


 

Nyt on jo huhtikuu. Lunta satelee vielä mutta ei lannistuta, kyllä se siitä 

lähtee. Paljon on taas tapahtunut, nyt onkin kädessäsi tuhti lukupaketti. 

Minä Sirpa kävin matkalla Tampereella, ja siellä kevät oli jo pidemmällä. 

Mutta se ei tarkoita, etteikö takatalvi voisi yllättää. Se voi yllättää myös 

täällä pohjoisessa. 

Perjantaina 17. 3. 2017 aloitin matkani junalla Tampereelle Me- itse 

yhdistyksen vuosikokoukseen.  Lauantai 18. 3. oli seminaaripäivä.   Illalla 

oli iltajuhlan vuoro, johon kuului maittava ruoka ja musiikkiesitys sekä 

tietenkin tanssia. Seminaarissa oli mm. paneelikeskustelu, jossa käsiteltiin 

esim. edunvalvontaa ja ihmissuhteisiin liittyviä asioita. Eniten herätti 

keskustelua edunvalvonta ja erityisesti palkkio, jonka edunvalvoja 

laskuttaa kerran vuodessa. Selvisi että, palkkion voi maksaa kahdessa 

erässä, kunhan neuvottelee ensin edunvalvojan kanssa. Toinen kuuma 

peruna oli ihmissuhteet, joissa yksi läsnä olleista kertoi, että vanhemmat 

päättävät kenen kanssa hän saa seurustella. Kerroin, että asia ei ole niin, 

sinä itse päätät, kenen kanssa seurustelet.  

Aiheen alustaja kertoi myös oman tarinansa, jossa tuli esille se, miten 

tärkeää toisen tuki on silloin, kun kumppani sairastuu vakavasti. 

 

 

 

 

 

 

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


Sunnuntai 19. 3, oli sitten varsinainen kokouspäivä, jossa valittiin 

liittokokous edustajat toukokuun lopussa olevaan liittokokoukseen 

Rovaniemelle.  Meiltä Haukiputaalta oli myös yksi ehdokas ja hänet 

valittiin. Me muut Haukiputaalaiset olimme tietenkin iloisia hänen 

valinnastaan. Toinen tärkeä päätös oli jäsenmaksut ja niiden suuruudet. 

Henkilöjäsen, joka saa myös valitsemansa lehden, maksaa jäsenyydestään 

10€ ja kannatusjäsen32€ ensi vuoden alusta. 

 

        

Tampereen reissulla Sirpa pääsi halailemaan Pikachua ja Special Olympics 

uimaria Tatu Kantosta ja Tommi Vallia  

 

 

             

 

 

 

 

                                Me Itse ry: n esitteitä 



POHJOIS-POHJANMAAN TUKIPIIRIN                        

ALUETREFFIT 

Lauantaina 25. 3.2017 osallistuimme kolmen Haukiputaan Me-Itse ry:n 

jäsenen kanssa koulutukseen, joka kulki nimellä aluetreffit. Koulutuksen 

järjestivät yhteistyössä Pohjois-pohjanmaan tukipiiri, sekä 

kehitysvammaisten tukiliitto.  Treffit olivat Oulussa ravintola Perlassa. 

Koulutuksen aiheena oli mm. Sote, josta oli kertomassa Oulunkaarelta 

Leena  Pimperi-Koivisto. 

Ennen kuin luennot alkoivat, nautimme aamukahvit, joiden voimalla 

jaksoimmekin sitten maittavaan lounaaseen asti. Meidän osuutemme oli 

lounaan jälkeen, ensin esittelimme toimintaa kahvitorilla, sitten taustatuki 

henkilömme kertoi me -itse toiminnasta.  

Me- itse yhdistys täyttää kahden vuoden päästä pyöreät 20 v. 

Yhdistyksessä on jo yli tuhat jäsentä. 

Yksi aihe oli myös tukipiirin tulevaisuus pitäisikö tilalle perustaa jokin uusi 

organisaatio eli järjestö. Aika näyttää miten tukipiirin käy. Tavoite on, 

että tulevaisuudessa kehitysvammaiset itse olisivat entistä enemmän 

mukana päätöksien teossa. Eniten ongelmia sotessa aiheuttaa 

valinnanvapaus ja sen laajuus. Huolta herätti myös, se miten pienten 

kuntien käy soten puristuksessa.  

Myös vammaisurheilu esittäytyi, siitä kävi kertomassa VAUN eli suomen 

vammaisurheilun työntekijä Jarno Saapunki.  Päivä sai päätöksensä n. Klo 

16.00. Kiitos Ritva Still ja Jonna Suhonen sekä ravintola Perlan 

henkilökunta .        

 

 

 

Keväisin terveisin Sirpa. 

 

 



AJANKOHTAISTA 

 
Entinen Hoito-osasto koki muodonmuutoksen remontin yhteydessä. 

Remontin jälkeen tiloihin tapahtui oikea muutto ryntäys. 

