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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA 

 

Tällä kertaa kerron teille itselleni tärkeästä asiasta, nimittäin 

esteettömyydestä. Esteettömyys tarkoittaa sitä, että on helppo liikkua 

paikasta toiseen, vaikka käyttäisikin apuvälineitä. 

Itse käytän pyörätuolia ja rollaattoria. Joskus harmittaa, kun 

esteettömyyttä ei ole huomioitu oikealla tavalla. Esim. luiska saattaa olla, 

mutta se on vaarallisen jyrkkä tai sitä ei ole ollenkaan.  

Iissä kirjastosta luiska puuttuu kokonaan. Terveisiä kunnan päättäjille. 

Tähän epäkohtaan tarvitaan pikainen muutos! 

Kiitos teille rakkaat lukijat kuluneesta vuodesta. Kädessäsi on Iloisen 

Viestin 1-vuotis juhlanumero. Vuosi on kulunut nopeasti, mutta tämä on ollut 

tosi antoisaa ja kehittävää työtä. Tästä on hyvä jatkaa. Muistakaa lähettää 

juttuvinkkejä. Niitä otamme edelleen ilolla vastaan.  

Oikein hyvää syksyn jatkoa ja hauskoja lukuhetkiä 1-vuotiaan Iloisen 

Viestin parissa!  

 

 

 

 

 

 

 

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 
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SORSASTUSHARRASTUKSESTAAN 

  KERTOI MARTTI MATILA  

 
Sorsanmetsästys alkaa 20 päivä elokuuta klo 12.00. Sorsastusaika kestää 

vuoden loppuun eli 31.12.2016. Erilaisia sorsalajeja on paljon, mutta 

sorsametsällä pyydetään yleensä sinisorsaa, heinäsorsaa, tavia, telkkää ja 

haapanaa. Sorsia voi pyytää oikeastaan mihin kellon aikaan tahansa.  

 

Sorsia ammutaan haulikolla. Joillakin metsästäjillä saattaa olla lintukoira 

matkassa, joka on oiva apu sorsametsällä. Koira hakee sorsia vedestä tai 

muista hankalista paikoista. Sorsastuksessa voi käyttää myös sorsapilliä tai 

tekosorsia houkuttelemaan oikeita sorsia.  

 

Sorsia on nykyään vähemmän kuin ennen, Martti kertoo. Tämä johtuu hänen 

mielestään siitä, että joutsenia on nykyään paljon ja ne hätyyttävät sorsia 

pois pesimästä. Sorsa on myös aika arka lintu, se karttelee ihmisiä.  

 

Martti on käynyt sorsametsällä vuodesta 1983. Sukulaismiehet ovat 

opettaneet hänet metsästämään. Martilla on tapana käydä Oijärvellä 

sorsajahdissa ja kulkupelinä on yleensä vene. Jos niin hyvä tuuri käy, että 

saalistakin saa, niin ensiksi saalis nyljetään ja lihat voi laittaa joko voissa 

paistamalla tai uunissa pottujen kera. Myös kasviksia voi laittaa sekaan. 

Mikäli lihaa ei mausta, niin liha voi olla väkevää.  

 

 
      Sinisorsa 

 



  LEHTITIIMIN MIETTEITÄ JA 

KOHOKOHTIA VUODEN VARRELTA 
 

Miltä on tuntunut tehdä lehteä? Mitä ajatuksia lehden teko on 

herättänyt? 

Heli: Todella kivalta ja antoisalta. Lehti on antanut minulle järkevää 

tekemistä, olen saanut toteuttaa siinä itseäni. Intohimoni on kauneuteen ja 

terveyteen liittyvät asiat.  

 

Timo: Lehden teko on ollut mukavaa, ei ole ollut yksitoikkoista. Monenlaisia 

tarinoita olen saanut puhtaaksikirjoittaa ja ottaa paljon valokuvia. 

 

Sirpa: Lehti on tuonut näkyvyyttä meille ja meidän toiminnalle. Paljon on 

saatu vuoden varrella erilaisia juttuvinkkejä. Olemme saaneet kehuja 

lehdestä, että se on hyvä ja sitä on mukava lukea. 

 

Sanna: Moni joka on lukenut lehteä, on tykännyt siitä. 

