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Heippa lukijat!  

Lehti puusta variseepi, niin kuin laulussa sanotaan. Syksy on saapunut ja 

arkinen aherrus alkanut, mutta ajattelemalla positiivisesti jaksetaan myös 

pimeän ajan yli.  

Saa nähdä tuleeko tänä vuonna lunta? Ei ainakaan pihlajanmarjojen 

määrästä päätellen. Muistakaa pitää itsenne lämpimänä, ettei flunssa 

pääse yllättämään. Jos niin huonosti käy, hyvä keino on juoda lämmintä 

hunajavettä tai teetä.  

Nyt kun illat alkavat hämärtyä, heijastimen tai huomioliivin käyttö on 

suotavaa. Silloin autoilijat huomaavat sinut paremmin ja ikäviltä 

onnettomuuksilta vältytään. Heijastin tai liivi on siis halpa henkivakuutus.  

Myös metsästyskausi on käynnissä. Sorsanmetsästys on jo alkanut ja 

kohta on hirven vuoro. Ettei sinua luulla hirveksi, käytä metsässä punaista 

vaatetusta. 

 

Hyvää syksyä toivottaen 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 

http://www.oulunkaari.com/perhe-ja-sosiaalipalvelut/vammaispalvelut/tyo-ja-

paivatoiminta/iloinen-viesti-lehti/ 
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IIN TYÖHÖNVALMENNUSKESKUKSEN KUULUMISIA 
 

Toinen osa syyslomasta pidetään 27.-30.10.2017. 

 

Suomi 100, Itsenäisyyspäivän tapahtuma järjestetään maanantaina 4.12. 

2017 Iin Urheilijoiden talolla. Siihen osallistuu työ- ja päivätoiminta ja 

asumispalveluiden asukkaita sekä kutsuvieraita. Juhlien järjestäminen on 

edennyt hyvää vauhtia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiistaina 10. 10.2017 pääsimme täältä Työhönvalmennuskeskuksesta 

tutustumaan Oulun kaupunginteatteriin. Olemme mukana Lähde-

hankkeessa, jonka kaksi työn tekijää ovat hankkeen lisäksi työssä 

teatterilla. He järjestivät meille mahdollisuuden tähän. Kiitos Heta ja 

Jukka. 



PIENI JYRÄSI ISOT! 

Euroopan komissio on myöntänyt vuoden 2017 energia- ja ilmastopalkinnon 

suomalaiselle Iin kunnalle keskiviikkona 11.10. 

Innovatiiviset vähähiiliset palvelut -projekti palkittiin RegioStars 2017 -

kilpailussa. 

Kisa oli Euroopan laajuinen, sillä mukana kisasivat Pariisi, Torino ja 

Tallinna.  

Kuntamme käyttää energianlähteenä myös tuulivoimaa ja kulkemiseen 

sähköautoja.  

Pieni Ii tuli ja näytti että maasta se pienikin ponnistaa!  

Palkinto on myös oiva osoitus kuntalaisten yhteistyöstä ja 

yhteisöllisyydestä.  

Iloinen Viesti onnittelee omaa kuntaansa hienosta suorituksesta! 

Ylpeästi Iiläinen!                                       -Heli-                                                                  

 

HAUKIPUTAAN ME ITSE-RYHMÄN MATKA 

ROVANIEMELLE PERJANTAINA 6.10 

Lähdimme Matka Maken bussilla Kohti Rovaniemeä. Määränpäämme siellä 

oli Kolpeneen palvelukeskus. Matkasimme sisaryhdistyksemme Lapin 

Metkojen viisivuotis syntymäpäiville. Tuliaisiksi veimme heille Laulava 

koira- DVD: n.  

Tapasimme siellä paljon tuttuja. Kotiin lähdettiin kuuden aikaan illalla. 

Yritämme virittää myös muuta yhteistyötä Metkojen kanssa. Odotamme 

heitä vastavierailulle.  

Kolmen vuoden päästä Haukiputaan Me itse-ryhmä täyttää 10 vuotta. 

Kiitos Lapin Metkat! Päivä oli mukava 

-Sirpa Kröger- 



INTTI TUTUKSI-LEIRI 

 

Kehitysvammaisten palvelusäätiö on jo kauan järjestänyt Intti tutuksi -

leiriä kehitysvammaisille. Siellä he pääsevät tutustumaan siihen, mitä on 

maanpuolustus ja armeijan arki.  

Iin Työhönvalmennuskeskuksen Noora, Susanna, Henna-Riikka olivat 

mukana tällaisella kurssilla ensimmäistä kertaa, Harry on käynyt 

aikaisemminkin. Kurssi järjestettiin Someroharjulla, Rovaniemen 

varuskunnassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauantaina 26.8. klo 7.00 avustaja Jenna Jussila kävi hakemassa Intti 

tutuksi -leirille lähtijät Iin Työhönvalmennuskeskuksen autolla.  

Leiri alkoi klo 10.00 ilmoittautumisella. 

Saavuttuamme kokoonnuimme luokkaan, jossa pidettiin nimenhuuto ja 

ruokailtiin. 



Ruokailun jälkeen menimme varustevarastolle, josta saimme armeijan 

vaateet, makuualustan ja makuupussin. Meidät jaettiin kahteen 

telttaporukkaan. Kannoimme puolijoukkueteltan osat ja aloimme pystyttää 

telttoja. Kommelluksitta ei teltan pystyttäminen sujunut, nimittäin teltta 

oli väärinpäin. Teltta käännettiin oikein päin ja saatiin pystytettyä.  