Samoihin tiloihin muuttivat Kehitysvammaisten päivätoiminta, Nikkarin 

päivätoiminta, Kotihoito, Senioripiste, Neuvola lääkärin vastaanotto sekä 

Kuntoutuksen palveluesimiehen Tiina Vuononvirran työhuone. 

Kävimme tutustumassa kaikkiin toimitiloihin ja haastattelimme muutamia 

paikalla olleita työntekijöitä. 

Tässä juttua muutamasta toimijasta. 

 

KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINNAN 

MUUTTO 
Kehitysvammaisten päivätoiminta muutti uusiin toimitiloihin maanantaina 

6.3 ja tiistaina 7.3 

Asiakkaat palasivat 8.3. keskiviikkona päivätoimintaan. 

Kävimme tutustumassa 5.4. lehtitiimin kanssa uusiin tiloihin.  

Tilat olivat valoisat ja miellyttivät toivottavasti myös päivätoimintalaiset 

pitävät tiloista. Tilat sijaitsevat entisen hoito-osaston remontoiduissa 

tiloissa. 

       

 muutto sekamelskaa……..                kaikki tavarat löysivät oman paikkansa 



VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINTA 

   

 

Vanhusten kuntouttava päivätoiminta, vanhalta nimeltä Nikkari, muutti uusiin 

tiloihin.  Uusi nimikin on suunnitteilla. Asiakkaat saavat itse miettiä nimeä ja 

ehdotukset julkaistaan avoimien ovien yhteydessä, joka järjestetään 19.4.2017. 

Nikkarin päivätoiminta säilyy kuitenkin virallisena nimenä eli niin sanottuna 

palvelunimenä. 

Toiminnoista vastaa kaksi ohjaajaa; Anne Mäkipaaso on koulutukseltaan sosionomi 

ja on ollut töissä reilut 10 vuotta. Anne kertoo, että asiakasmäärät ovat lisääntynet 

10 vuoden aikana, mutta nykyään on enemmän hyväkuntoisempia asiakkaita.  

Toinen ohjaajista on Sirpa Kurttila, hän on ollut 2 vuotta Annen työparina 

päivätoiminnassa, aikaisemin hän ollut töissä kotihoidossa 

                 

                                        ANNE                                           SIRPA 

 



Ohjaajat kertovat työkuvastaan näin:  

Asiakkaat tulevat tänne kuntoutumaan. Aamulla esim. jumpataan, iltapäivällä on 

pelaamisen vuoro tai muistiharjoituksia. Anne ja Sirpa suunnitellevat toiminnan 

kahdestaan. Toimintasuunnitelma tehdään kuukaudeksi kerrallaan. Toiminnan 

teemat ja tavoitteet vaihtelevat. Asiakkaat osallistuvat kuntotestiin kerran vuodessa 

ja osallistuvat päivätoiminnan tehtäviin oman voinnin mukaisesti. Lisäksi heillä on 

harjoituskortti, johon kirjataan asiakkaan edistyminen. 

Asiakkaiden ikähaitari on 60-90 vuotta. Asiakas itse tai omainen voi ottaa yhteyttä ja 

lisäksi asiakkaat voivat ottaa ystävänsä mukaan, jos vaikka vanhuksen lähipiirissä on 

joku, joka on kiinnostunut toiminnasta hän voi tulla tutustumaan. Jotta halukkaat 

pääsevät käymään, Iikan kuljetuksia on jaettu aikataulun helpottamiseksi.  

Päivätoimintapaikka tarjoaa vanhukselle mielenvirkeyttä ja muiden saman ikäisten 

tapaaminen on tärkeää, koska heillä on saman henkiset puheaiheet. 

Toiminta alkoi alun perin Kuivaniemeltä. Nikkarin päivätoiminta on aloitettu 2007 ja 

Nikkari täytti tammikuussa 10 vuotta. Kuivaniemen toimintapiste on Senioritupa, 

josta toiminta alun perin lähti kokeiluna. 

Asiakkaita käy 10-18. Heistä enemmistö on naisia. Osa asiakkaista käy vain 

iltapäivällä. 

           

 

Nykyinen kuntosali on hyvä, mutta yhteistä tilaa kaivataan. Asiakkaat tykkäävät kun 

on juttukavereita. Päivätoimintalaiset osallistuvat Oulunkaarella oSATAan –

kampanjaan, ja tavoitteena vanhuksilla on kerätä 100 km kävelyä. Se on jo aloitettu 

keväällä, mutta kun tiet sulaa niin onnistuu paremmin. 

 



KOTIHOITO JA SENIORIPISTE 

 
Olen Liisa Heinikoski, palveluohjaaja. Tehtäviini kuuluu neuvoa ikäihmisiä 

palvelujen pariin ja tehdä kotikäyntejä ja arvioida palvelun tarpeita.  

              
 

Asiakas itse tai hänen omaisensa voi ottaa yhteyttä, jos tuntee    

tarvitsevansa apua. 