 

Mikä on ollut vuoden kohokohta lehdessä? 

Heli: Vaikea sanoa, niitä on niin monia. Mutta pikkuleijonien haastattelu on 

kyllä kokemus ylitse muiden. 

 

Timo: Pikkuleijonien haastattelu 

ja Iin ruoka-avusta tehty juttu. 

Ruoka-apu on mielestäni  

hieno homma! 

 

 

 

 



Sirpa: Kun saimme haastatella Caritaksen Heikki Kerästä ja Tahkokankaan 

Pentti Laitista Tahkokankaan kesätapahtuman järjestämisestä. 

Pikkuleijonien haastattelu jäi myös mieleen ja varsinkin se, kun pääsi heidän 

kanssaan yhteiskuvaan. 

 

Sanna: Linnapuotijuttu. Mielenkiintoista kuulla mitkä tuotteet menevät 

kaupaksi ja mitkä eivät. 

 

YHTEENVETO:  

Mukavaa olla mukana tekemässä tällaista. Ollaan päästy tutustumaan 

eri paikkoihin ja toisten avotyöpaikkoihin. Tuodaan näkyvyyttä erilaisille 

ihmisille. Lehden myötä meistä kaikista on tullut esiin uusia ja yllättäviä 

puolia ja vahvuuksia. Lehti on antanut meille positiivista energiaa ja 

voidaan olla ylpeitä itsestämme. Meidän lehtitiimillä on saumaton 

yhteistyö! Toinen ajattelee ja toinen sanoo asian ääneen. Ideat yleensä 

syntyvät ketjureaktiona. Olemme ystäviä keskenään ja tunnemme 

toisemme hyvin, niin se helpottaa yhteistyötämme.  

Loistavasti mennyt vuosi ja edelleen juttuja riittää!  

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 



IIN TYÖHÖNVALMENNUSKESKUKSEN 

   AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ  

 
Torstaina 8.9.2016 teimme iltavuoron klo 14.00-19.00. Syy oli Avoimien 

ovien päivän tapahtuma, jonka me Iin asiakasfoorumin jäsenet järjestimme. 

 

 

 

 

 

 
 

Kävijämäärä yllätti meidät. Ensin vähän jännitti, tuleeko porukkaa vai ei. 

Mutta yllätyimme positiivisesti. Väkeä kävi tasaiseen tahtiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Myynnissä oli arpoja ja 

kahvilassa leivonnaisia.  

Myös Iin Työhönvalmen- 

nuskeskuksen tuotteita  

oli myynnissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Niko esittelee arpajais- 

    voittojaan. 

 
 

Sirpan tehtäviin kuului kertoa asiakasfoorumista kävijöille. Vaikeinta oli 

saada porukka rauhoittumaan ja kuuntelemaan. Oikealla Heli Perttunen. 

 



 

 

Arvat menivät kuin  

kuumille kiville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitämme kaikkia tapahtumaa tukeneita tahoja. 

Kiitämme arpajaislahjoittajia: Aallon Kaluste, AK-

Tauko Autokeidas Ii, Hairlekiini Ii, Keltamäki Ky, 

K-Market, Kärkkäinen Ii, R-Kioski Ii, S-Market, 

Oulunkaaren Ky ja Valintatalo. 

Kiitos myös kahvilan toimintaa tukeneille. 



 

 

 

 

 

 
 

Vas: Sirpa Kröger, Miia Tihinen, Heidi Taskinen, Ilona Paaso, Reko Koskinen,  

        Harry Taskinen ja Henna-Riikka Sallinen 

 

 Asiakasfoorumilaisten palautetta avoimien ovien päivästä: 

 ajankohta oli hyvä 

 hyvin onnistui, positiivisesti onnistui 

 rahallisesti onnistui hyvin ja kävijämäärä täyttyi 

 yllätys että oli niin paljon kävijöitä 

 tasaisesti kävi ihmisiä 

 muutamille tuli esiteltyä taloa 

 asiakasfoorumista sai kerrottua kun ihmiset 

hiljentyvät kuuntelemaan 

 kannatti järjestää, kokeillaan uudestaan joskus 

mutta vähän eri lailla 

 kantapään kautta oppii 

 paikallislehti Rantapohjassa oli iso juttu 

 retkikassaan saatiin kerättyä rahaa 

 koko tapahtuma oli asiakasfoorumin jäsenten 

järjestämä, ohjaajat olivat taustatukena 



  IIN KUNNANJOHTAJA ARI 

ALATOSSAVAN HAASTATTELU 
 

Kerrotko itsestäsi kuka olet?  

