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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA 
 

Hei kaikki! 

Kädessäsi on nyt ihka ensimmäinen Iin Työhönvalmennuskeskuksen oma 
lehti Iloinen viesti.  Minä olen päätoimittaja Sirpa Kröger.  

Työskentelen Työhönvalmennuskeskuksessa. Lisäksi käyn avotöissä 
hoivalla. Käyn lukemassa, laulan ja juttelen vanhuksille eli vedän 
viriketoimintaa. 

Vapaa-aikana harrastan laulamista ja olen tietokoneella. Toimin myös 
aktiivisesti Me Itse -yhdistyksessä. Joten jatkossa voit lukea tästä 
lehdestä Me Itse -yhdistyksen tuoreimmat kuulumiset. 

Lehtemme käsittelee ajankohtaisia tapahtumia. Tässä lehdessä ovat esillä 
muun muassa kesäkisat Ylivieskassa ja venetsialaiset Kuivaniemellä.  

Minulle voi antaa aihe-ehdotuksia. Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa.   

Antoisia lukuhetkiä teille kaikille. Terveisin päätoimittaja, 

Sirpa Kröger 
 
 Iloinen viesti 

 Ilmestyy: Noin 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 

mailto:iloinenviesti@oulunkaari.com


ME ITSE -YHDISTYKSEN ESITTELY 
 

Me Itse on liike itsenäisen elämän puolesta. Liike on toiminut jo yli 
kymmenen vuotta. Meidän pääkallopaikkamme on Tampereella. 
Valtakunnallinen puheenjohtaja on tamperelainen. Tampereella on Me Itse 
yhdistyksen toimisto. 

Ennen pienempiä paikallisia ryhmiä sanottiin alajaoksiksi. Nyt tämä nimi on 
poistettu sen vaikeaselkoisuuden vuoksi. Nykyään näitä pienempiä 
paikallisia toimijoita sanotaan Me Itse -ryhmiksi. Lähin ryhmä toimii 
Haukiputaalla, jossa itsekin olen aktiivisesti mukana. 

Ryhmässä toimii yleensä yksi tai kaksi taustatukihenkilöä. Nimensä 
mukaisesti he toimivat taustalla. 

Haukiputaalla puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Sauli Lempiäinen. 
Kokoonnumme joka kuukauden viimeisenä maanantaina. Kokouksissa 
mietimme yhdessä ryhmämme tulevaa toimintaa. Esimerkiksi viime 
toimintakaudella järjestimme karaoketanssit. 

 

    OLEN IHANA TYTTÖ, 
    RAKASTAN KAIKKEA! 
 

 

  

 

  

 



TOIMITUSTIIMIN ESITTELY 

Sirpa Kröger (vas.), Heli Pikkarainen, Sanna Pakanen ja Timo Pikkarainen. 

 

Päätoimittajana toimii Sirpa Kröger. Kauneus- ja hyvinvointipalstasta 
vastaa Heli Pikkarainen. Lehden monitoiminainen on Sanna Pakanen. Hän 
osallistuu lähes jokaisen jutun tekoon. Valokuvaaja ja ATK-vastaava on 
Timo Pikkarainen. Lehden jutut ja kuvat ovat toimitustiimin tuotantoa. 

Taustatukihenkilöinä toimivat avo- ja tuetuntyön ohjaajat Leena Korjonen 
ja Minna Kurttila. 

 



 

Nimikilpailun julkistamistilaisuudessa oli mukavasti väkeä. 

 
 

Lehden nimikilpailun voitti Eija Kemppainen ehdotuksellaan Iloinen viesti.  



IIN TYÖHÖNVALMENNUSKESKUKSEN 
ESITTELY 
 

Työhönvalmennuskeskuksen toiminnan ja valmennuksen sisällöt koostuvat 
valmentavasta ja ohjatun työn tekemisestä. Valmennuksen ja ohjauksen 
pääpaino on erilaisissa arkielämässä ja työelämässä tarvittavissa taidoissa 
kuten yhteistyökyky, sosiaalisuus, pitkäjänteisyys, täsmällisyys, 
vuorovaikutus ja yhteisien sääntöjen noudattaminen. 
Työhönvalmennuskeskus on 25-paikkainen. 