Palvelutarpeen arviointia tehdään myös osastolla, kun asiakas on 

kotiutumassa. Palveluohjaaja tekee myös paljon töitä tietokoneella. 

Kotihoidon asiakkailla voi olla käytössä on AC- laitteet, eli 

kuvapuhelin laitteet.  AC-laiteen avulla asiakas voi osallistua 

ryhmätoimintaan, jos ei jaksa lähteä ryhmiin tai ottaa yhteyttä 



kotihoitoon tai omaisiin. Teen yhteistyötä myös eri järjestöjen 

kanssa. 

Kotihoidon asiakkaina voivat olla myös Lapsiperheet ja nuoret. 

Kotihoidon tukipalveluita on mm. ateriapalvelu turvapuhelin ja 

palveluseteli. Palvelusetelillä voi asiakas saada siivous, pesu ja 

asiointi apua.  

Kotihoito nimi on tullut vuonna 2008 ennen sitä kutsuttiin 

kotipalveluksi. Uudet tilat eivät ole isommat kuin edelliset, mutta 

mukavammat kun nyt on kaikki vanhusten jutut saman katon alla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

              Kotihoidon työntekijöiden työhuonetta   

                     

  Lähihoitajat Johanna Meriläinen ja Jonna Latvala työn touhussa 



SELENA JA PALKKATYÖ 

 

1. Kuka olet ja mitä teet? 

Kärkkäinen Selena Iistä 23-vuotias ja olen 

töissä Suomen suoramainonnalla. 

2. Mitä teit ennen palkkatyötä? 

Olin eläkkeellä. 

3. Mitä työnkuvaasi kuuluu nyt? 

Jaan mainoksia Jakkukylä-Yli-iin alueella? 

4. Millainen työrytmi sinulla on? 

Aamu 9- ja  ilta 21 välillä jaan mainoksia. 

5. Mikä on koulutuksesi? 

Minulla ei ole koulutusta ollenkaan. 

6. Montako päivää viikossa teet töitä? 

2 päivää 

7. Miten pääsit palkkatyöhön? 

Hain työkkärin sivujen kautta. Työvalmentaja Eija Paakkola oli vähän 

apuna. 

8. Onko palkkatyöstä taloudellista hyötyä? 

On, saa paljon enemmän kuukaudessa rahaa.  

   9.Kuinka kauan meni ennen kuin pääsit palkkatyöhön?  

        Viikko hakemuksen laitosta. 

  10. Mitä teit ennen tätä työtä ja eläkettä? 

Kaikki työjuttuni olivat työkkärin kautta esim; Siivosin mm. hotellia, 

olin Halpa-Hallissa töissä. 

  11.Onko sinulla oma auto käytössä? 

        On oma auto käytössä 

  12.Pidätkö työstäsi? 

Pidän. Nyt vähän haasteellista kun on liukasta. 

 

 



  13.Kauanko sinulla menee, kun käyt jakamassa mainoksia? 

Ennen meni 3-4 tuntia, nyt vähemmän. Apuna aluksi oli sovellus missä 

näkyi kartta ja siinä postilaatikoiden paikat. 

  14.Mitä kaikkia mainoksia jaat? 

Yleensä mitä nyt on, esim. Kärkkäisen mainoksia. Niputan mainokset, 

jos on useampi, kun yksi. 

  15.Mikä työssä on haasteellisinta? 

Ajaminen, niin ettei satu mitään. Jotkut laatikot ovat joko liian 

matalalla tai liian korkealla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  16.Mikä on helppoa? 

Nyt osaa ajaa oikeisiin paikkoihin.  

  17.Mistä saat/haet jaettavat mainokset? 

Mainokset tulevat minulle kotiin. 

  18.Mitä teet vapaa-ajallasi? 

Hoidan siskontyttöä, käyn kaupungilla, ajelen mönkijällä, siivoan ja 

hoidan kissaa. 

  19.Monenako päivänä viikossa jaat mainoksia? 

 Kahtena, Keskiviikkona ja lauantaina



 

URHEILU    

 
Kuulumisia Aurinkoiselta Pudasjärveltä    

 

Teimme tiistaina 21.3. pienen laturetken, kun olimme tilanneet 

kauniin kevätpäivän. Hiihto luisti Iijoen jäällä ja lämmin mehu maistui 

kaikille. Hiihdon jälkeen kävimme saunassa. Retkelle osallistui tällä 

kerralla vasemmalta  

lukien: Teemu, Seppo, Pasi, Telma, Mikko, Kari ja Aarne 

 

 

 

 

 



Perjantaina 7.4. lehtitiimi lähti ottamaan selvää Iin Kärkkäiselle kevään 

muodista.  Meille siellä kertoivat Aija Lepinsalo ja Sari Viinamäki. Esim. 

kukkakuosi on nyt in. Me lehti tiimiläisetkin kokeilimme vaatteita. 

Jokainen löysi itselleen jotain kotiin viemisiksi.  