Olen kunnanjohtaja Ari 

Alatossava. Perheellinen, 3 lasta. 

 

Mitä työnkuvaasi kuuluu?  

Virallisesti kunnanjohtaja johtaa 

kuntaa; kuntalaisten asioita ja 

työntekijöitä, vastaa päätöksistä 

ja asioista sekä toimii esittelijänä 

kunnanhallituksessa, jossa 

päätökset tehdään. 

 

Kauanko olet ollut Iin 

kunnanjohtajana? 

Puolitoista vuotta. 

 

Mitä koulutusta vaaditaan 

kunnanjohtajalta? 

Virkaa haettaessa vaatimukset 

voivat vaihdella kunnittain. 

Yleensä kunnanjohtajalla on jokin 

korkeakoulututkinto. Monella 

myös hallintopuolen tutkinto. Itse 

olen aikoinani käynyt Torniossa 

liiketalouden ja tietotekniikan 

instituutissa ylioppilaspohjaisen  

merkonomitutkinnon. Sen jälkeen  

 

 

 

 

 

 

 

Oulun yliopistossa filosofian 

maisteriksi. Tietysti tähän työhön 

kuuluu tietojen päivittäminen. Eli 

koulutuksissa käyminen työn 

lomassa.  

 

Mitä olet tehnyt aiemmin ennen 

tätä nykyistä työtä? 

Joskus aikanaan olen myynyt 

vakuutuksia ja ollut yhden firman 

luotto-osastolla. Kun tulin Iihin, 

silloin tänne perustettiin Iilaakson 

Teollisuuskylä Oy. Eli kunnan 

omistama osakeyhtiö, joka 

rakentaa toimitiloja kunnalle. 

Lisäksi olen tehnyt erilaisia 

yrityskehitykseen liittyvää asioita 

rakennuttamisen lisäksi, 

yrityksille rahoituksia ja 

kehittämishankkeita. 



Miten edistäisit meille tärkeitä 

asioita esim. hyvinvointia ja 

esteettömyyttä?  

Esteettömyys tulisi ottaa jo ihan 

lakisääteisesti huomioon kaikessa 

uudessa rakentamisessa. 

Tietoisuutta lisäämällä asiat 

etenisivät paremmin. 

Toteuttaminen toki riippuu aina 

remontin suuruudesta ja tietysti 

budjetista. Tällaiset asiat olisi 

tärkeää tuoda esille, sillä ihmiset 

joita tämä ei koske, eivät niistä 

tiedä. Keinoja on erilaisia. 

Useasti kuntalaiset ottavat  

päättäjiin yhteyttä, jos tuntevat 

jonkun heistä. Päättäjät voivat 

ottaa sitten asian esille 

kokouksissa.  

 

Meillä kukaan ei ole vielä  

oikeassa palkkatyössä, eli 

voisiko kunta olla esimerkkinä ja 

palkata vajaakuntoisen oikeisiin 

palkkatöihin? 

En näe mitään estettä sille. 

Työllistäminen niin Iissä, kuin 

muuallakin, on iso valtakunnallinen 

ongelma. Itse olen sitä mieltä, 

että kaikki pitäisi saada töihin. 

Kannattaa olla itse aktiivinen.          

Tiedätkö Iin 

Työhönvalmennuskeskuksen 

toiminnasta ja asiakkaista? 

Oletko koskaan käynyt siellä? 

En ole käynyt. Sain kyllä kutsun 

avoimien ovien päivän 

tapahtumaan, mutta aikatauluni ei 

tuolloin antanut myöten.  

 

Päättäjät tekevät päätöksiä, 

mutta kuinka te osaatte asettua 

tavallisen kuntalaisen asemaan? 

Valtuuston jäsenet päättävät 

asioista. Jäsenet valitaan 

vaaleissa. Me viranhaltijoina 

valmistelemme asioita ja 

päättäjät päättävät. Aika hyvin 

mielestäni kuntalaisten asiat 

tulevat esille, sillä kunta on pieni.  