Työhönvalmennus 
Pitää sisällään henkilökohtaisten taitojen valmennusta, esimerkiksi 
sosiaaliset taidot, vuorovaikutus, kulkeminen, henkilökohtainen hygienia, 
työturvallisuus, erilaisten sääntöjen noudattaminen ja niiden merkitys. 

Kädentaidot, tekstiili 
Pitää sisällään työhön valmennuksen ja monenlaiset kädentaidontyöt, 
esimerkiksi tilaustyöt, kankaankudonta, kankaanpainanta ja ompelutyöt. 

Kädentaidot, puutyö 
Pitää sisällään työhön valmennuksen ja monenlaiset kädentaidontyöt, 
tilaustyöt ja omana tuotantona erilaisia käyttö- ja koriste-esineitä. 

Ulospäin suuntautuvat toiminnot 
Pitää sisällään esimerkiksi tilaustyöt, polttopuiden tekoa myyntiin ja 
pinoamista, ulkoalueiden hoitoa, rakennustyömaiden siivousta ja asuntojen 
perussiivousta. 

Ulkotyöryhmä 
Toiminta pitää sisällään muun muassa keräyspaperilaatikoiden 
tyhjennyksen ja lehtien sidontatyön. Lisäksi ovat ulkoalueiden hoitotyöt, 
lumityöt, hiekoitus, ruohonleikkuu, pensaiden leikkuu, polttopuiden 
pinoaminen, marjojen keruu pensaista ja tarvikkeiden siirtoa paikasta 
toiseen. 



 

 

Avo- ja tuetun työtoiminnan tehtävä on etsiä asiakkaille heidän 
yksilöllisten kykyjensä ja taitojensa mukaisia työtoiminta- ja työpaikkoja 
ja järjestää työssä ja työtoiminnassa tarvittava tuki niin työntekijälle 
kuin työnantajallekin. 

Toiminta pitää sisällään työtoiminnan ja työpaikat yrityksissä, yhteisöissä 
ja kunnan eri toimipaikoissa. Toiminta tukee, ohjaa ja valmentaa 
yksilöllisesti asiakkaita ja työnantajia toiminnassa ja sopimuksien teossa, 
sekä avustaa erilaisten tukien saamisessa. Työtoiminnan asiakkaille 
maksetaan työpanokseensa suhteutettua työosuusrahaa. 

Lähde: www.oulunkaari.com 

 
 

Iin Työhönvalmennuskeskus löytyy osoitteesta Asematie 165 C, 91100 Ii. 
Kuva: Timo Pikkarainen. 

http://www.oulunkaari.com/


AJANKOHTAISTA 

 
Työhönvalmennuskeskuksen naapurissa, vanhainkodin rakennustyömaalla 
on aikamoinen sekasotku. Roskia ympäri ämpäri ja pölisee kovasti. 
Työmiehet ovat purkaneet vanhan vanhainkodin maan tasalle. 
Kannattaa olla 
varovainen liikkuessaan 
työmaan läheisyydessä!  

 

 
 
 
 
 
 

Joka toinen perjantai on karaoke tai 
levyraati Työhönvalmennuskeskuksessa. 

 
 
 
 

 

 

 

                 Syysloma on 30.10.–2.11.2015. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Porinapiiri on joka toinen tiistai avotyöntekijöille 
Työhönvalmennuskeskuksessa. Ajankohdat: 13.10, 27.10, 10.11 ja 24.11. 

 

Avotyöpalaverit ovat joka toinen kuukausi. Seuraava palaveri on 
keskiviikkona 18.11.2015 kello 12-14 Puistolan tiloissa. 

 
 

 

 

 

      Kuntosali Iin kuntoklubilla torstaisin 1.10. alkaen 
      kello 11.45-13. Avotyöntekijöillä on mahdollisuus 
      osallistua.  



 

MUISTUTUS HUOMIOLIIVIN 
JA HEIJASTIMEN KÄYTÖSTÄ 

 

PIMEÄ SYKSY ON TAAS TULOSSA JA 
PIMEÄSSÄ HAVAITSEMINEN ON VAIKEAA. 

 

MUISTA SIIS TURVALLISUUTESI JA KÄYTÄ 
HEIJASTINTA TAI HUOMIOLIIVIÄ! 