 

1. Keitä olette?  

Viinamäen Sari. Työskentelen urheilutekstiilissä ja pukeutumisessa 

tässä Iin Kärkkäisellä.  

Aija Lepinsalo. Pukeutumisen puolella ja jalkineet. 

 

 
                  SARI                      AIJA 

 

 



 

2. Mitkä ovat työtehtävänne ? 

Päävarastolta tuodaan laatikot tekstiilivarastolle, jossa työntekijät 

ottavat ne vastaan. Varastossa on lokerikko, jossa on lähetteet. 

Laatikot tarkistettaan, että onko kaikki tavara tullut perille. Jos 

kaikki tavara ei ole tullut perille, lähete lähetetään takaisin 

Ylivieskaan ja oikaistaan puuteet. Tavara puretaan laatikoista ja 

otetaan muoveista pois, hengaroidaan ja hinnoitellaan ja hälytellään 

ja viedään myyntiin. 

 

3.  Mistä muoti tulee Kärkkäiselle? 

Ylivieskassa on ostajat, jotka päättävät  

mitä me tällä myydään.  

 

4. Mikä tai mitkä ovat tämän kevään muotivärit? 

Maanläheiset värit ja pastillivärit.  

Herkulliset karkkivärit.  

Metsän vihreä ulkoilussa.   

 

                         

5. Mitkä vaateet menevät parhaiten kaupaksi? 

Vähän kaikki ei voi sanoa mitkä. 

Tietenkin sesonki aikana nyt menee paljon  

ulkoiluvaatetta.  Kun tulee kevät niin  

siirrytään talvitakeista kevät ja kesätakkeihin.  

Vaate menekki on kausi luontoista. 

 

 

 

 

 



6. Minkälainen on kevään ja kesän 2017 muoti? 

Se on kukkakuosi tummalla pohjalla.  

Sitten on röyhelöä.  

Sporttinen kuosi on myös muotia. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Verryttely asut (Adidas) ovat myös muodissa. 

 

 



7. Kuinka usein muoti vaihtuu Kärkkäisellä? 

Varmaan vuosittain. Joka vuosi tulee jotakin uutta. 

On myös pysyviä tuotteita 

esim. college puserot ja trikoopaidat. 

 

8.  Milloin yleensä ovat alennusmyynnit? 

Juhannuksen aikaan ja joulun jälkeen. 

 

9. Onko työ raskasta? 

Joskus on joskus ei. Riippuu työn määrästä.  

Sikapäivät lisäävät työn määrää. Joskus käy 

niinkin että tavara eksyy väärälle osastolle. 

   10.Mikä on mukavinta? 

Oikeastaan kaikki. Ei me täällä oltaisi, jos ei tykättäisi työstä 

11.Oletteko kauan olleet töissä Kärkkäisellä? 

Sari; ensi syksynä 10 vuotta. 

Aija; 7 vuotta. 

 

Kiitos Sari ja Aija avustanne ja ammattitaitoisesta opastuksesta! 

 

Tämän kaiken vaatteiden kokeilemisen ja mallina olemisen jälkeen   

pizzalounas maistui kaikille. Päivä oli mukavaa vaihtelua.  

 

     

 

  



KAUNEUS JA HYVINVOINTI  

 

Kevätaurinko paistaa jo ihanasti, varsinkin aamuisin, ja sitä katsellessani 

ja aamukahvia juodessani saan aina voimaa uuteen päivään ja ajatukseni 

liitävät jo ensi kesässä. Mietin kuumeisesti miten sisustaisin uuden 

kotimme takaterassia. Hmm.. siinäpä puuhaa riittääkin   

 Lisäksi tämän kevään ja kesän tekee ainutlaatuiseksi se, että vietän 

ensimmäistä äitienpäivääni ja kesällä saamme järjestää ihka ensimmäiset 

synttärit tyttärellemme <3  

Voitte uskoa, kuinka odotan näitä!  

Tässä numerossa ajattelin jatkaa meikkiteemalla! Seuraavana vuorossa on 

Oriflamen tämän vuoden uusi tulokas, johon itse olen ihastunut nimittäin 

The One-sarjan kasvojen muotoilupaletti. 

Tämä pieni paletti on käteväkäyttöinen ja helppo pitää mukana menossa 

käsilaukussakin.  

Haluatko tietää lisää?   

Siispä jatka lukemista! ;) 

Kasvoja voidaan muotoilla kätevästi meikin avulla. Esimerkiksi kauniita 

poskipäitä voi korostaa ja vaikka tummalla värillä kasvoja voi kaventaa. 

Nyrkkisääntö on, että tumma väri häivyttää ja vaalea väri korostaa. 

Muistathan häivyttää eli poistaa rajat huolellisesti ja käyttää värejä 

maltillisesti, sillä väriä on helpompi lisätä kuin ottaa pois.  

 

 

 



T ässä paletissa on kolme luonnollista  

värisävyä jotka sopivat kaikille!  