 

Kuinka mielestäsi tulisi kehittää 

Iin kunnan sosiaalipalveluita? 

Soteuudistus vaikuttaa kaikkeen. 

Toivomme ensisijaisesti, että 

sosiaali-ja terveyspalvelut 

säilyisivät Iissä. Isojen muutosten 

vuoksi tähän on vaikea vastata 

tällä hetkellä.    kuvat: Timo Pikkarainen 

 



   

 

 

 

 

 

 

”      ”Aurinko laskee selkäsi taa, se värjää sun    

hiuksesi punaisellaan” – Dingo-   

Syysillan väriloistoa Iijoelta 

 

 

 

 

 

 

 

 



         KUUKAUDEN AVOTYÖNTEKIJÄ 
 

Kertoisitko itsestäsi kuka olet? 

Minä olen Riekin Leena Marjatta. 

Olen 57-vuotias.  

 

Mitä työnkuvaasi kuuluu? 
Olen kehitysvammaisten 

päivätoimintakeskuksessa 

avotöissä tiistaisin-perjantaisin. 

Minä olen keittiötöissä. Tehtäviini 

kuuluu pöydän kattaminen, tiskin 

hoitaminen, roskapussien 

tyhjennys, silitys. Maanantaisin 

olen Työhönvalmennuskeskuksessa 

töissä.  

 

Kuinka kauan olet tehnyt tätä 

työtä? Monta vuotta. 

 

Pidätkö työstäsi? 

Kyllä minä tykkään olla töissä.  

 

Mikä on helpointa työssäsi? 

Minusta kaikki on helppoa. Samoja 

hommia minä teen kotonakin.  

 

Mikä on vaikeinta työssäsi? 

Mikään ei ole vaikeaa. 

Mitä teet vapaa-ajallasi? 

Lenkkeilen, ulkoilen, laitan ruokaa, 

ja marjastan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



KUULUMISIA PUDASJÄRVELTÄ 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                Piia Kelahaara ja Marjaana Alatalo olivat kesäleirillä Rovaniemellä  

 

Millä leirillä olit?  

Marjaana: Palojärven 

lomakeskuksessa kesäleirillä. 

Piia: Olin samalla leirillä.  

 

Kuinka kauan leirillä saattoi 

olla?  

Marjaana: Melkein kaksi viikkoa.  

Piia: Olin leirillä yhden viikon. 

Missä leiri oli?  

Marjaana: Rovaniemellä. 

Piia: Samassa paikassa.  

 

Ketä leirillä oli? 

Marjaana: Siellä oli väkeä ympäri 

Suomen, henkilökuntaa, sekä 

ohjaajia.  

Piia: Samaa porukkaa.  

 



 

 

 

 

 

Mitä leirillä tehtiin?  

Marjaana: Ulkoilua, pihaleikkejä, 

askartelua ja käynti joulupukin 

pajassa.  

Piia: Pihaleikkejä, pelejä, 

karaokea, tanssit, askartelua, 

eläinten ruokkimista ja kävin myös 

joulupukin pajassa.  

 

 

Mikä oli kivaa?  

Marjaana: Kaikki oli kivaa, 

varsinkin auringonotto ja kilpa-

autolla rallin ajo. Lisäksi syntyi 

lomaromanssi.  

Piia: Kaikki oli mukavaa.  

 

 

Mitä olisi saanut olla lisää?  

Marjaana: Askartelua ja 

laulamista. 

Piia: Eläinten ruokkimista olisi 

saanut olla lisää. 

  

 

 

 

 

 

Minkä olisi voinut unohtaa?  

Marjaana: Ei mitään.  

Piia: Alkoholin, kun siellä oli 

siideriä.  

 

 

Suosivatko säät?  

Marjaana: Oli hyvät ilmat ja vain 

yhtenä päivänä satoi vettä. 

Muuten paistoi aurinko ja oli 

lämmintä.  

Piia: Välillä satoi ja ukkosti, 

muuten paistoi aurinko.  

 

 

Mitä huomioitavia asioita oli 

leiriä ajatellen?  

Marjaana: Kaikki oli ok. 

