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PÄÄTOIMITTAJAN KUULUMISET

Tämä maaliskuun lehtemme pitää sisällään enemmän ku-
via, kuin tekstiä.Toivottavasti kuvat piristävät teitä lukijoita!

Nythän on jo maaliskuu, joten se tarkoittaa sitä, että kevät 
on tulossa. Vaikka lunta sataakin vielä. Ulkoilukelit ovat al-
kaneet jo parantua, mutta olkaa silti varovaisia. Jää saat-
taa nimittäin yllättää lumen alla. 
Yöllä on vielä pakkasta.  Siksi aamut voivat olla kovinkin 
viileitä, mutta päivällä aurinko lämmittää jo. Räystäätkin 
tippuvat jo. 
Saa nähdä milloin ensimmäiset muuttolinnut tulevat. Muis-
tatteko lorun: ”kuu kiurusta kesään, peipposesta puoli kuuta, 
västäräkistä vähäsen ja kun pääskynen ilmestyy pitäisi olla 
jo kesä.” Hyvää kevään ja kesän odotusta kaikille lukijoille.

Päätoimittaja Sirpa Kröger
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ME ITSE KUULUMISET

Perjantaina 11.3.2016 aloitin matkan kohti Tamperetta.  
Matka ei suikaan ollut mikään lomamatka. Matkan tarkoi-
tus KTVL = eli Kehitysvammaisten tukiliiton vaikuttamistoi-
mikunnan kokous.  
Tällä kertaa kokouksessa käsiteltiin työ- ja päivätoimintaan 
liittyviä asioita, joista meille oli puhumassa Kari Vuorenpää, 
joka on liitossa kyseisten asioiden kanssa tekemisissä. 

 

     Sirpa Kröger tulppaani-
     talon edustalla

Kokoonnuimme tulpaanitalossa ja majoituksemme oli Lap-
land hotellissa, joka on entinen Holiday Inn. Tulppaanitalo 
on saanut nimensä kehitysvammaisten tukiliiton logon mu-
kaan, siinähän on tulppaani. Hotelli sijaitsi Yliopistokadul-
la. Hotellilta tulppaanitalolle oli vain muutaman kadun pät-
kä. 
Kommelluksiakin sattui. Heti perjantaina VR alkoi sekoil-
la. Vähän yli kahdeksan illalla minulle soitettiin Tampereen 
turvatiimistä ja kysyttiin missä olen. Sanoin että olen vielä 
junassa.  Junanhan piti olla perillä vasta klo: 21.59, joten 
vartiotiimillä oli väärä aikataulu. 
Jatkuu seuraavalla aukeamalla..... 



Lauantaiaamuna kerkesin käydä vähän shoppailemassa 
ennen kuin työpäivä alkoi. Työpäivä kestikin sitten kuuteen
asti illalla. Lauantaina käsittelimme työ- ja päivätoimintaan, 
sekä avotyöhön liittyviä asioita. Tämä aihe otettiin käsitte-
lyyn minun toiveestani. 
Tulevaisuudessa avotyötoiminnan ja päivätoiminnan toi-
votaan olevan osallisuutta tukevaa. Eli sitä, että mekin 
saisimme osallistua mahdollisimman paljon siihen, mihin 
muutkin. Olisimme ihmisinä ihmisten joukossa. 

Sunnuntaina oli vuorossa vetovoimainen järjestötoiminta. 
Eli pohdittiin sitä, miten esim. nuoria saataisiin mukaan jär-
jestötoimintaan. 

Tämän jälkeen kello 14.30 lähdimmekin kotimatkalle, jol-
loin VR:n pojat sekoilivat taas. Ollessani Tampereen Si-
wassa matkaeväitä ostamassa, minulle soitettiin Lahden 
turvatiimistä. He kysyivät: teillä oli tänään tänne Lahteen 
avustus. Sanoin, että en ole siellä päinkään. Olen nimittäin 
Tampereella.  He pahoittelivat väärinkäsityksiä ja ilmoittivat 
asian oikealle turvatiimille. Kaikkinensa viikonlopusta jäi 
hyvä mieli, kommelluksista huolimatta.