 Muistathan tehdä kunnon meikkipohjan 

 eli laittaa meikkivoiteen ja 

irtopuuterin kuten edellisessä 

numerossa neuvoin!                                                      1         2         3 

Ihan ensimmäiseksi tarvitset hyvän ison siveltimen! 

Ota väriä vähän siveltimeen ja tömistele enimmät pois kämmenselkään.  

Aloita tummalla värillä 

    

                                                        1 
 

Laita sitä poskiluun alapuolelle aloittaen           

värin levityksen korvannipukasta   

viistosti alaspäin.     

 

 

Lisää väriä myös nenänvarteen                  

sivuille ja leukaperiin. Halutessasi 

voit sipaista varjostukseksi myös 

yläluomille 

 



2. Laita poskipunaväriä poskiluulle johon puna        

luonnollisestikin nousee. 

 

 

 

                                                   3 

 

 

Korosta vaalealla helmiäisellä värillä  

kasvojen valokohtia, esimerkiksi kulmaluuta 

kulmakarvojen alapuolella, nenänvartta 

leuanpäätä ja poskiluun yläpuolta.                         

 

Lopputulos on hyvin luonnollinen ja 

pirtsakka. Lopuksi voit laittaa väriä ripsiin  

ja punaa huulille ja ei kun menoksi!  

Helppoa vai mitä?  

 

 

Ensi numerossa taas uudet kujeet.  

Siihen asti ihania aurinkoisia hetkiä ja 

kevätmieltä kehiin. -Heli  <3 

 



       

Pudasjärvellä on vietetty 6.4.2017 oikein onnistuneet Kevät ja 

pääsiäismyyjäiset 

kuvakokoelma myytävinä olleista tuotteista 

 

laudeliinat …                                                   Ihanat sitruunapiparit 

                                                                                                                  

 

                     Pääsiäistipuja kennoissa      

erilaisia koristeita                  



                                            

                                 kierrätyskankaasta tehdyt kanat 

 

  

                               

patakintaat, liinat, pannumyssyt …. 

 

                                                                                                             Munankennoista tehdyt mobilet                                                                                                                                               

            raeruohot koreissa 



                        

                tuotteita myymässä vas. Piia, Marjaana ja Marja-Kaisa 

 

                             kahvia ja piirakkaa myymässä Sirpa 

                                 

rahkapiirakka ja kahvia  

 



Ja ihanat pääsiäistaulut …. 

 

 

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



              Hei, sinä Iloisen Viestin lukija! 

 

Me emme olekaan tavanneet aikaisemmin. 

Olen Susanna Räinä , ja olen työkokeilussa mielenterveyskuntoutujien 

päivätoiminnassa Myötätuulessa. Tehtäviini täällä kuuluu erilaisiin ryhmiin 

osallistuminen ja toimin myös porina-kaverina, jos joku sellaista tarvitsee. 

Tarkoitukseni on täällä ollessani hieman tutustua mielenterveys-ja 

päihdetyöhön, sillä aikomukseni on pyrkiä opiskelemaan lähihoitajaksi.  

 

                  Mukavaa ja aurinkoista keväänjatkoa!  

                               



Myötätuulen päivätoiminnan retki Illinsaareen 

On perjantai 10.päivä maaliskuuta. Kello lähenee puolta kymmentä ja 

Myötätuulen päivätoiminnan ovi käy tiuhaan tahtiin. Otetaan kuppi kahvia 

ja käydään istumaan. Kyseessä ei ole ihan tavallinen aamu, sillä tänään on 

tarkoitus lähteä Illinsaareen makkaranpaistoon. Yhdessä harmitellaan, 

kun ei Pekka Pouta luvannut retkipäiväksi auringonpaistetta. Lopuksi 

kuitenkin todetaan, että oli keli mikä tahansa, niin kiva on lähteä. 

 Eväät on pakattu ja onpa kassiin löydetty mukaan myös Mölkky.  

Mölkky on siis tämä peli, jossa yritetään puista kapulaa heittämällä kaataa 

numeroituja ”keiloja”. Ilmassa on havaittavissa pientä jännitystä, kun 

siirrymme ulos odottamaan taksia. Lähtö on sovittu kymmeneksi, ja juuri 

ajallaan oven eteen kurvaakin Hannu Ukkola tila-taksillaan. Tai 

virallisestihan tämä auto on pikkubussi, koska kyytiin mahtuu jopa 16 

matkustajaa! Vielä pikainen tarkistus ovatko kaikki mukana jotka 

aikoivatkin lähteä. Kaikki näyttäisi olevan valmista, ja sitten vain menoksi! 

Perillä Illissä meitä odotteleekin jo Ari, joka on tullut jo aikaisemmin 

omalla autollaan. Ari on Myötätuulen himmeli-mestari. Hän vetää ihan 

himmeli-ryhmääkin joka keskiviikko ja torstai. Jos siis olet kiinnostunut 

opettelemaan himmelin tekoa, niin tule ihmeessä mukaan! Ari opettaa 

mielellään uusiakin kävijöitä. Meidän lisäksi ei Illissä muita 

makkaranpaistajia näy. Hiihtäjiä kylläkin näyttäisi tänään olevan liikkeellä 

muutamia. Hetki menee ennen kuin nuotio on valmis. Kylmä viima pistelee 

poskia ja reisiä, nyt olisi saatava jotain liikettä. Hei, onhan meillä se 

Mölkky! Pitää etsiä hieman tasaisempaa maastoa, että keilat pysyvät 

pystyssä. 