 
 
 
                                   

 

 

 

 

 

Muista myös käyttää pyöräilykypärää! Se on halpa henkivakuutus! 
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                        TÄSSÄ OLISI 

                 MEILLE HYVÄ TALO  

             MINÄ MUUTAN YLÄKERTAAN 

  

                                 

 

 

 

 

 

NO MINÄ MUUTAN 

ALAKERTAAN  

                                                                                ME MUUTAMME 

                                                                                 YLÄKERTAAN 

                                                                                  VUOKRALLE 

 

                            

 

 

     

 



VASTAAVAN OHJAAJAN PAAVO 
VIRKKUSEN HAASTATTELU 

 
Kertoisitko lyhyesti itsestäsi, kuka olet? 
Olen Paavo Virkkunen, vastaan vammaisten ja vajaakuntoisten 
työtoiminnasta seudullisesti: Ii, Simo, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala.   

 
Mitä työnkuvaasi kuuluu? 
Työ ja päivätoimintojen kehittäminen, esimiestehtävät, tiimipalaverit, 
talouspuoli, henkilöstö ja asiakaspäätökset sekä erityishuoltojohtoryhmän 
puheenjohtajan tehtävät. 

Lisäksi tuuraan asumispalveluvastaavaa ja olen vanhus- ja 
vammaisneuvoston jäsen Pudasjärvellä. Hyvä organisointi helpottaa 
toimintaa. 

 
Kuinka kauan olet tehnyt tätä työtä? 
31 vuotta eri paikoissa. Iin kunnalla vuodesta 2002 lähtien, Oulunkaaren 
alusta asti vuodesta 2010.  

 
Onko eri paikkakuntien toimintojen välillä eroa? 
Eri paikkakunnilla on erilaisia toimintoja ja asiakkaita. Periaate on sama, 
toiminta riippuu asiakkaista. Ihmisarvo on kaikilla sama. Eri asiakkaat 
tarvitsevat erilailla tukea. 

 
Kumpi on mielenkiintoisempaa, seudullinen vai paikkakuntakohtainen 
työ? 
Seudullinen työ on vaihtelevampaa ja laaja-alaisempaa. 



 

Mitä ajattelit kun kuulit lehti-ideasta? 
Ajattelin, että hirveän hyvä juttu. Saadaan asiakkaiden ääni kuulluksi. 
Toimii tiedotuskanavana.  

 
Onko tällaista lehtitoimintaa muualla? 
Ei ainakaan Oulunkaarella ole muualla. 

 
Miten vietät vapaa-aikasi? 
Marjastan syksyllä. Aikaisemmin sienestin. Ulkoilen luonnossa. Harrastan 
erilaista liikuntaa. Matkailu ja yhdistystoimet esimerkiksi Iin 
tukiyhdistyksen puheenjohtaja. 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
Paavo Virkkunen haastateltavana. Kuva: Timo Pikkarainen.



AVOTYÖNTEKIJÄ NIKO TIIRO
 
Mitä työnkuvaasi kuuluu? 
Pahvihommia. Vien varasto-
huoneeseen pahvia ja erilaisia 
roskia. Lajittelen ne eri pisteisiin. 
Haen myös myymälän puolelta 
tyhjiä pahveja. Joskus 
hinnoittelen tuotteita myymälän 
puolella mikäli jää aikaa. 
 

Kuinka kauan olet tehnyt tätä 
työtä? 
Noin 4 vuotta. 
 

Pidätkö työstäsi? 
Pidän. Mukavaa työtä. 
 

 
Mikä on helpointa työssäsi? 
Kaikki on helppoa, kun sen osaa. 
 

Mikä on vaikeinta työssäsi? 
Roskien lajittelu, jos laatikossa on 
paljon erilaista lajiteltavaa. 
 

Mitä teet vapaa-ajallasi? 
Katson telkkaria. Seuraan uutisia 
ja urheilua, esimerkiksi formuloita 
ja jääkiekkoa. Luen sanomalehtiä. 
Hoidan koiria. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Niko Tiiro työn touhussa. 



AVOTYÖNTEKIJÄ SANNA PAKANEN 
 
Mitä työnkuvaasi kuuluu? 
Teen Kärkkäisen varastolla töitä. 
Puran vaatteita laatikoista ja 
hengaroin niitä. Laitan joskus 
vaatteita myymälän puolella. 