 

 

Pystytyksen jälkeen leiriläiset 

pääsivät sotkuun ansaitulle 

munkkikahville  

ja syömään. 

 

 

 

Armeijan pojat näyttivät meille mallia, miten tervehditään ja 

käyttäydytään rivissä. Aina kun me leiriläiset liikuimme marssimalla, 

meidän piti mennä kolmirivi-jonoon. 



Esityksen jälkeen pääsimme tutustamaan Bandvagn telakuorma-autoon 

ihan sisältä käsin ja kävimme pienellä kojeajolla. Kersantti ajoi 

telakuorma-autoa ja kyyti oli täryyttävää mutta hauskaa.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Iltanuotiolla paistoimme makkaraa ja söimme iltapalaa. Vatsat täynnä 

siirryimme telttoihin tai tupaan nukkumaan. Teltassa oli lämmin nukkua, 

kun siellä oli kamiina. Kouluttajat ja avustajat toimivat ”kipinämikkoina”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komppaniassa oli herätys jo kuuden jälkeen. Söimme aamupalan ulkona ja 

purimme teltat. 



Sunnuntaina meille esiteltiin armeijapoikien tuvat ja heidän varusteitaan. 

Lounaan söimme ulkona ja jatkoimme leiriä harjoittelemalla ensiapu- ja 

suunnistustaitoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopuksi vaihdoimme armeijan vaatteet omiin vaatteisiin ja kävimme 

syömässä ruokalassa. Saimme kurssitodistukset ja joimme vielä 

lähtökahvit ”Sotkussa” 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukavia kokemuksia tuli paljon ja 

mielessä on jo ensi vuoden leiri 

Sodankylässä. Lähdettäsikö 

uudestaan☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUIVANIEMEN TYÖKESKUKSEN  KUULUMISIA 

 

 

 

 

Hyönteisten hyvinvointiin on 

kiinnitetty huomiota 

tekemällä Hyönteishotelleja. 

Katsotaan, millaisia ötököitä 

näihin tulee majoittumaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Porukalla on tehty jämälangoista 

  maskotteja syksyn piristykseksi.    

 

Mattoja syntyy pikkuhiljaa 

ja taas saadaan viedä tavaraa 

 Linnanpuotiin myyntiin. 



  

   

            NAISTEN SYYSMUOTIA 
 

 

 

 

  

 

 

 

                Saana Jokela ja Tiina Hack 

 

Kauanko olette olleet täällä töissä? 

Liike on aukaistu täällä Ideaparkissa tasan vuosi sitten ja olemme 

olleet töissä täällä siitä asti. 

 

Mikä on työnkuvasi ja millaista työ vaatekaupassa on? 

Me olemme myyjiä, teemme asiakaspalvelua, tuotteiden esille laittoa 

ja myymälän ylläpitoa. Työ on antoisaa ja monipuolista, sillä jokainen 

päivä on erilainen. Täällä tapaa paljon uusia ihmisiä ja heidän 

kohtaaminen on parasta. Meidän työn suola on se, kun näkee paljon 

erilaisia ihmisiä. Meillä on vaateissa suuri kokohaarukka, joten 

voimme palvella laajaa asiakaskuntaa. Kokoja on 34-56, joten ei 

tarvitse myydä ei oota. 

 

 
Montako työntekijää teillä on tässä liikkeessä? 

Meitä on viisi plus myymäläpäällikkö.  



 

Mikä työssänne on mukavinta? 

Esille laitto mukavaa. Saa asetella vaatteita seinille, tehdä 

kampanjaa ja pöytiä. Asiakkaat ja asiakaspalvelu ovat kuitenkin 

ykkönen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minkälainen on syksyn ja talven 2017-2018 muoti? 

 

Muoti on värikästä ja tulee paljon kuvioita, eri 

värejä paljon, erilaisia värisävyjä ja kuoseja. 

Punainen on tosi kovasti nousussa. Myös kirjailut 

ovat nyt vaatteissa in, niin housuissa kuin 

paidoissakin. Vaatteissa on ruusu-ja 

kukkakuvioita sekä paljon erilaisia materiaaleja, 

kuten samettia.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistä tilaatte vaatteet ja kuka päättää mitä tilataan? 

Tuotteet suunnitellaan Ruotsissa ja voimme vaikuttaa mallistoon 

lähettämällä asiakkaiden palautteita Ruotsiin ja kaikenlainen palaute 

on tärkeää. 

Mitkä vaateet menevät parhaiten kaupaksi?  

Nyt syksyllä menee housua eniten, sillä ihmiset ostavat niitä kouluun 

ja töihin. Myös neuleet ja neuletakit menevät syksyllä kaupaksi.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sanna ja Heli 



Kuinka usein muoti vaihtuu? 

Meille tulee aina mallisto syksyisin ja 

keväisin sekä siihen tulee täydennyksiä. 

Uusia tuotteita tulee koko ajan ja meillä on 

kahden viikon sykli eli kierto kampanjoissa. 

Yleensä tuotteet myyvät senkin jälkeen. 

 

Mikä tai mitkä ovat tämän syksyn 

muotivärit? 