                           

Itse en ollut koskaan aikaisemmin Mölkkyä pelannut, mutta peli näytti niin 

helpolta, että päätin kokeilla. Tai nimenomaan näytti helpolta. Helppoa se 

ei kuitenkaan ollut. Peli vaati oman taktiikkansa, joka kuitenkin hioutui 

useamman heiton myötä. Hetken pelattuamme, ohjaaja Leena jo 

huikkaakin makkaranpaistopaikalta, että nuotio alkaisi olemaan valmis.  

Nälkähän tässä ehti jo tullakin. Evästä on mukana joka lähtöön.  

Löytyy makkaraa, sämpylöitä, pillimehua ja tietenkin kahvia.  

Kodassa käy kuhina, kun jokainen yrittää löytää paikkaansa nuotion 

äärestä.  

Kun osa vasta aloittelee makkaranpaistoa, 

 niin toiset juovat jo jälkiruokakahveja.  

”On kyllä ollut mukava päivä!”, 

 kuuluu monen hyväntuulisen reissulaisen suusta. 

 Ja kyllä, on todellakin ollut mukava päivä! 

 Tällaiset retket tuovat kaivattua vaihtelua arkeen, 

 ja mikä tärkeintä: hyvä ruoka ja hyvä porukka,  

tuovat myös hyvän mielen! 

                                            

Kirjoittaja ja kuvat Susanna Räinä  



 

Naistenpäivä 8.3.2017 Myötätuulen 

päivätoiminnassa 

 

Kansainvälistä naistenpäivää on vietetty jo vuodesta 1975 lähtien. 

Naisena oleminen ei välttämättä aina ole rooli helpoimmasta päästä. 

Me täällä Myötätuulen päivätoiminnassa päätimme juhlistaa tätä kaikkien 

naisten omaa päivää. 

Siis sitä päivää, kun voi hyvällä omallatunnolla syödä herkkuja ja 

laiskotella, miettimättä kertyviä kaloreita ja kasvavaa pyykkivuorta! 

Meillä Myötätuulessa naistenpäivä koostui kynsienlakkauksesta, 

kahvittelusta ja mukavasta jutustelusta. 

Taitava leipuri, apuohjaajamme Riitta oli loihtinut kahvin kaveriksi 

täytekakun. 

 

 

Kahvittelun lomassa on hyvä vaihtaa kuulumiset 



 

Vaikka pöydän ääressä istuu monen ikäistä naista, löytyy silti yhteisiä 

puheenaiheita. 

Porinaa syntyy niin kissoista, puutarhatöistä, kuin myös sukan 

kutomisesta. 

Jaetaan vinkkejä käsitöihin ja leipomiseen. 

Emäntä, muija, muikkeli…rakkaalla naisella on monta nimeä! 

Mutta oli nimi mikä tahansa, ovat kaikki naiset yhtä tärkeitä! 

Ja miehet hei! Kansainvälistä miestenpäivää vietetään 19.11. 

 

                              

                            Kirjoittaja ja kuvat Susanna Räinä 

 

 



8.3.2017 NAISTENPÄIVÄ 

TYÖHÖNVALMENNUKSESSA 

Laitettiin hiuksia (kiharrettiin) meikattiin ja lakattiin kynnet. Kuunneltiin 

musiikkia.  

                                        

Käytiin Kahvila-Aadassa kahvilla iltapäivällä.  

Juotiin kaakaota vadelmaleivoksen kanssa. Kahvia donitsin kera, joka oli 

kuorrutettu vaaleanpunaisella massalla. Ja teetä pullan kanssa. 

Meillä oli mukavaa .                                                                                              

                           ON IHANAA OLLA NAINEN. <3   

 

 

 

 

 



Myötätuulen ja Kuivaniemen päivätoiminnan reissu 

kauppakeskus Rajalle ja Ikeaan  

Kävimme reissussa kauppakeskus Rajalla ja Ikeassa torstaina 23.2.2017. 

Reissun järjesti päivätoiminnat. Reissuun lähdettiin aamulla yhdeksältä.  

Ensimmäiseksi matkasimme linja-automme kanssa kauppakeskus Rajalle 

syömään ja aikaa jäi myös shoppailuun! Kävimme syömässä Raxissa. Rax on 

paikka, jossa maksetaan tietty summa, jolla sitten saa syödä kuinka paljon 

haluaa! Valinnanvaraa löytyi, sillä tarjolla on eri pizzojen lisäksi 

esimerkiksi lasangnea. Erilaisia salaatteja ja salaattiaineksia löytyi myös. 