Kuinka kauan olet tehnyt tätä 
työtä? 
Noin 3 vuotta. 

Pidätkö työstäsi? 
Kyllä pidän. Kun oppii laittamaan 
hengariin vaatteita, niin osaa 
paremmin tehdä sen myös kotona. 
Erityisesti pidän siitä, että saan 
laittaa hengariin miesten kaulus-
paitoja, kun niissä on neuloja ja 
muoveja. Töissä on mukavat 
työkaverit. 

 

Mikä on helpointa työssäsi? 
Se on helpointa, jos vaatteissa on 
hengarit jo valmiina, kun ne otetaan 
laatikosta pois. Vaatteet tarvitsee 
vain nostaa sitten telineeseen. 

Mikä on vaikeinta työssäsi? 
Sekalainen vaatelaatikko (sekaisin 
erilaisia ja erikokoisia vaatteita), 
joka pitää purkaa. Numerokokoja 
on vähän vaikea laittaa, kun en osaa 
niitä oikein hahmottaa. Lasten 
vaatteita on myös vähän vaikea 
laittaa. 

Mitä teet vapaa-ajallasi? 
Laulan karaokea ja piirrän. 
Haaveilen karaoketähteydestä. 
Käyn aviopuolison kanssa 
lenkkeilemässä.

 
 
 
 
    
       Sanna Pakanen 
       hengaroimassa 
       vaatteita.



KAUNEUS- JA HYVINVOINTITOIMITTAJA 
HELI ESITTÄYTYY 

 

Heipparallaa! 

Kesä lähestyy loppuaan. Lehdet putoilevat puista, ja illat pimenevät. 
Poltamme kynttilöitä, marjastamme, ynnä muuta sellaista.  

Vuodenajat vaihtuvat toiseen, mutta yhtä asiaa ei kannata unohtaa: 
nimittäin itsestä huolehtimista ja oman hyvinvoinnin edistämistä. 

Eri vuodenaikoina teemme eri asioita. Harrastamme erilaista liikuntaa. 
Syksyllä mieli kaipaa ehkä lepoa, mutta myös piristystä, sillä saatat tuntea 
itsesi väsyneeksi. 

Samoin iho kaipaa erilaista huolenpitoa eri vuodenaikoina. Siispä sinulla 
onkin oiva tilaisuus istua alas, ottaa rennosti aikaa itsellesi ja lukea, mitä 
minulla on kerrottavaa.  

Tässä numerossa kerron tapahtumasta Likkojen lenkki, jossa olin mukana 
15.8.  

Näet myös kuvia tästä, niin kuin muustakin, mitä käsittelen palstallani. 
Minulla on tietoa ja taitoa, mutta eritoten intohimoa juuri tähän 
aiheeseen.  

Olen töissä Työhönvalmennuskeskuksessa tiistaisin ja perjantaisin. 
Avotöissä maanantaisin ja keskiviikkoisin leikitän lapsia Iin seurakunnan 
päiväkerhossa. Olen ollut Oriflame-edustajana jo yli neljän vuoden ajan. 
Rakastan työtäni. Minulle voit myös jättää kysymyksiä toimitukseen. 
Vastaan niihin palstallani parhaani mukaan. 
Antoisia lukuhetkiä sinulle!  

Heli Pikkarainen 



KUULUMISIA KESÄKISOISTA 

 
 
Kesäkisat olivat Ylivieskassa. Meiltä Iistä oli mukana 25 henkilöä.  
Lajeja oli saappaanheitosta rännipalloon ja tarrapalloon. 
 
Me iiläiset saimme neljä hopeaa juoksusta ja pallonheitosta.  
Sää suosi osallistujia, ei satanut. Tunnelma oli katossa, kuten aina.  
Reissusta kotiuduimme noin kello kuusi illalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kisamarssi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
Hannu Päivärinnan 
juoksukilpailun 
kisastartti. 

 

 

 

 

 

 

Palkintojenjakoa. 

 

 

 

 

 

 



Likkojen lenkki lauantaina 15.8. Oulussa 
 

Ja hopp! 