Valitettavasti liittohallitus ei ole myöntänyt rahaa syksyn 
tapaamista varten, mutta katsotaan mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan. Toivossa on hyvä elää. 

Tällaisia kuvia oli hotellimme seinillä joka kerroksissa.  Ker-



rokset oli nimetty eri teemojen mukaan.  Esimerkiksi mei-
dän kakkoskerroksemme oli nimetty Lapin talvi.
-Sirpa Kröger-



AJANKOHTAISTA

Pääsiäinen

Tänä vuonna pääsiäinen ajoittuu maaliskuun loppuun, eli 
25-28.3.2016. Pääsiäisaika alkaa palmusunnuntaista. Sil-
loin ovelle saattaa tulla pikkuvieraita noidiksi pukeutunee-
na. Muistathan siis varata karkkia, suklaamunia tai muuta 
pikku hyvää pikkunoidille palkaksi.
Varmasti tunnet lorun: Virvon varvon 
tuoreeks terveeks tulevaks vuodeks 
vitsa sulle, palkka mulle! 

Palmusunnuntaita seuraavaa, pääsiäistä edeltävää viikkoa 
sanotaan hiljaiseksi viikoksi. Malka maanantai,
Tikku tiistain, Kello keksiviikko, Kiiras torstain, Pitkä perjan-
tai, Lanka lauantai. Joita seuraa 2 pääsiäispäivää sunnun-
tai ja maanatai.

Pääsiäistä vietetään kristinuskossa Jeesuksen ylösnou-
semuksen muistoksi. Pääsiäistä edeltää paastonaika. Esi-
merkiksi ortodoksit viettävät paastonaikaa, jolloin esimer-
kiksi lihaa, maitotuotteita, kananmunia, kalaa, viiniä ja öljyä 
ei tule syödä.

Pääsiäisenä syödään erilaisia herkkuja, 
kuten mämmiä, suklaamunia, 
pashaa ja lampaanlihaa. 
Kahviherkkuna persikkarahkapiirakka 
on yksi perinteistä.



Yksi tunnetuista pääsiäisperinteistä on rairuohon kasvatta-
minen. Muistathan kylvää rairuohon siemenet ajoissa noin 
2-3 viikkoa ennen pääsiäistä.
Kun rairuoho on kasvanut voit koristella sen esimerkiksi 
pääsiäistipuilla tai höyhenillä.
Pääsiäiskukka on narsissi. 

Pääsiäiseen liittyy myös olennaisesti
pääsiäispupu, sekä tipu.

Tässä osiossa käsiteltiin kristinuskoa ja suomalaista pääsi-
äisen viettoa. Eri maissa on eri tapoja. Kaikkialla pääsiäis-
tä ei vietetä.



Kesäaika

Jippii!
Kesäaika tekee tuloaan, ainakin kellon mukaan. Sillä kesä-
aika alkaa 27.maaliskuuta. 
Se vaan valitettavasi unikeoille tarkoittaa sitä, että on men-
tävä aikaisemmin nukkumaan, jotta saa riittävästi unta, 
koska kelloa siirretään tunnilla eteenpäin. 
Hyvä ”nyrkkisääntö” on että kelloa siirretään aina kesään-
päin.

Eli syksyllä kelloa siirretään taas taaksepäin, joten unikeot 
saavat nukkua pidempään.
Muistathan siirtää kelloa esimerkiksi edellisenä iltana, jottei 
sinun tarvitse varta vasten nousta niitä yöllä siirtämään. 
Muistathan siirtää kellot, jotta olet oikeassa paikassa oike-
aan aikaan.
 Kellojen siirrot vaikuttavat myös joukkoliikenteeseen, sillä 
esimerkiksi junat pysähtyvät silloin tunniksi.
Vuorotyöläisille kellojen siirto voi tuoda hankaluuksia. Esi-
merkiksi yövuoro on talviaikaan siirrettyä pidempi. Kesäai-
ka helpottaa, sillä yövuoro on silloin tunnin lyhyempi.





