetään, 

niin kuin kaikille muillekin työntekijöille.  

 

9. Mitä harrastat? Politiikka on yksi harrastukseni. Olen 

keskustapuolueen jäsen. Harrastan myös kuntosalilla käyntiä, 

lentopalloa, pyöräilyä ja hiihtoa.



    VAMMAISNEUVOSTON RETKI 
 

Simon vammaisneuvoston retki Runnin kylpylään 26.8.-28.8.2016 

 

Perjantaiaamu valkenee aurinkoisena jännittynein mielin. Tänään lähdetään 

retkelle, jota asiakkaat ovat odottaneet jo monta kuukautta aikaisemmin. 

Aamupalalla hymysuiden määrä on lukematon ja pienen jännityksen aistii.  

Ensimmäisenä on linja-autoon meneminen ja laukkujen pakkaaminen autoon. 

Tuttuja kasvoja näkyy, mutta muutama uusikin kasvo on mukana. Ja sitten 

lähdetään vitsien saattamana taittamaan matkaa. Kuivaniemestä otetaan 

vielä Kievarilta porukkaa ja matkaporukka on valmis. Naurun saattelemana 

matka voi alkaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänä vuonna Simon vammaisneuvosto järjesti kehitysvammaisille reissun 

Iisalmeen Runnin kylpylään. Viime vuonna olimme Kuopiossa, joten tänä 

vuonna ei tarvinnut ihan pylly puuduksissa istua. Simon vammaisneuvosto on 

järjestänyt vammaisille reissuja jo monia vuosia. Joka vuosi reissut ovat 

todella ikimuistoisia ja odotettuja.  



Matka on sujunut todella hyvin. On laulettu, kerrottu vitsejä, muisteltu 

vanhoja ja nautittu pitkästä aikaa toistemme seurasta. Välillä tietenkin piti 

pysähtyä pissalle ja kahville. Munkkikahvien jälkeen matkan jaksaa istua 

perille asti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perillä ollaan. Vihdoinkin!  Ei muuta kun huoneiden etsimiseen ja sen 

jälkeen syömään. Sillä onhan tässä jo nälkä. Syömisen jälkeen suoristetaan 

hieman jalkoja ja valmistaudutaan iltaan varten. Oikaisun jälkeen osa 

porukasta lähti nauttimaan kylpylän tarjoamaa rentoutumista ja osan 

kanssa lähdettiin tutkimaan lähistöä kartan avulla.  



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Iltapalan jälkeen tanssien aika, päivän kohokohta! Niin porukka jaksoi 

tanssia pikkutunneille asti ja ohjaajana oli huikea nähdä ilo matkalaisten 

katseista. Oli upeaa, miten kaikki tanssivat. Kaikki olivat iloisia ja naurun 

raikaaminen kuului.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seuraavana päivänä kävimme tutustumassa Iisalmen toriin. Upea oli tori, 

mutta myyjät taisivat olla vapaapäivillä. Iisalmen torin kauppahallissa oli 

vaikka ja mitä. Täältähän tarttui mukaan myös matkamuistoja.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotellille palattua nautimme ruuasta, kylpylästä ja jälleen tanssimisesta. 

Orkesterin tahdissa tanssittiin monet tanssit ja jopa itkut päästettiin - 

iloisuuden merkeissä tietenkin. 

Kotimatka häämöttää aamupalan jälkeen. Väsynyttä, mutta iloista porukkaa. 

Tässä taas riittää muistelemista monen vuoden päähän. Reissut ovat aina 

mukavia, mutta on se mukava palata kotiinkin.  

Simon vammaisneuvoston sihteerinä oli ilo kertoa retken jälkeen, että 

vammaisneuvoston toiminta jatkuu edelleen ja ensivuoden retki on jo 

suunnitteilla. Retkipaikkakin on jo hieman tiedossa, mutta pietämme tämän 

salassa vielä. Pitää olla jotain mitä odottaa.  Toteaa vammaisneuvoston 

sihteeri Risto. 