Otin siis itseäni niskasta kiinni. 
Vihdoin ja viimein päätin ottaa 
ihan uuden haasteen vastaan ja 
lähteä mieheni siskon ja tädin 
houkuttelemana Likkojen lenkille 
Ouluun. 

Likkojen lenkki on naisille 
suunnattu oma, ainutlaatuinen 
jokavuotinen tapahtuma. Se pitää 
sisällään paitsi liikuntaa, myös 
viihdettä. Ja tietty 
NAISENERGIAA! 

Tunnelma oli käsin kosketeltava ja 
mukaansatempaava. Se antoi 
minulle potkua taas liikkua 
enemmän! 

 

 

 

 

 

 

 

Osallistumismaksu oli noin 35 
euroa, jos ilmoittautui 30.6. 
viimeistään, niin kuin teimmekin. 
Siihen kuului virvokkeita, ilmaisia 
maistiaisia ja täyttävät 
lenkkieväät. Tapahtumasta jäi 
uskottoman hyvä mieli ja energiaa 
riitti! 

Voin siis lämpimästi suositella sitä 
myös sinulle. 

Ja jos mietit, olenko riittävän 
hyvä, olenko oikeankokoinen, niin 
lopeta se siihen paikkaan. Sillä 
osanottajia riitti joka lähtöön! 
Kaikki olemme kauniita ja 
arvokkaita sellaisina kuin olemme! 

Siispä tsekkaa ohessa olevat 
kuvat! 

Heli Pikkarainen 

 

    
   Tämän vuoden lenkkipaitani. 
   Väri ei ehkä ole mikään lempi- 
   värini, mutta onneksi on tuo  
   kaunis kukkakuvio! 



Aurinkosuojat mukaan! Oriflamen Sun zone, 
aurinkosuojakertoimella 30 varustettu emulsiovoide, 
Ecollagen-sarjan kevyt päivävoide, suojakerroin 
30, kasvoille, sekä huulille BB-voide. 

                              

 

 

 

Wuhuu! Hunksin pojat 
pitivät kunnon show:n 
meille. 

                           

  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 
      
     Lenkillä. Vedenjuonti on erityisen tärkeää, jottei neste- 
     hukka yllätä! Ja fiilikset ovat huikeet! :D 



Herkullisina lenkkieväinä kana- 
pastasalaattia, kivennäisvettä ja 
proteiinipatukkaa! Näillä jaksaa!  

 

 

 

 

 

          MAALI! Ja fiilikset katossa! :D 

 

 

Ja tapahtuma huipentui Lauri Tähkään! 

 

 

 

 

 

 

Jääkiekkokuulumisia 
 
Hannu kertoi, että Kärppäpelit ovat jälleen alkaneet. Kärpät ovat 
voittaneet jo useamman kerran. Hannu oli käynyt katsomassa Kärpät-
Kalpa peliä. Kärpät voitti ottelun. Pelissä oli ollut tappelu ja molemmille 
joukkueille tuli jäähyt. Kärpät johtaa tällä hetkellä sarjaa. 



Kuulumisia Venetsialaisista 
 
27.8. olimme Venetsialaisissa Kuivaniemellä. Sadekaan ei haitannut meitä.  
Pääesiintyjänä oli Kake Randelin. Vanhoja ja uusia kappaleita oli sopivasti 
sekaisin. 
 
Eikä ruokapuoltakaan ollut unohdettu. Lipun hintaan sisältyi erittäin 
maukas hernekeitto.   
 
Suuri kiitos Saarentienkodin väelle koko tapahtumasta. 
 

 

 

 

 

”Kop kop kop  avaa 
hakas”, lauloi Kake. 

 

           

 

 

 

 

 

 



Musiikkiuutisia 

♪ Hannu Päivärinta kertoi, että Sanni tekee uutta levyä. 

♪ Kesähitit 2015 on ilmestynyt. 

♪ Megadeath on hyvä bändi. 

♪ Hannu on ostanut uuden levyn. 

♪ Timo Lohilahti aikoi ostaa uuden levyn. 

♪ Lehden monitoiminainen Sanna Pakanen kertoi, että hänen 
mielestään Maximus ja Ässät ovat hyviä orkestereita. Sanna kävi 
kuuntelemassa Maximusta Oulunkaaren seutukunnallisissa tansseissa 
Merihelmessä kesän alussa. Ässät olivat esiintymässä ravintola 
Iisakissa kesällä.  