VALOKUVAUSKILPAILU

Iloisen Viestin valokuvauskilpailu on nyt päätynyt. Saimme 
iloisia ja hauskoja kuvia.

Valokuvauskilpailun voittajaksi selviytyi tällä kertaa Petri 
kauniilla luontokuvallaan. Hän ei halunnut sukunimeään 
julkaistavan, joten emme siitä syystä laita sitä tähän leh-
teen. Hän saa palkinnoksi palapelistä tehdyn seinätaulun.
Toimitustiimi onnittelee voittajaa ja kiittää kaikkia osallistu-
neita.

                  Tässä Petrin ottama voittokuva



 
   Tässä myös Petrin ottama
   kuva talviselta vaunu-
   lenkiltä

         
     Makkaranpaistohetki laavulla isovanhempien 
           kanssa. Kuvan on lähettänyt Eevi Pernu



Tällä aukeamalla on Marita 
Päkkilän ottamia eläinaihei-
sia kuvia. 





KAUNEUS JA HYVINVOINTI

Maaliskuu ja maata näkyy. No ei nyt sentään vielä.
Ensin oli vesikelit ja sitten talvi tuli takaisin. Onneksi, sillä 
itse en ainakaan vesikeleistä tykkää. Hiihtolomatkin on vie-
tetty eri puolilla suomea ja meillä Työhönvalmennuksessa  
loma on alkamassa 21.3. Jee! Pääsee relaamaan ja viet-
tämään aikaa perheen kesken. Kävisikö vaikka pitkästä 
aikaa uimahallissa vai lenkkeilisikö, vai molempia?  Hmm. 
anyway se siitä ja loput kirjeessä.

Mutta asiaan. Viime numerossa kerroin kasvojen ihon tal-
vihoidosta. Tällä kertaa perehdyn vartalon ihon hoitoon. 
Kuten kasvotkin, myös vartalon iho kuivuu ja hilseilee. Var-
sinkin talvella. Itse asiassa vartalon iho on paljon herkempi 
kuin kasvojen iho. Joten sitä kannattaa hoitaa hellävarai-
semmin. Sen puhdistamiseen riittää suihkugeeli tai suihku-
voide. Kosteuttamiseen hyvä vartaloemulsio tai vartalovoi-
de. 

Kuten kasvojen ihoja, myös vartalon ihoja on erilaisia. Tois-
ten iho on kuivempi kuin toisten.  Toisilla kutiaa ja ärtyy iho.  
Toisilla iho on normaali, eli edellä mainittuja oireita ei vält-
tämättä esiinny. Veikkaan kuitenkin, että jokaisen iho tarvit-
see talvella hellävaraisemmat ja kosteuttavammat tuotteet. 
Sillä pakkanen ja ilmanvaihtelut ärsyttävät ihoa. 
Kuten viime numerossa mainitsin, saippua on vanhan kan-
san suosima, mutta se kuitenkin kuivattaa ja pesee iholta 
sen oman niin sanotun suojavaipan pois. Jolloin iho on en-
tistä herkempi reagoimaan eri ärsykkeisiin. 



Suosittelen siis sinua hankkimaan hyvän suihkugeelin tai 
suihkuvoiteen. Niitä löytyy jos jonkinmoisia. 