    SENIORIRYHMÄN TEATTERIREISSU 

 

Haukiputaan teatterikuoppa 7.10.2016 

 

Esityksen nimi oli Sininen vuohi. Esitys kertoi Vanhainkodista. Ensin 

esiintyi Haukiputaalainen viiden henkilön porukka. Näyttelijät kysyivät 

yleisöltä, mitä työpaikkaa he esittäisivät. Yleisöstä ehdotettiin 

kaatopaikkaa ja kirkkoherranviraston työntekijää. Yhden näyttelijä piti 

seisoa, toisen istua ja kolmannen maata lattialla. Tätä ryhmää ohjasi yksi 

näyttelijä, joka puhalsi torveen, jolloin näyttelijöiden piti vaihtaa 

paikkojaan.  

  

Toinen esitys oli Sininen vuohi, joka oli vanhainkodissa. Siellä oli 

sotaveteraani, näyttelijä, lehdenmyyjä, tarjoilija, isäntä ja renki. 

Sitten oli mummo, jonka poika oli asianajaja. He kertoivat erilaisia omista 

elämistään.  

Naurua piisasi ja teatterireissu oli mukava. 

 

Esityksen jälkeen kävimme kahvilla Autokeitaalla. Ja sen jälkeen kotiin 

nukkuumaan.     -Raili Kakko- 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (vastaus lehden lopussa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    KAUNEUS JA HYVINVOINTI   

 
Talvi tekee tuloaan. Vuodenajat muuttuvat ja se on juuri Suomen rikkaus! 

Ilma kylmenee aamulla ja auton lasit ovat kuuran peitossa. Katselin eilen 

uuden kotimme ikkunasta näkyvää puolukkametsää, joka oli sumun peitossa 

miltei kokonaan. Ja ajattelin, kuinka aika onkaan kulunut ja kesä taas 

mennyt.  

Kylmyys saattaa yllättää myös ihosi. Ihon kutina, hilseily, punoitus ja 

kiristys ovat monelle epämiellyttävä ongelma.   Voi ei mitä tämä on? Mitä 

teen? Kuulostaako tutulta? Tähän toivon voivani antaa sinulle hyviä ohjeita, 

joita sinun on helppo toteuttaa.  

Ihan ensin perusteina: puhdistus, kasvovesi ja kosteutus on kaiken A ja 

O!  Jos olet kesän aikana puhdistanut ihosi geelimäisellä puhdistusaineella, 

voit tarvittaessa vaihtaa emulsiomaiseen.  

Ihotyyppi voi vaihdella vuodenajan mukaan, ja näin ollen esimerkiksi 

rasvoittuva iho voi kuivua talvella. Toisin kuin luullaan, myös rasvoittuva iho 

kaipaa kosteutusta. Kuivuessaan iho puolustautuu ja erittää talia vieläkin 

enemmän. Ja tukkii huokoset, josta seuraa finnejä ja epäpuhtauksia. Tätä 

ei moni hoksaa edes ajatella.  

Perushoidon ja kosteutuksen lisäksi ihon hellävarainen kuorinta ja 

kosteuttava naamio ovat tärkeää muistaa. Kuorinta elvyttää ihon ottamaan 

vastaan tehokkaasti hoitotuotteet.  

Tämän lisäksi seerumien tai kosteuttavien ihonhoitokapselien käyttö 

suositeltavaa. Näitä kutsutaan ns. tehotipoiksi, jotka tehostavat vielä 

enemmän ihonhoitoa. Näitähän käytetään puhdistuksen ja kasvoveden 

jälkeen ennen päivä- tai yövoidetta. Nämä ovat sen verran tärkeitä asioita, 

että on hyvä muistuttaa lukijaa aina silloin tällöin. 



Muistathan myös juoda vettä. Ihminen tarvitsee nestettä keskimäärin 1-2 

litraa päivässä. Myönnetään, että tämä tuppaa unohtumaan itselläkin. Mutta 

nyt varsinkin minun on tärkeä muistaa juoda, jotta vauva saa ravintoa. 