Punainen on nosteessa, ihan tummanpunainen 

ja siihen yhdistettynä vaaleanpunainen. 

Kannustamme ihmisiä käyttämään aika 

haastavienkin värien yhdistelmiä ja 

pukeutumaan vaatteisiin, joissa itsellä on 

hyvä olla.  Nyt saa rikkoa rajoja. Nykyään voidaan yhdistää 

rohkeasti eri kuoseja, esimerkiksi ruutua ja raitaa.  

 

Milloin yleensä ovat alennusmyynnit? 

Kesän lopussa ja joulun jälkeen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              MIESTEN SYYSMUOTIA 
 

 

 

 

 

                         Janina ja Elina 

 

Dressmann on norjalainen firma, joka on täyttänyt tänä vuonna 50 

vuotta                                                   

Kauanko olette olleet töissä tässä liikkeessä? 

Tässä liikkeessä 8 kk, mutta samassa firmassa kymmenen vuotta, 

kertoo Janina. Elina kertoo olleensa tässä liikkeessä 2 vuotta ja 4 

1/2 vuotta Dressmannilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mitkä ovat työnkuvanne ja millaista työ tässä liikkeessä on? 

Työ on valta osaltaan asiakaspalvelua, mikä on kaikkein tärkeintä, 

sekä tavaran esille laittoa myyvästi. 

 

Montako työntekijää teillä on tässä liikkeessä? 

Meitä on tällä hetkellä viisi. 

 

Mikä on mukavinta työssäsi? 

Asiakkaat ja työkaverit 

 

Minkälainen on syksyn ja talven 2017-2018 muoti ja muotivärit? 

Paljon murrettuja värejä ja tosi paljon punaisen sävyjä, tummat 

luumut, siniset, vihreät ja metsän värit, syksyn värit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo syksyn väreissä 

 

 

Mistä tilaatte vaatteet ja kuka päättää mitä tilataan? 

Koska yritys on norjalainen, niin sisään osto on Norjan päässä.  

Otamme sen tavaran vastaan mitä meille on tilattu. 

Mitkä vaatteet menevät parhaiten kaupaksi? 



Tällä hetkellä myy neuleet ja ulkotakit 

sekä farkut. Keväisin myydään paljon 

pukuja 

 

Kuinka usein muoti vaihtuu? 

Meillä on kevät-ja syksysesongit. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Milloin yleensä ovat alennusmyynnit? 

Kesällä on alennusmyyntiä mutta 

meillähän pyörii aina joku tietty 

kampanja, jolloin on kampanjahinnat. 

Periaatteessa meillä on aina 

alennusmyyntiä. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirpakin löysi Ideaparkin haastattelureissulta itselleen uuden untuvatakin 

syksyn muotiväreissä ☺ 



PELIREISSU 

 

Iloinen porukka kävi 30.9. Kärppä-Ilves pelissä Oulussa. 

Meillä kaikilla oli kivaa, kun RIITANBUSSI järjesti pelireissun Ouluun. 

Kuivaniemestä oli 2 ja Iistä 7 osallistujaa. lisäksi oli mukana täydennystä 

Torniosta. Bussi oli täynnä faneja!  

Peli päättyi tietysti Kärppien voittoon 4-3.  

Oli puhetta, että lähdetään uudelleenkin...nyt talven aikana!  

Kaikki tällä alueella reissusta kiinnostuneet voivat kysellä asiasta Riitalta 

p. 041 4530200. 

 

 

 



HAMINAN KOULUUN TUTUSTUMINEN JA 

REHTORI JARI-JUKKA JOKELAN 

HAASTATELU  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jari Jukka Jokela on Haminan koulun rehtori ja toimii myös Oulunkaaren 

palvelutuotanto lautakunnan puheenjohtajana.  

 

Miten uudessa koulussa on otettu huomioon esteettömyys? 

Esteettömyys on otettu kaikessa toiminnassa huomioon. Täällä on 

esteetön kulku kaikkialla talossa ja tänne sisään tullessa huomasitte, 

että meillä on hissi. Jokaisella täällä olevalla oppilaalla ja aikuisella on 

hyvä liikkua. 

 

Miksi uusi koulu tehtiin? 

Uusi koulu tehtiin siitä syystä, että meidän vanhassa koulussa oli 

sisäilmaongelmia ja tarvittiin lisää tilaa. 



Onko Jokivarren koulu siirtynyt myös uusiin tiloihin? 

Meillä ei ole ollut Jokivarren koulua kymmeneen vuoteen, eli Jokivarren 

koulu, jossa järjestettiin erityisopetusta, on lakkautettu 2007. 

Tuolloin Jokivarren koulun luokat yhdistetiin Haminan kouluun. Meillä 

on pienluokkia, jotka ovat entisiä Jokivarren luokkia. 

 

Kuinka paljon on oppilaita/opettajia? 

27 opettajaa, 11 koulunkäynninohjaaja ja 427 oppilasta  

 

 



Miten erityisopetus toteutetaan tässä koulussa? 

Erityisopetusta on monenlaista. Oppilailla on oikeus laaja-alaiseen 

erityisopetukseen ja puheen opetukseen. Erityisopetusta saa myös, jos 

on lukemisen, kirjoittamisen tai matematiikan oppimisvaikeutta. Meillä 

on laaja-alaisia erityisopettajia, jotka opettavat eskarista kuudenteen 

luokkaan asti ja auttavat kaikkia sellaisia oppilaita jotka tarvitsevat 

tukea. Oma opettaja voi antaa myös erityisopetusta.  