Tässä terveydenhoitajalla käydessäni hän kehui kuinka 
minulla
on säilynyt iho hyvänä ja joustavana. Syy siihen lienee täs-
sä. 
Oriflamen Silk Beauty- sarjan suihkuvoide sopii myös kui-
valle iholle. Mutta erityisesti herkälle iholle,joka minullakin 
nyt on. Tämä tuote puhdistaa hellävaraisesti herkän ihon 
kuivattamatta ja ärsyttämättä sitä. Siinä on naisellinen, 
mutta hyvin siedetty tuoksu. Tuote sisältää silkkiproteiinia, 
minkä ansiosta iho tuntuu pesun jälkeen ihanan silkkimäi-
seltä. 
Jos haluat täydentää vielä suihkuvoiteen vaikutusta, voit 
valita saman sarjan vartalovoiteen kaveriksi. Nämä kaksi 
ovat erittäin suosittuja tuotteita. 
Jatkuu seuraavalla sivulla..



Tässäpä sitä tällä kertaa olikin. Nyt on hyvä lähteä viettä-
mään ansaittua hiihtolomaa! Toivottavasti sait taas uusia 
neuvoja ja mielenkiintoista luettavaa. Ja muistathan, minul-
le voit lähettää kysymyksiä/palautetta/toiveita liittyen kau-
neuteen ja ihonhoitoon joko sähköpostilla iloinenviesti@
oulunkaari.com tai kirjeitse Iloinen viesti/kauneus ja hyvin-
vointi Asematie 165 C, 91100 II
Näkemisiin ja kuulemisiin!
- Heli 

HUOMIO!
Keväthangista ja auringosta nauttiessasi, muistathan suo-
jata kasvojen ihon aurinkosuojavoiteella. Sen laitat helposti 
kosteusvoiteen päälle puolta tuntia ennen ulos menoa. 
Jos mahdollista, suojaa silmäsi auringonvalolta aurinkola-
seilla, sillä silmien kautta pääsee säteily ihoonkin. 

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



Kertoisitko lyhyesti itses-
täsi kuka olet?
Henna-Riikka Sallinen. 
Olen 21-vuotias.

Mitä työnkuvaasi kuuluu?
Hoiva-osastolla laitan pesu-
lasta tulleita vaatteita, hoi-
dan tiskit. Huolehdin huo-
neisiin vesimotit ja pyyhin 
pöytiä. Joskus laitan  myös 
vuodevaatteita. Tätä teen 
maanantaisin ja keskiviik-
koisin. Tiistaisin ja torstaisin 
laitan tiskejä. Syötän myös 
asukkaita.
Perjantaisin olen Autokei-
taalla töissä. Siellä työt 
vaihtelevat. Lajittelen astiat, 
pyyhin pöytiä, kaupan puo-
lella hyllyjä. 

Kuinka kauan olet tehnyt 
tätä työtä? 
Tammikuusta 2016 lähtien.
Valmistuin Luovilta 2015 
Joulukuussa. 

KUUKAUDEN AVOTYÖNTEKIJÄ

Pidätkö työstäsi?
Pidän.

Mikä on helpointa työssä-
si?
Pyykkijuttu. Lajittelu on hel-
pointa.

Mikä on vaikeinta työssä-
si?
Kun ei tiedä mitä tekee.
Kun työt loppuvat.  

Mitä teet vapaa-ajalla?
Teen kaikkea oman avusta-
jan kanssa.

Mitä teit ennen kuin aloit 
tekemään avotöitä?
Kävin koulua.



URHEILU

Jääravit

Tällä kertaa urheilupalstalla on vuorossa hevosurheilua!
Nimittäin jokavuotiset jääravit, jotka järjestettiin Iin pappilan 
rannassa. 
Reportterimme Sanna Pakanen ja hänen miehensä Kalle 
Pakanen olivat paikalla seuraamassa raveja.

Ravit alkoivat raviratsastajien monte-lähdöllä. Meno oli 
melko hurjannäköistä!

Sen jälkeen oli pari ponilähtöä. 



Isommilla hevosilla oli 5 lähtöä. Yksi voittanut hevonen oli 
meille tuttu.

Ihmisiä oli kaikenikäisiä paikalla. Paljon tuttujakin ihmisiä 
näkyi. Teltoissa myytiin kaikenlaista esim. makkaraa, pilli-
mehua, karkkia, leivoksia ja kahvia.