Yritän siis petrata, yritäthän sinäkin! 

Ajoittain me naiset, mutta miksei myös miehet, tarvitsemme 

hemmottelua. Tällöin voi ottaa ammattilaisen avuksi. Kosmetologit tekevät 

mitä ihanimpia hoitoja, niin iholle, kuin vartalollekin.Ihoa on hyvä 

puhdistuttaa kosmetologilla pari kertaa vuodessa. Aina kun vuodenajat 

vaihtuvat, eli syksyisin ja keväisin.  

Miksi näin? 

Vaikka hoitaisitkin ihoasi itse huolellisesti, et välttämättä saa ihan niin 

syvältä kaikkea pois. Iho kerää kaikennäköistä itseensä. Ammattilaisella on 

omat keinonsa puhdistaa se. Itse pidän erityisesti ultraäänikasvonhoidosta. 

Se on ultraäänilaiteen avulla tehtävä puhdistus, joka puhdistaa syvemmältä 

kuin käsin tehty puhdistus. Se ei satu ja saat rentoutua samalla. Hinnat 

vaihtelevat yleensä noin 50 €:sta ylöspäin. Satsaus kannattaa. 

Ihosi on puhdistuksen jälkeen valmiimpi vastaanottamaan hyvät 

hoitotuotteet. Ja saat niistä näin ollen parhaan mahdollisen hyödyn.

Kosmetologeja löydät netistä, kun kirjoitat hakusanaksi esimerkiksi 

kauneushoitola Ii. 

 

Ei muuta kun nauttimaan! Ja hoidon jälkeen kotiin päiväunille, mikäli 

mahdollista. Ja syksyn kylmyyteen vaikka kynttilöitä tuomaan 

tunnelmaa. 

Ja muistathan, että minulle voit lähettää tuttuun tapaan kysymyksiä 

osoitteella: Asematie 165C, 91100 Ii: Kuoreen tunnus Heli.  

 

Ihania hetkiä toivottaa Heli <3



SYYSLEIRI YLI-II 

 

LEIRI 12-13.10.2016 

Leiri oli vanhassa koulurakennuksessa Yli-Iissä, jossa nykyisin toimii 

Luonto-Olohuone. Luonto-Olohuone tarjoaa mm. majoitus-, juhla-, kokous- 

ja leiripalveluita ympäri vuoden. Luonto-Olohuoneessa toimii myös 

parturikampaamo, sekä luomupuoti, josta voi ostaa mm. luomuruokaa, 

luomumakeisia, ravintolisiä ym. Lisäksi siellä myydään paikallisten 

taiteilijoiden uniikkeja töitä. 

Lähdimme leirille klo: 9 aikaan Iistä. Meitä oli 8 leiriläistä ja 2 ohjaajaa. 

Perillä oltiin n. klo: 10. Ensin purettiin tavarat autosta ja jaettiin kaikille 

huoneet, laitettiin sängyt nukkumakuntoon ja asetuttiin taloksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sen jälkeen kokoonnuttiin salin olohuoneessa, jossa tunnelma oli lämmin ja 

rauhallinen. Takkatulen ääressä kohotimme tervetuliaismaljat ja julistimme 

leirin alkaneeksi. Juomana oli limukkaa. Meille oli aluksi pieni 

rentoutustuokio, sen jälkeen olo oli rento ja virkeä. Sitten pelattiin 

kysymyskorteilla. Niissä oli erilaisia hauskoja kysymyksiä.  

 

 

 

 

Ruoaksi tehtiin yhdessä lasagnea ja salaattia. Miehet kattoivat pöytää ja 

naiset teki ruokaa. Lepotauko pidettiin ruokailun jälkeen. Sitten olikin aika 

ulkoiluun. Miehet ja osa naisista menivät kalalle. Siimat olivat välillä 

solmussa, mutta se ei kalastusta hidastanut. Emme saaneet yhtään kalaa. 