Suomessa on nykyään kolmiportainen tuen malli. Meillä on yleinen tuki, 

tehostettu tuki ja erityinen tuki. Yleensä tätä yleistä tukea antaa oma 

opettaja tukiopetuksella tai sitten lisäopetuksella. Siten kun on 

kyseessä tehostettu tuki, tulee eritysopettaja mukaan. Kun siirrytään 

erityiseen tukeen, oppilas opiskelee pienryhmässä. Se on kaikkein 

tuetuin erityisopetuksen muoto. Myös toisen asteen koulutuksessa on 

mahdollista saada erityistukea. 

 

 

 

 

 

 

 

Vanhaa ja uutta 



Miten oppilaiden yhteistyö sujuu ja miten toiset oppilaat huomioivat 

erityislapset? 

Pyritään siihen, että vammaiset oppilaat ovat täällä kaikki muiden 

joukossa. Eivätkä ole missään erillisessä siivessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opetatko itse mitään aineita?  

Minulla on sen verran vähän opetusvelvollisuutta, että pidän lähinnä 

sijaistunteja. Opetan silloin kun joku opettaja on pois. Pääsääntöinen 

työ menee hallinnoinnissa.  

 

Miten jatko-opetus järjestetty peruskoulu jälkeen, kun on kyseessä 

eritysoppilas?  

Mehän ohjataan meidän pienluokkien ysiluokkalaisia jatko-opintoihin 

opinto-ohjuksen kautta. Pääsääntöisesti meiltä lähdetään Luoviin. 



Haluatko vielä kertoa jotakin koulusta? 

Me toimitaan kahdessa rakennuksessa ja meillä on tällä uudella puolella 

meidän pienluokat ja luokat 0-4. Valtarintien puolella meillä on luokat 

5-6. Tällä puolen on 330 oppilasta ja toisella puolen on 100 oppilasta.  

Tänä syksynä meillä on ollut hiukan erilainen tilanne, kun meidän ruokala 

on remontissa. Olemme käyneet Valtarin koululla syömässä. 

Meillä ei ole liikuntasalia, koska sekin on remontissa. Olemme kokonaan 

ulkoliikunnassa. 

Nykyään ei tehdä enää henkilökohtaisia opetussuunnitelmia ( HOPS ) 

vaan tarvittaessa  tehdään HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen 

järjestämistä koskeva suunnitelma. Oppimissuunnitelma voidaan tehdä 

yhdelle oppilaalle yhdestä tai useammasta aineesta.  

Normaalilla yleisopetuksen luokalla on 20-24 oppilasta. Rehtori laatii 

luokat yhdessä opettajien kanssa. Pienluokilla on 8-10 oppilasta. 

Ryhmäkokoja ei enää määrätä kuin vammaisopetuksen puolella, jossa se 

on 8 oppilasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



Nykyajan koulussa ei istuta vain pulpetin ääressä. Opettaja voi antaa 

jonkun tehtävän tai idean ja sitten oppilaat lähtevät sitä tekemään eri 

paikkoihin. Opettaja seurailee ja kiertelee oppilaiden luona. 

Lopputunnista kokoonnutaan omaan tilaan katsomaan tehtävät läpi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tietokoneet ovat käytössä päivittäisessä opiskelussa. Meillä on täällä 

oppilaiden käytössä 250 tietokonetta. Yksi kone kahta oppilasta 

kohden.  



JOUNI KOKKONIEMEN 100. 

VAPAAEHTOISKEIKKA 
 

 

Jouni teki mahtavan urakan keikkailemalla Suomi 100-vuoden kunniaksi 

sata vapaaehtoiskeikkaa erilaisissa hoitopaikoissa ja muissa tilaisuuksissa. 

Hän esiintyi mm. Saukkolan luokkakokouksessa, Kaarikodilla, eri puolilla 

Oulunlääniä ja vähän kauempanakin. Oulun konsertti oli 19.9.2017 

Aleksinkulmalla ja siellä soitti myös Vaskiveikot-puhallinyhtye. 

 

Sadatta keikkaa lähdimme Iistä porukalla kuuntelemaan.       

Konsertin jälkeen nautimme pullakahvit. Annoimme Jounille kukat ja 

Iloisen Viestin edellisen numeron kiitokseksi. Mukana reissussa olivat 

Niko Tiiro, Susanna Ojala, Henna-Riikka Sallinen, Noora Puuperä, Arto 

Murtovaara, Eevi ja Heino Pernu ja Riitta Pernu. 

 

      - Riitta - 

 



       

Noora ja Riitta kukittivat esiintyjän      

   

 

Kahvia ja pullaa                     … ja tietenkin halauksia ☺ 



PUDASJÄRVEN TYÖKESKUKSEN 

LIIKUNTARYHMÄLÄISET VIINIMARJAN 

POIMINNASSA 12.9.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjaaja Seppo Arvola antoi mahdollisuuden meidän poimia marjoja hänen 

marjapehkoista. Lähdimme kahdella autolla marjan poimintaan. Sää suosi 

meitä poimijoita.  

Nautimme aurinkoisesta ja happirikkaasta ilmasta. Joimme tauolla kahvia, 

mehua ja söimme keksiä. 