Näistä ihanista antimista jokainen voi koota itselleen sopivan lounaan. 

Jälkkäriksi kuului kahvi lounaan hintaan ja jäätelön sai ostaa erikseen.  

Tämän jälkeen kurvasimme Ruotsin puolelle. Osa porukasta halusi käydä 

Ikeassa ja osa muissa kaupoissa. Itse kävimme Timon kanssa Candyworld 

karkkikaupassa, lemmikkikaupassa ja Ikeassa. Ostoksia tarttui mukaan 

niin Rajalta kuin Ikeastakin, jotain itselle ja tietysti myös pikku Juliana-

tyttärellemmekin.  

Takaisin lähdettiin noin kahden aikana iltapäivällä ja paluumatkalla juotiin 

kahvit ja syötiin sämpylää, pullaa ja keksiä. 

Eväistä jokainen maksoi 3€, ja toki syömiset ja ostokset myös maksettiin 

itse, muuten reissu oli ilmainen.  

Näitä reissuja järjestetään silloin tällöin ja niille kannattaa osallistua, 

sillä ne ovat virkistäviä ja katkaisevat arkea mukavasti! Lisäksi hyvässä 

seurassa on mukava matkustaa!  

-Heli Pikkarainen- 
 

 



TYÖHÖNVALMENNUSKESKUKSEN UUSI AUTO 

Tiistaina 28 helmikuuta työhönvalmennuskeskus ja kehitysvammaisten 

päivätoiminta saivat käyttöönsä oman auton.  Autolla hoidetaan tästä 

lähtien asiakkaiden kuljetukset toimintoihin, kauppa asiat ja mahdolliset 

retket ja muut menot. Iikka hoitaa muita kuljetuksia. Kiitos Iikalle 

menneistä vuosista ja hyvästä palvelusta. 

 

 

 

 
         



    ENSI-APU KOULUTTAJA  HANNA IKONEN 

 

1. Kuka olet? 

 Ensiapukouluttaja Hanna Ikonen. Koulutan työkseni ensiapu 

taitoja ja vapaa-ajalla kirjoitan kirjaa surutyöstäni, jonka koin 

itse 7 vuotta sitten mieheni menehtyessä äkillisesti. Kirja on 

tarkoitus julkaista tämä vuoden aikana. 

2. Miksi ryhdyit ja kauanko olet ollut ensiapu kouluttaja? 

 Ryhdyin kouluttajaksi omien kokemusten ja pojan auttamiseksi. 

        Olen ollut 1 vuoden tässä työssä.  

 

 

 

 

 



3.Miten ensiapu kouluttajaksi voi ryhtyä? Vaaditaanko joku koulutus? 

 Vaaditaan: esimerkiksi Kuopiossa on mahdollista kouluttautua 

ja se on neljän päivän koulutus. Itseopiskeluaikaa ennen kurssia 

on noin 1 kuukausi ( ennakkotehtävät).  Kouluttaja kurssi 

kestää 4 päivää ja Kouluttaja koe on kurssin päätteeksi. 

 

4. Onko sattunut vaaratilanteita kouluttaja urasi aikana? 

 Vuosi sitten pilkkikilpailussa jäällä iäkkäämpi naishenkilö sai 

sydänkohtauksen. Ei kuitenkaan menettänyt tajuntaansa. Kylki 

asento ja läsnäolo riittivät. 

5.Onko paljon koulutuksia? 

 Koulutukset ovat lisääntyneet. Koulutusten määrä vaihtelee. 

Tällä hetkellä viikossa noin kolme koulutusta. Yritys kohtaiset 

koulutuksen lisääntyneet. 

6.Kenelle kaikille järjestät koulutuksia? 

 Kaikille yrityksille ja yksityisille ihmisille.  

                  Yrityskohtaisia koulutuksia on paljon. 

     7.Kuinka laaja on toimintakenttäsi 

 Tarvittaessa koko suomi 
 

                                                               

                                                   

 
 

                                                 Hannan koulutusvälinelaukut 

 



ENSIAPU KOULUTUS 

Meille avotyöntekijöille järjestettiin 2 päiväinen ensi- apu koulutus, jonka 

pitopaikkana oli Pätkiksen tilat. Koulutuksessa opettelimme mm. mitä pitää 

tehdä, jos ihminen esim. pyörtyy. Harjoittelimme myös haavan sitomista 

ja mikä tärkeintä, miten apua soitetaan ja pyydetään paikalle. 

Ensiapukouluttaja Hanna ja ohjaajamme Eija näyttivät ensin esimerkkejä 

kaikista opeteltavista asioista. Sitten, me pääsimme kokeilemaan ja 

testaamaan taitojamme 

  

     Hanna, Harry ja Leena              Marko ja Jarmo 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Henna-Riikka ja Marjatta 

     Näissä kuvissa opettelimme haavan sitomista 



Toisella kerralla harjoittelimme kylkiasentoa, jos on saanut esim. epilepsia 

kohtauksen.  Auttajana Heli ja potilaana Marjatta. 