♪ Susanna Ojalan mielestä paras laulaja on Suvi Teräsniska. 
 

 

 

          

 

 

 

         Helena Virkkusen 
         kukkamaa. 



SYYSKUUN LUONTOPALSTA 

 

Kesä alkaa olla lopussa. Alkukesä oli viileä, loppua kohti säät paranivat. 
Syksy saapuu pikkuhiljaa. Nytkin ulkona paistaa aurinko. 

 

 

                                                              

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kuvat: Timo Pikkarainen. 



EIJA KEMPPAISEN JA ILKKA ALAMAUNUN 
TÄMÄN KESÄN KARVAISIA LAPSIA 
 

 

 

      Tässä me vauvat olemme noin viikon ikäisinä. 

 

 

 

 

 

Otetaan vähän rennosti 
auringonpaisteessa.  

 

 

 

 

 

 

 

Tässä me sulassa 
     sovussa 
     köllöttelemme. 



TEKSTIILIPUOLEN KUULUMISET JA 
OHJAAJAN ESITTELY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                 

 

  

 

 

Kuvat: 
Timo 
Pikkarainen. 



Tällä hetkellä uutena tuotteena teemme tyynynpäällisiä. Työn alla on myös 
koruja, kransseja, helmien huovutusta ja patalappuja. Tiistaisin olemme 
aloittaneet naisten kuntosaliryhmän avopalvelukeskuksessa. 

 
 

Kerttu Vikki, tekstiilityön ohjaaja 
 
Mitä työnkuvaasi kuuluu? 
Tekstiilitöiden suunnittelu- ja esivalmistelu, töiden ohjaus ja loppu-
valmistelut. Erilaisten ryhmien ohjaus, kuten liikuntaryhmien ohjaus. 
 

Kuinka kauan olet tehnyt tätä työtä? 
Kuusi ja puoli vuotta. Aloitin vuonna 2009. Tekstiilityöt ja käsillä 
tekeminen ovat olleet aina lähellä sydäntäni, ja kouluttauduin tälle alalle. 
 

Pidätkö työstäsi? 
Rakastan työtäni ja 
ihmisiä, joiden kanssa 
teen työtä. 
 

Mikä on helpointa 
työssäsi? 
Silloin kun kaikki 
sujuu kuin tanssi. 
 

Mikä on vaikeinta 
työssäsi? 
Haastavat tilanteet.         Kerttu Vikki. 
 

Mitä teet vapaa-ajallasi? 
Harrastan voimannostoa, lenkkeilyä, kielten opiskelua, mökkeilyä, 
musiikkia, tanssia ja käsitöitä. Tällä hetkellä harrastan eniten 
voimannostoa ja kuntoilua.



PUUTYÖPUOLEN KUULUMISET JA 
OHJAAJAN ESITTELY 
 

 

  

 

 

 

 

 

Puutyöpuolen miehiä pihahommissa. 
Kuvat: Timo Pikkarainen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tällä hetkellä tehdään pääasiassa polttopuita siihen asti, kun kelit sallivat 
ja materiaalit riittävät. Sadekelillä sisätöitä kuten tilaustöitä, esimerkiksi 
linnunruokinta-automaatteja, jotka menevät myyntiin Linnapuotiin. 



Arto Murtovaara, puupuolen ohjaaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arto Murtovaara. Kuva: Timo Pikkarainen. 
 
 
Mitä työnkuvaasi kuuluu? 
Työnkuvaani kuuluu järjestää työntekijöille järkevää ja mielekästä 
tekemistä sekä koneiden ja laitteiden kunnossapito ja materiaalien 
hankinta.  

 
Kuinka kauan olet tehnyt tätä työtä? 
Olen tehnyt vuodesta 2009 lähtien töitä. Aiemmin olen tuurannut vuoden 
verran silloista ohjaajaa. 

 
Pidätkö työstäsi? 
Pidän työstäni. Jokainen päivä on erilainen. Työ on vaihtelevaa. 



 
Mikä on helpointa työssäsi? 
Helpointa on ruokatunti. 
 