Marjoja saimme ihan mukavasti. Saamme nauttia marjoista talvella 

piirakan muodossa, täytekakun täytteenä ja kokkikerholaiset jälkiruokana.  



Tässä kuvia meidän marjareissusta 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MYÖTÄTUULEN PÄIVÄTOIMINNAN 
SADONKORJUUJUHLIA VIETETTIIN 23.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivän menu oli: 

pääruoka: uudet perunat ja  

voikastike, salaatti, etikkakurkut, 

sinappisilli, perunarieskaset, 

munavoi 

jälkiruoka: mansikkakiisseli, 

kahvi ja marjapiirakka 

 

 

 

 

 

 

Perunat, kurpitsat, herneet, porkkanat,  

tilli ja persilja sekä marjapiirakkaan viinimarjat 

saatiin omasta maasta. Ruokaryhmä valmisti ruuan  

ja leipoi herkulliset perunarieskaset. Vihanneksia jäi  

otettavaksi kotipakettiinkin. 

 



LÄHDE PROJEKTI  
 

Keitä olette? 

 

Olen Ulla Autio sisustus ja tekstiilimuotoilija, joka tarkoittaa, että teen 

sisustussuunnittelua ja tekstiilisuunnittelua. Suunnittelen esimerkiksi 

verhoja ja mattojen julkisiin tiloihin. 

Olen Heta Haanperä ja minä olen teatteriohjaaja Oulun kaupungin 

teatterissa. Ohjaan siellä esityksiä ja teatteriohjaaja on vähän 

semmoinen koolle kutsuja. Teen suunnittelijoiden ja näyttelijöiden kanssa 

töitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä on työkuvanne lähdeprojektissa? 

Me aletaan suunnitella tuota Suvantola-puistoa yhdessä teidän kanssa. 

Mietitään siihen tarinnallista sisältöä. Kuullaan teidän toiveita, mitä siellä 

puistossa olisi mukava tehdä ja miten haluaisitte sitä käyttää. Tehdään 

teidän kanssa työpajoja ja suunnittelupalavereita, missä mietitään ja 

suunnitellaan yhdessä. Tämmöisiä suunnittelupalavereita on eri ryhmien 

kanssa. Niissä palavereissa ruvetaan miettimään mitä sinne puistoon 

syntyy.  

 



Miksi lähdit mukaan lähdehankkeeseen? 

Mielenkiintoinen kysymys. Tässä lähde hankkeessa pääsee yhdessä 

tekemään ja se on tosi mukava asia. Aika harvinaistakin on, että pääsee 

yhdessä suunnittelemaan, kertoo Ulla. 

Mää lähdin sen takia mukaan, koska ajattelin että on tärkeää, että 

taidelaitokset, esimerkiksi Oulun kaupunginteatteri tulee myös ulos 

teatterirakennuksesta. Taide leviää ympäriinsä, koska se on niin mukavaa, 

kertoo Heta. 

Mistä rahoitusta lähdehankkeeseen? 

Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan 

sosiaalirahastosta 352 000 eurolla Oulunkaaren kuntayhtymä 81 061 

eurolla sekä Iin kunnan Ii-instituutti liikelaitoksen Taidekeskus 

KulttuuriKauppila 10 000 eurolla. Oulunkaaren kuntayhtymä toimii 

hankkeen päätoteuttajana ja osatoteuttajana Taidekeskus 

KulttuuriKauppila.   



Millä tavalla kohderyhmät on valittu? 

Tuohon me emme voi vaikuttaa. Tultiin projektiin nimenomaan niin, että 

kohderyhmät olivat jo valittuna. Sitten me itse mietittiin, että halutaan 

osallistaa vuodeosaston ja lyhytaikaispotilaiden yksikköä. Kuunnella myös 

heidän toiveitaan. Ollaan me sitä itse laajennettu. Olisi kiva, jos koko Iin 

kunta voisi saada sellaisen puiston. 

Miten lähdeprojekti nyt etenee? 

Tässä meidän projektissa ollaan jännittävässä alkuvaiheessa. Ei olla tehty 

vielä yhtään työpajaa. Ensiviikolla aloitetaan. Ja sitten saa nähdä miten 

meidän käy. Tuleeko hyviä ideoita.  

Mitä kaikkea taiteenlajeja voidaan hyödyntää? 

Varmaan se on kokonaisvaltainen kokemus, kun on jossain ulkona. Siinä 

voisi olla mukana kuvataiteet ja tarinat. Voisiko puiston tarinassa olla joku 

satuelementti mukana? Nyt kun sitä puistoa suunnitellaan, mietitään myös 

sitä, että mitä siellä sitten haluaa tehdä.  Jos sinne tulee joku näyttämö, 

siellä voi olla, vaikka minkä tyypistä taidetta.   

Miten voimme olla apuna/mukana projektissa? 

Kaiken lähtökohta on se, että te olette apuna ja mukana projektissa. Se 

on se idea, että me yhdessä keksitään mitä sinne tulee. Meillä on nyt 

tällainen vastuullinen tehtävä keksiä yksi puisto.  

Kuinka kauan projekti kestää?  