Osa pelasi sillä välin mölkkyä. 

 

 

 

 

 

 



Sitten olikin aika siirtyä kotaan ja laitettiin kynttilöitä palamaan. 

Grillikodalla paistettiin makkaraa ja lättyjä. Juotiin mehua, teetä ja 

nokipannukahvit. Makkarat ja lätyt maistui hyvälle ulkoilun jälkeen! Tehtiin 

myös yhteinen leiritarina, johon jokainen sai keksiä vuorollaan sanan tai 

kaksi ja niistä tuli hyvä tarina. Muutakin tarinankerrontaa oli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavaksi saunottiin rantasaunassa. Oli ihana tunnelma kynttilöiden 

valossa. Naiset tekivät saunassa kasvohoidot. Kalle kävi hyisessä joessa 

uimassa, ja Minna myös. On siinä meillä  

kaksi hurjaa!  

 



Saunan jälkeen naiset lakkasivat kynsiä ja laittoivat lettejä hiuksiin. 

Laitettiin lisää kynttilöitä palamaan. Takassa oli myös tuli. Oli 

tunnelmallista.  

 

 

 

 

Illalla syötiin herkkuja ja katsottiin elokuvaa. Elokuva oli Napapiirin 

sankarit.  

 

 

 

 

Hyvin nukutun yön jälkeen (osa kuorsasi) menimme aamupalalle. 

Aamupalan jälkeen Riikka piti jooga/venyttelytuokion. Ohjaajat piti 

päälle rentoutushetken.  

 

 



Sitten lähdettiin ulkoilemaan. Käytiin ensiksi kävelyllä metsässä. Leena löysi 

taas uusia oksan käppyröitä pihalleen koristeeksi. Sen jälkeen pelasimme 

mölkkyä pihalla. Harry voitti pelin. Voittaja palkittiin sipsipussilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pihalla juoksenteli lampaita, ne olivat irti. Niiden nimet olivat Aqnus ja 

Bob Marley. Kalle ja Niko hoitivat lampaita. Toinen lampaista yritti 

edellisenä iltana lähteä Nikon mukaan saunaan! 

Ranskalaiset ja nakit maistuivat hyvältä ulkoilun jälkeen. Sitten koittikin 

leirin lopetus. Joimme läksiäisglögit ja saimme puiset magneettieläimet 

muistoksi leiristä. Sen jälkeen pakattiin kamat ja lähdettiin kotimatkalle. 

Kotimatkalla nähtiin iso lauma poroja pellolla. 

Leirillä oli ihanaa ja mukavaa. Toivottavasti näitä järjestetään lisää! 



   

 

 

 

              

             

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ELOKUVA-ARVOSTELU 

    

RÖLLI JA KAIKKIEN AIKOJEN SALAISUUS 

 

Eilen 6.10 kävin katsomassa avustajan kanssa uusimman Rölli- elokuvan. 

Pääroolissa oli itse oikeutetusti Allu Tuppurainen. Suosittelen elokuvaa 

kaikille.  

 

Röllin tarinat ovat aina hauskoja ja lämminhenkisiä. Rölli on jo 31 vuotta 

vanha. Allu Tuppurainen on itse kehittänyt ja keksinyt koko Rölli hahmon. 

Rölli näki päivänvalon vuonna 1985. Röllin tunnetuimpia lauluja ovat esim. 

Häläpäti - laulu, Emmeltaalinautti. 

-Sirpa K-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1        L  I N  T  U    

2      T  O  K   K  A    

3    L   A  N  K  A      

4     A  K  U  A N   K K   A   

5      T  A  K  A P  I  H  A   

6       S U   O      

7      U   U  N I      

 

 

 
 

SEURAAVA MARRAS-JOULUKUUN LEHTI ILMESTYY 16.12 

 

 
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. 

Iloinen Viesti -lehteä voi lukea Iin Kirjaston lehtiosastolla. 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUONTO SYYSASUSSA 