Mikä on vaikeinta työssäsi? 
Palaverit ovat vaikeinta, olen enemmän käytännön ihminen. 
 
Mitä teet vapaa-ajallasi? 
Harrastan tähtivalokuvausta, ei julkkiksia. Taivaalla on eri kohteita. Tällä 
hetkellä IC 1318, perhossumu. Olen harrastanut tähtivalokuvausta 
kymmenen vuotta. 

 
 

Kuvassa on avonainen tähtijoukko IC 1311 Joutsenen tähtikuviossa. 
Kuva: Arto Murtovaara. 

http://www.astrobin.com/208692/0/
http://www.astrobin.com/208692/0/


ULKOTYÖRYHMÄN KUULUMISET 
JA OHJAAJAN ESITTELY 
 

     

 

 

 

 

                         

  

      Ulkotyöryhmä 
      lehtienlajittelu-  
      työssään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arto Parttimaa, ulkotyöryhmän 
ja päivätoiminnan ohjaaja 
 
 
Mitä työnkuvaasi kuuluu? 
Olen ulkotyöryhmän ohjaaja kolme päivää viikossa, ma, to ja pe, sekä 
kehitysvammaisten päivätoiminnan ohjaaja ti ja ke. Ulkotyöryhmän ohjaus, 
töiden suunnittelu, organisointi ja järjestely. Päivätoiminnassa 
viriketoiminnan ohjaus ja perushoidon tehtävät. 
 
Kuinka kauan olet 
tehnyt tätä työtä? 
Yli kolmekymmentä vuotta. 
Valmistuin 1987 jouluna. Töitä 
olen tehnyt vuodesta 1983 jo 
ennen valmistumista. 
 
Pidätkö työstäsi? 
Kyllä, muuten en olisi jaksanut 
tehdä tätä kolmeakymmentä 
vuotta. 
 
Mikä on helpointa työssäsi? 
On mukava tulla aamulla töihin.  
                                    Arto Parttimaa. Kuva: Timo Pikkarainen 
Mikä on vaikeinta työssäsi?            
Tilausten ja tehtävien organisointi, jos ne tulevat päällekkäin. 
 
Mitä teet vapaa-ajallasi? 
Mökkeily, marjastus, kalastus, omakotitalon työt, ilmakivääriampuminen, 
sekä palveluskoiratoiminta ja -koulutus. 



AVO-JA TUETUNTYÖN KUULUMISET 
JA OHJAAJIEN ESITTELY 
Avo- ja tuetuntyön rintamalla on tullut uusia asiakkaita ja uusia 
avotyöpaikkoja. Työntekijöiden perehdyttäminen on käynnissä. Toimimme 
myös tämän uuden lehden taustatukihenkilöinä.  

Avo– ja tuetuntyön ohjaajan työnkuvaan kuuluu 

Avo- ja tuetuntyön ohjaus Ii-Kuivaniemi-Simo-alueella. Avo- ja tuetuntyön 
työpaikkojen etsiminen kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille, 
sekä muille vajaakuntoisille. Työajan ja työtehtävien räätälöiminen 
avotyöntekijän sekä työnantajan tarpeisiin sopiviksi.  

Työtoimintasopimusten teko, työhön perehdyttäminen ja työpaikan 
henkilökunnan perehdyttäminen toimimaan avotyöntekijän kanssa. 
Työpaikan henkilökunnan sekä avotyöntekijän tukeminen säännöllisten 
työpaikkakäyntien avulla. Tarvittaessa työpaikalla avotyöntekijän ohjaus 
koko työajan.  

Yhteistyö eri tahojen kanssa, esimerkiksi työnantajien, asumispuolen, 
omaisten, opiskelupaikkojen, Kelan, sosiaalitoimen ja muiden kanssa. 
Opiskelupaikkojen ja lisäkoulutuksen tarpeen kartoittaminen ja niistä 
tiedottaminen asiakkaille. Olemme asiakkaan tukena opiskeluun 
hakeutumisessa.  

Kirjalliset työt toimistossa, esimerkiksi toiminta- ja ohjaussuunnitelman 
teko yhteistyössä asiakkaan kanssa, laskutukset yrityksiin, 
avotyöntekijöiden läsnäolopäivien kirjaaminen, asiakaslistojen päivitys, 
ruokailujen merkkaaminen, tiedotteiden tekeminen sekä puhelut. 