Ei me oikein tiedetä vielä, miten tämä lähtee tästä laajenemaan. Varmaan 

jo ensi kesänä näkyy jotain, mitä sieltä on tuossa. Keväällä voitas tehdä 

jotain maanrakennus töitä tuossa puistossa. Jotakin pohjan aloituksia. Jos 

tähän jouluun saakka kerättäisiin teiltä toiveita ja tehdään alustavaa 

työtä. Puistossahan se hauska asia, että se tulee jatkumaan ja 

muuttumaan joka vuosi. Sitten kun meitä ei enää ole puut kasvaa ja 

maisema muuttuu.  

 



PEURUNGAN KYLPYLÄREISSU 22.-24.9.2017 

Lämmin syystuuli riepotteli puiden oksia 

Simossa, kello oli 7.00 ja matka 

Peurungalle saattoi alkaa. Bussi kaarsi 

Kuivaniemen kautta, josta mukaan 

otettiin lisää väkeä. Linjuri olikin täynnä 

viimeistä paikkaa myöten. Viihdepuolta 

ylläpiti apukuski Paavo, kertoen 

hauskoja tarinoita. Bussissa oli myös 

karaoke laitteet kovassa käytössä. 

Matkan aikana pysähdyttiin pariinkin otteeseen, kahville ja syömään. 

Perille saavuttuamme ja matkatavarat huoneisiin vietyämme, tutustuimme 

hotellin palveluihin ja ympäristöön. Päivällinen oli todella mahtava ja 

runsas, ruokailu jälkeen monet menivät ruuansulatuslevolle. 

Ilta kului rattoisasti ravintolan puolella, jossa elävän musiikin ja 

tunnelmavalaistuksen hämyssä useat tanssivat. Parkettien partaveitsinä 

kunnostautuivat mm. Risto ja Jukka. 

Seuraavana päivänä kävimme shoppailemassa isossa kauppakeskuksessa. 

Iltapäivä useimmilla kului uidessa ja saunoessa. Tanssin pyörteet jatkuivat 

lauantai-iltana/yönä. Sunnuntaina kotimatka alkoi klo 11, runsaan 

aamupalan jälkeen. Bussissa jatkui 

hyvä tunnelma karaoken ja 

elokuvien merkeissä. Takaisin 

kotiin saavuimme n. klo 19.00. 

Tiedustellessamme Revon Ristolta 

matkan päätyttyä, millaista 

matkalla oli, kiteytti Risto 

ytimekkäästi vastauksen yhteen 

sanaan: - MAHTAVAA… 

-Rami ja Pete-  



SIMON JA KUIVANIEMEN VAMMAISTEN JA 

VANHUSTEN ILOINEN SYYSRETKI 

 

Tuskin vuoden vanha retki oli unohtunut, kun jo uuden Peurungan retkeen 

ajatukset iskostuivat. Iloisen pyörätuolissa istuvan Kirsi Kaukoniemen 

mielestä nämä ovat maailman parhaat retket, joilta ei voi koskaan olla 

pois. - Nauran matkalla enemmän kuin koko vuotena yhteensä.  

 

Simon vammaisneuvoston 40 henkilön matka Peurungan kylpylään täyttyi 

osanottajista jo hyvissä ajoin ennen matkan alkua. Syyskuulle 

poikkeuksellisesti avustajien puutteen vuoksi siirtynyt matka oli jo bussiin 

siirtymisen vaiheessa huumorilla höystettyä sielun hoitoa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuodesta 1981 lähtien, vihdoin koittaa taas perjantai. Jo 36 kerran 

vammaisneuvoston olemassa olon aikana syysretkelle lähteneistä 

matkalaisista näki, että tätä matkaa on odoteltu taas kerran pilke 

silmäkulmassa. Ja edelleen täydellä ”lastilla”. 



Suuntasimme kohti etelämpää matkakohdetta täyden bussin nauravan 

sisuksen uumenissa. Jokaisella tuntui olevan sana hallussa. Onhan 

edellisestä joukkotapaamisesta kulunut jo tovin aikaa. 

Karaokelevyt laulattavat nyt ensimmäistä kertaa matkalaisia. Vaikka 

nytkin laulukirjat jaettiin, niistä laulettiin yhteinen laulu, Arvon mekin 

ansaitsemme, jonka retkeläiset ovat omineet omaksi yhdistäväksi tasa-

arvon sanomaksi. 

”Suunnittelemme uusia retkiä jo hyvissä ajoin, joiden kohteista jokainen 

voi esittää toivomuksiaan. Me olemme pienituloisia eläkeläisiä, joten 

tarjousten perusteella teemme vammaisneuvostossa aina seuraavan 

kohteen valinnan”, toteaa puheenjohtaja Jouko Patokoski. 

Puolimatkan krouvi, Pyhäsalmen 

ABC on hyvä ”täyttymysten ja 

tyhjennysten” paikka pysähtyä 

hetkeksi jaloittelemaan ja 

kahvittelemaan sekä nauttimaan 

uusien tuulien raikasta syysilmaa. 

 

Kaikki höpöttävät matkan jatkuessa, aivan kuin uuden piristysruiskeen 

saaneena. Nyt tuon ajan hetki nostattaa entisestää ”kuumia tunteita” 

viikonlopun vietosta. Aavan meren tuolla puolen laulu saa bussikuskinkin 

laulamaan. 

 Retken yhteisistä viikonlopun riennoista keskustellaan ja sovitaan, johon 

kaiken kansan viihdytys hauskojen juttujen lomassa antoi lisäpontta. 