 

Aloita nostamalla toinen käsi toiselle  

puolelle posken alle ja saman puolen polvi 

koukkuun. 
          AaaAlo                              

 

 

 

 

 

 

 

Ota kiinni yhtä-aikaa taivutetuista  

raajoista ja käännä itseesi päin 

 

 

 

Siirrä raajat hyviin asentoihin, koukussa  

oleva käsi posken alle ja käännä päätä  

hiukan taakse päin, niin että hengitys  

pääsee kulkemaan hyvin 

 

 

Tässä oikea ja hyvä kylki asento 

 

 



Harjoittelimme myös hyvin tärkeää ELVYTTÄMISTÄ. Peruselvytys 

tapahtuu niin että ensin 30 painallusta rintakehään ja sen jälkeen 2 

puhallusta suusta suuhun. 

Aloita tutkimalla hengittääkö potilas.  Tunnustele kämmen selällä nenän ja 

suun lähellä käykö ilmavirtaa tai laita oma poski lähelle autettavan kasvoja 

ja samalla tarkkaile nouseeko rintakehä 

       

         Timo ja Heli                     Timo ja Henna-Riikka 

Jos potilas ei hengitä normaalisti aloita painelu elvytys. Ota itsellesi 

tukeva asento . Kädet suorana ja sormet limittäin.  Paina 30 kertaa, laske 

ääneen samalla kun painelet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Tässä mallisuorituksia painelusta 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

                         Hienoa Reko, Henna-Riikka ja Marjatta   



30 painelun jälkeen, jatka puhallus elvytyksellä. Nosta leuvan kärjestä 

toisella kädellä leukaa ylös niin että ilma pääsee hyvin kulkemaan.  Pidä 

toisella kädellä leuasta ja toisella kädellä purista nenän sieraimet kiinni 
  

ooaaaa 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aaa 

 

 

 

 

  

a 

 

  

 

 

 

 

 

 

 a 

Puhalla kaksi  kertaa 

 

 

Painelu ja puhallus elvytystä jatketaan niin kauan, kuin apua tulee paikalla 

tai niin kauan kuin jaksat. Älä välitä jos et pysty tekemään mitään, pystyt 

varmasti soittaman tai huutamaan apua. Muista tuo tärkeä numero  

                112     



      Kuukauden Avotyöntekijä Pudasjärveltä  

 

 

 

 

 

 

 

 Kertoisitko lyhyesti itsestäsi kuka olet ? 

  Olen Jari Juhani Liikanen, 52 vuotta. 

 Missä olet töissä? 

 Palvelukoti Hirsikartano Följarissa.  

 Mitä työnkuvaasi kuuluu? 

  tiskaaminen, vanhusten syöttäminen,  

 vanhusten peseminen työntekijän kaverina, viriketoiminta, johon 

kuuluu pelit, sananlaskut, laulaminen. 

 sänkyjen petaaminen ja laboratoriossa käynnit sekä yhdessä 

oleminen 

 Kuinka kauan olet tehnyt tätä työtä? 

  noin 1 vuoden. 

  

 



Pidätkö työstäsi? 

 pidän, kun saan olla vanhusten kanssa tekemisissä ja haluan tehdä 

tätä jatkossakin. 

Mikä on helpointa työssäsi? 

 tiskaaminen ja laboratoriossa käynnit. 

Mikä on vaikeinta työssäsi? 

 vanhusten peseminen, näkövammaisten taluttaminen. 

Mitä teet vapaa-ajalla? 

 teen perhoja, vaappuja 

 käyn pilkillä, marjastan ja kun tulee syksy, niin sienestän  

 katson televisiota  

 kun kesä tulee, niin otamme vaimon kanssa virvelit ja lähdemme 

kalaan ja käyn kävelyllä hänen kanssaan 

Tällä hetkellä opiskelen  

 käyn luovin järjestämää palveluavustajakoulutusta 10.8.2016- 

2.6.2017 välisen ajan.  

 se on ollut hyvä koulu, olen oppinut kaikkea hyvää, 

(työssäoppimispaikan), kun esitin siitä itse tehdyn posterin. 

Työkavereiden mielestä se oli mielenkiintoinen.  

 käyn pikku verstaalla ja opettaja antoi minulle piirustuksen, jossa oli 

oven kahva. Ope sanoi siihen, että tämä oven kahva ”jääpi näytille”.  

 valmistan myös linnunpönttöjä ja loimulautoja, ja tätä minä teen 

siellä koulussa. 

 

 

 

 



 



 
 

 

Piirustukset Marjo Pirinen 

 

 



TAPAHTUMA ON OULUNKAAREN TYÖ- JA      

PÄIVÄTOIMINNOISSA KÄVIJÖILLE 

 

 
 



 
 

 

SEURAAVA LEHTI ILMESTYY TOUKOKUUSSA   

31.5.2017  

 
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/


MUKAVAA 

     
  KEVÄTTÄ!! 