Avotyöntekijöiden porinapiirin, sekä avotyöntekijöiden palavereiden 
suunnittelu ja toteuttaminen. 

Teemme tarvittaessa asumispuolella aamukäyntejä. 



Leena Korjonen, avo- ja tuetuntyön ohjaaja 
 
 
Kuinka kauan olet tehnyt tätä työtä? 
Kehitysvamma-alalla noin kymmenen vuotta ja nykyisessä työssä puoli 
vuotta. 
 
Pidätkö työstäsi? 
Kyllä pidän. Työ on vaihtelevaa, eikä ole kahta samanlaista päivää. Hyvä 
työyhteisö, jossa huumori kukkii ja homma toimii!  
 
Mikä on vaikeinta työssäsi? 
Yhden avotyöpaikan hankkimiseen joutuu tekemään kovan työn. Usein 
oletetaan, että kaikki tapahtuu käden käänteessä, vaikka asia ei näin ole 
todellisuudessa. 
 
Mikä on helpointa työssäsi? 
Sitten kun asiat on saatu rullaamaan. 
 
Mitä teet vapaa-ajallasi? 
Harrastan puutarhanhoitoa, käsitöiden tekemistä, tanssimista ja 
kuntosalilla käyntiä. Hoidan eläinystäviäni, jotka tykkäävät 
maapähkinöistä. Sissi-oravaa sekä fasaaniperheitä: kolmea Kotkotti-
rouvaa, seitsemää Piipii-poikasta ja yhtä fasaani-Ukkoa, jotka pihallani 
asustelevat. 
 

 

 

 

 

 

Leena Korjonen.  



Minna Kurttila, avo- ja tuetuntyön ohjaaja 
 
 
Kuinka kauan olet tehnyt tätä työtä? 
Kehitysvamma-alalla olen ollut n. 10 vuotta ja tässä nykyisessä työssäni 
olen ollut n. 5 vuotta. 
 
Pidätkö työstäsi?  
Pidän. Asiakkaiden kanssa tehtävä työ on mukavaa, monipuolista, 
mielenkiintoista ja antoisaa. Jokainen päivä on erilainen. Työkaverit ovat 
parasta A-luokkaa, heidän kanssaan puhalletaan yhteen hiileen ja kaikki 
tukevat toisiaan.  
 

Mikä on vaikeinta työssäsi? 
Saada asiakkaille oikeaa 
palkkatyötä. Ja se on myös joskus 
vaikeaa, kun yhteistyö ei pelaa 
kaikkiin suuntiin. 
 
Mikä on helpointa työssäsi? 
Tulen toimeen erilaisten ihmisten 
kanssa. 

Minna Kurttila. 
 
Mitä teet vapaa-ajallasi? 
Harrastan monenlaista kuntoilua esim. joogaa, lenkkeilyä, hiihtoa, koiran 
kanssa ulkoilua, kotona ”kuntosaleilua” ja jumppaamista. Patikoin Lapissa, 
eräilen, kalastan (virvelillä, pilkillä, ja verkoilla), marjastan, veneilen sekä 
moottorikelkkailen talvella. Hoidan karvaisia lapsiani, koiraani kultaista 
noutaja Moonaa ja kissaani Hilimaa ja ehkä vähän avopuolisoani  
Puutarhan hoito on myös lähellä sydäntäni.  



Seuraava lehti ilmestyy 31.10.2015 
 

 

 

 

 

Iloinen viesti -lehteä voi lukea 
Iin Kirjaston lehtiosastolla. 

 

 

Lehteä voi käydä lukemassa myös sähköisesti Oulunkaaren kuntayhtymän 
nettisivuilla oulunkaari.com: 
www.oulunkaari.com/sivu/fi/sosiaali_terveys/iin_kunta/perhepalvelut/aik
uissosiaalityo/vammaispalvelut/tyo-_ja_paivatoiminta/ 

 

 

Iloinen viesti -lehteä voi ostaa, hintaan 3 euroa kappale. Ota yhteys 
Iin Työhövalmennuskeskukseen 050 310 7227, jos haluat ostaa 
lehden. 

 

 

 

 

 

http://www.oulunkaari.com/