Vihdoin Peurungan kylpylän edessä haeskellaan sisään ja huoneisiin.        

 



Yhteinen ruokailun voima oli hyvä lisä matkan rasituksista. Illan ”jalalla 

koreasti” tapahtuman jälkeen lauantai vietettiin Jyväskylän erilaisten 

kulttuurinähtävyyksien parissa.   

Matkailualueen lenkkeilyn lisäksi kylpylän vesi nousi äärimmilleen kun 40 

pohjoisen matkalaista tuli ”sulattelemaan lumiaan etelän lämpöön”. Kunnes 

taas koitti illan kohokohta ”jalalla koreasti”. 

On todettava sydäntä särkevästä näkymästä, miten nuorille avustajille oli 

tärkeää, että kaikki sai liikuntaa parketilla. Ei ujosteltu tyyliperspektiiviä 

vaan annettiin jokaisen tanssitettavan valita omansa. Kyllä siinä lajissa ja 

tyylissä meidän porukka oli ylivoimaisesti aktiivisinta aina pyörätuoleineen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paluu tapahtui sunnuntaina lähes yhteisten halausten merkeissä. 

Tiedettiin, että kohta alkaa taas todellinen arki, käykö minua kukaan 

vuoden aikana katsomassa, miten vietän ajan taas uuden matkan seikkailun 

alkamiseen? 

Iltasella kotiväet odottivat jo meitä kärsivällisesti uusien ajatusten 

kuulemiseksi. Se mikä parasta, ensi vuonna taas kohdataan.   Siitä oli 

jokaisella yhteinen ajatus. Onko se Lappiin vai muualle jäi vielä jonkin 

verran mietintään?    

 36 vuoden aikana väki on vaihtunut. Osa on jättänyt maallisen maailman, 

osa taas jostain muusta todellisesta syystä. Näitä kuitenkin tarvitaan, ja 

monen mielestä elokuun loppu on se oikea aika sillä heikompien jäsenet 

tykkää enemmän lenkkeilystä ja toiminnasta lämpimän taivaan alla. 

Tuhannet kiitokset kaikille matkaan osallistuneille sekä varsinkin 

uutterille avustajille, joiden panos oli ratkaiseva vammaisen ja vanhuksen 

jokavuotisen matkan henkisen hyvinvoinnin onnistumiseksi. 

Paavo Veittikoski 

   

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HELIN PALSTA SYYS-LOKAKUU 

Jaahas.. syksyhän se siellä tulla jolkottaa taas kerran. 

Tämä syksy, tai itse asiassa koko vuosi onkin ihan erityinen, Suomen 

täyttäessä pyöreitä.  

Tämä näkyykin joka puolella. Esimerkiksi ostoskeskuksissa kulkiessa ja 

erilaisissa kampanjoissa ja tempauksissa. Ihana nähdä kuinka ihmisistä 

löytyy isänmaallisuutta ja yhteistyökykyä.  

Oletkos lisäksi huomannut, kuinka kaunis ruska tänä syksynä on?   

Vaikka sadetta onkin riittänyt ihan roppakaupalla, aurinko tuo syksyn 

kauneuden upeasti esille.  

Tällä kertaa päätin jättää vakavammat aiheet tauolle ja piristää teitä 

rakkaat lukijani keveämmällä aiheella.  Siksi valitsin aiheeksi syksyn 

meikkitrendit ja värit. 

 

 

Tänä syksynä vallitsevat sekä 

vahvat värit että niin sanotut 

nude-värit. Nude tarkoittaa 

meikissä huomaamatonta, 

luonnollista ja maanläheistä. Voit 

myös yhdistellä nudea ja vahvaa! 

Laita esimerkiksi silmiin 

voimakkaampi meikki ja huuliin 

luonnollinen huomaamaton väri, tai 

toisinpäin! Tai sitten voit tehdä 

koko meikin nudena!  

 

 



 

Vahvassa silmämeikissä suositaan tänä syksynä harmaan sävyjä, joista voi 

tehdä niin sanotun smokey eye-meikin. 

Smokey eyen kaveriksi sopiikin vaalea 

puna huuliin arkena ja tumma juhlana. 

Smokey eye- meikin voi tehdä siis 

myös päiväksi, halutessaan 

vaaleampana, hillitympänä versiona. 

Aina meikkiä tehdessä on hyvä 

muistaa, että lisää väriä vähän 

kerrallaan. Väriä on helpompi lisätä 

kuin ottaa pois. Muista myös häivyttää 

rajat huolella, jotta meikki on siistin 

näköinen ja smokey eye look tulee 

esiin.  

 

 

Huulissa yksi tämän syksyn suosikkiväri on tumma viininpunainen. Se sopii 

useimmille ja näyttää upealta juhlissa, varsinkin illalla. Tämän syksyn 

hitteihin kuuluu myös käyttää mattapunaa kiillon sijaan. Toki jokainen 

valitsee itse, kumman haluaa.  

Tadaa !! Valmis.  Sitten vaan juhlimaan tai töihin.  

Toivotan sinulle oikein lämmintä syksyä!  