Lapset saivat ratsastaa poneilla. Luntakin alkoi sataa. 
Päivä oli mukava. 



ULKOILUPÄIVÄ KOLJUNMAJALLA 17.3.2016

Töiden lomassa meille järjestetään myöskin virkistystoi-
mintaa. Nämä päivät ovat aina tervetulleita tavallisen arjen 
lomaan. Tällä kertaa oli ulkoilun vuoro. Porukka odottaa 
monta viikkoa etukäteen kyseistä päivää. Nämä päivät tuo-
vat mielenvirkeyttä ja työmotivaatio kasvaa. Näin jaksam-
me taas tehdä töitä uudella innolla ja tarmolla aina seuraa-
vaan virkistyspäivään asti.

Näihin tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki työntekijät, niin 
avotyöntekijät tai työhönvalmennuskeskuksessa työtä te-
kevät. Näin kokoamme koko porukan yhteen, koska muu-
ten esim. avotyöntekijöiden tapaaminen jää vähäiseksi.

Tällä kertaa emme ulkoilleetkaan perinteisessä Illinsaares-
sa Iissä, vaan matkasimme Koljunmajalle Halosenniemeen  
Haukiputaan ja Iin rajalle. Siellä harrastimme kaikenlaista 
esim. ulkoilua, hiihtoa, sählyä, pilkkimistä (ei sohvannur-
kassa ;) meren jäällä, sekä fresbeegolfia.

Sää suosi meitä. Ilma oli kuin morsian! Aurinko paistoi täy-
deltä terältä. Eväät maistuivat ja kisailuakin oli esim. pilkki-
sekä fresbeegolfkisa. Pilkkikisan voitti Aaro Pikkarainen 
7:llä raitapaidalla, eli ahvenella. Aaron voittokulku jatkui 
myös fresbee-kisassa. Palkinnoksi Aaro sai pilkkiongen, 
sekä vaahtokarkkeja. Toimitustiimi onnittelee tuplavoittajaa!
Kisailujen ja eväiden lomassa nautimme yhdessä olosta. 
Paikkana Koljunmaja oli tosi kiva! Myös esteettömyys oli 
huomioitu.



Koljunmajan sisätilat olivat viihtyisät ja kodikkaat. Sisältä 
löytyi makuuhuone, wc, suihku, tilava keittiö ja ihana pirtti. 
Lisää tällaisia päiviä!

Pilkille lähdössä

        Pilkillä 

                                     

              Kalakaverukset

               Päivän kalasaalis

        Pilkkikilpailun voitta-
                         jan on helppo
        hymyillä



        
Päätoimittaja kelkan kyydissä      Kalle ottaa rennosti

       

         Ulkoilmasta nautittiin  
            naisporukalla

Makkaran, sekä tikkupullan pais-
tajia riitti. Eikä ihme, ne maistui-
vat tosi hyvälle



Fresbeegolf-kisa käynnissä. Heittäjiä riitti jonoksi asti.



LUONTO- JA ELÄINPALSTA

Kinkkuhirmu Piiparinen 
hölmistyneenä:
”Eikö mulle oo mitään”?

Piiparinen havaitsi kin-
kun!
Ikävä kyllä tästä ei irtoa 
palaakaan!



Arto Parttimaan 7-vuotias 
Jilla koira poseeraa

Arto Parttimaan Osku-
koira 

  Rekiajelulla



  Sanna Pakasen pääsiäispiirros

   Susanna Ojalan piirrustus



 
SEURAAVA LEHTI ILMESTYY HUHTIKUUSSA 
29.4.2016

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.

RISTIKON VASTAUKSET

1. Pasha
2. Mämmi
3. Kevät
4. Narsissi
5. Rairuoho

6. Jää
7. Tipu
8. Pajunkissa
9. Höyhen
10. Noita