Ja muistathan että minulle voit lähettää edelleen kommenttia tai 

kysymyksiä joko sähköpostilla osoitteeseen: iloinenviesti@oulunkaari.com 

tai kirjeellä osoitteeseen: Iin työhönvalmennuskeskus kauneus ja 

hyvinvointi Asematie 167 91100 Ii 

 

- Heli - 
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VIRKISTYSREISSU KUKKOLANKOSKELLE JA 

IKEAAN 

 

Tiistaina 3.10 kävimme Myötätuulen järjestämällä virkistysreissulla. Tällä 

kertaa matkamme suuntautui pohjoista kohti. Ensiksi kävimme Ruotsin 

puolella Kukkolankoskella.  Kaunis Kukkolankoski kutsuu matkailijoitaan jo 

pelkällä olemuksellaan ja pauhaava koski toi siihen oman, entisaikaisen 

tunnelmansa.  

 

Naapurimaiden rajana toimi siis itse koski eli toisella puolella näkyi Suomi. 



Meillä oli Myötätuulen puolesta eväät mukana. Paistoimme makkaraa ja 

joimme kahvit herkullisten leipien ja pullien kera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paikan päällä oli pieni lahjapuoti, josta sai 

ostaa tuliaisia, muun muassa lähistöllä 

sijaitsevalla maatilalla tuotettua 

rypsiöljyä. 

 

 

 

 

 

 

Käveleskelimme ja nautimme maisemista. Ilma oli hyytävän kylmä sillä 

koskellahan tuulee aina mutta tämä ei iloista seuruetta haitannut ☺ 



Pian oli aika jättää Kukkolankoski taakse ja suunnata, minnekäs muualle 

kuin ostoksille :D  

Osa porukasta, kuten Timo ja minä, halusi mennä Ikeaan ja osa 

karkkikauppaan ja tupakkakauppaan. No, sehän tiedetään, kun minä Ikeaan 

pääsen niin, siinä tuhraantuu meikäläisellä aikaa, joten tällä kertaa emme 

ehtineet sitten muualle. 

Ikeasta lähti mukaan jälleen yhtä sun toista, lähinnä pikku neidille. 

Näyttipä siltä, että myös toiset olivat löytäneet ostettavaa kaupoista.  

Seuraavaksi suuntasimme jälleen suomen puolelle ja kävimme vielä 

ostoksilla ja syömässä Raxissa ostoskeskus Rajalla.  

Sitten olikin jo päivä kääntymässä iltapuoleen ja matka kotiin alkoi. 

Kiitokset jälleen kerran reissun järjestäjille!  

Ja hei ihmiset. Lähtekää ihmeessä mukaan näille reissuille sillä aina meillä 

on hauskaa yhdessä ja virkistynyt mieli (ostosten kera monestikin :D) 

kotiin tuomisiksi. 

- Heli ☺ <3 



SIENET HARRASTUKSENA 

 

 

Jukka, Pudasjärvi 

Lempiväri: vihreä 

lempipaikka: Luonto 

Lempijuoma: Kahvi 

Lempiruoka: Makaronilaatikko 

Elementti: Tuli ja maa 

Harrastukset: marjastus, sienestys, piirtäminen, maalaaminen, ulkoilu 

sekä kaverit 

 

 

 

 

Jari, Pudasjärvi 

Lempiväri: musta 

Lempipaikka: Myllykari  

(nuotiopaikka joenrannassa) 

Lempiruoka: poronkäristys,  

muusi, puolukkahillo 

Lempijuoma: Jaffa 

Elementti: vesi ja maa 

Harrastukset: marjastus, sienestys, kalastus ja ystävät 



TATTIPIZZA 

pohja 2,5 dl haaleaa vettä 

0,5 dl ruokaöljyä 

1 tl suolaa 

0,5 palaa hiivaa 

noin 6 dl vehnäjauhoja 

päälliset;  

tabasco mild, tomaattipyre, männynherkkutatteja, sipulia, 

valkosipulinkynttä, jauhelihaa paistettuna, jalapenoja, juustoa 

Liuota hiiva kädenlämpöiseen veteen. 

Lisää suola, jauhot ja öljy. Sekoita tasaiseksi. 

Alusta pizzataikinaa muutama minuutti. 

Anna kohota liinan alla lämpimässä ja vedottomassa paikassa, kunnes 

taikina on kaksinkertainen (vähintään 30 minuuttia). 

Kauli taikina ohueksi pizzapohjaksi. Esivalmistele päälliset ja lisää pohjan 

päälle. Paista uunissa 250 noin 15min. 
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TÄRKEÄÄ!! Poimi vain RUOKASIENIÄ, jotka tunnistat varmasti. Jos 

tunnistat vain myrkyllisiä sieniä, ei niitäkään tule poimia. 

RYÖPPÄYS on keittämistä kiehuvassa vedessä, myrkkyjen poistamiseksi. 

Ruokasienet ** voi syödä sellaisenaan/paistettuna. 

Männynherkkutatti                    Suppilovahvero 

                            
++** Myrkyllisiä sellaisenaan, ryöppäyksen jälkeen ruokasieniä 

 

Korvasieni   Kangasrousku 

              
++ MYRKYLLISIÄ 

 

Punakärpässieni  Valkokärpässieni 

                            

(sienien kuvat internetistä) 
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Lehteä voi käydä lukemassa myös sähköisesti Oulunkaaren kuntayhtymän 

nettisivuilla oulunkaari.com: 

 http://www.oulunkaari.com/perhe-ja-

sosiaalipalvelut/vammaispalvelut/tyo-ja-paivatoiminta/iloinen-viesti-lehti/ 

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/
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