Piia: Ihan ok.  
 

 

 

-Jutun kirjoitti Jukka Ahonen-

 

 

  



      HILTURANNAN KESÄLEIRI  

 

 

Millä leirillä olit?  

Jukka: Olin Hilturannan 

kesäleirillä.  

Pasi: Olin samalla leirillä kuin 

Jukka.  

 

Kuinka kauan leirillä saattoi 

olla?  

Jukka: Olin leirillä yhden päivän, 

aamupäivästä iltapäivään.         

Pasi: Olin leirillä viisi päivää ja 

neljä yötä. Yöpyminen oli 

leirikeskuksen tiloissa.  

 

Missä leiri oli?  

Jukka: Pudasjärvellä 

Hilturannalla.  

Pasi: Tutussa paikassa. 

 

Ketä leirillä oli?  

Jukka: Pudasjärven Työkeskuksen 

ja Rimmin palvelukodin asukkaita, 

sekä ohjaajia.  

Pasi: Siellä oli työkavereita ja 

tyttöystävä.  

 

 

 

 

 

Iloisia leiriläisiä 

 

           

 

Mitä leirillä tehtiin?  

Jukka: Siellä oli lipunnosto 

salkoon aamuisin. Sitten oli 

saunomista, pihaleikkejä, ruokailu 

lounasaikaan ja kahvittelua.   

Pasi: Siihen sisältyi myös uimista 

ja kalassa käyntiä, grillattiin 

makkaraa. Lisäksi oli ruoan 

kuljetus päivittäin leirialueelle ja 

leiriolympialaiset.  

 

Mikä oli kivaa?  

Jukka: Pihaleikit, tikanheitto ja 

yhdessäolo. 

Pasi: Saunominen, uiminen, 

pallopelit. 

 



Mitä olisi saanut olla lisää? 

Jukka: Ulkoilua ja kävelyä, 

luonnon tutkimista. 

Pasi: Luonnossa liikkumista ja 

kävelyä  

 

Minkä olisi voinut unohtaa? 

Jukka: Kiireen 

Pasi: Kiireen ja työnteosta 

puhumisen.  

 

 

 

Suosivatko säät?  

Jukka: Joo, aurinko paistoi ja oli 

poutaa silloin, kun minä olin siellä.  

Pasi: Aurinko paistoi ja oli 

ukkosta välillä, oli myös lämmintä. 

  

 

Mitä huomioitavia asioita oli 

leiriä ajatellen?  

 Jukka: Sään mukainen 

pukeutuminen ja riittävä 

juominen, kun oli kuuma ilma. 

Pasi: Toisten huomioon ottaminen, 

sopiva vaatetus.  
 

Mika Piri näyttää mallia saappaanheitossa. 

Hilturannan leirillä keskiviikko oli    

leiriolympialaispäivä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilturannan leirijutun kirjoittajat Jukka Ahonen    

ja Pasi Tihinen.  



KAUNEUS JA HYVINVOINTI   

    SYYSKUU, PUTOILEVAT LEHDET,  

                    SITÄHÄN SE SYKSY ON… 

 

Kesäinen luonto muuttaa olemustaan syksyisemmäksi. Ulkoisen kauneuden 

ja hyvinvoinnin perusta on sisäinen kauneus ja hyvinvointi. Siispä tämä 

juttu käsitteleekin juuri sitä.  

 

Voisinpa veikata, että syksy on melkein meille kaikille väsyttävää aikaa. Illat 

pimenevät aikaisin ja ilma kylmenee. Kesä on jälleen kerran takana. Kaikki 

tämä vaikuttaa mielialaan. Monesti auttaa se, että kääntää asiat niin 

sanotusti toisinpäin. Ajattele vaikka niitä ihania värejä, joita syksy tuo 

tullessaan. Syksyn tuoksua ja sitä kuinka kahvi maistuukin hyvälle. Ja 

lämmittää työpäivän lomassa tai sen jälkeen iltasella. Siihen kaveriksi 

vaikkapa joku hyvä kahvileipä tai vaikka suklaapala. Namskis! Vielä kun 

vetäytyy sohvan nurkkaan villasukat jalassa rentoutumaan ja katsomaan 

lempisarjaansa tai elokuvaa. Kuulostaa hyvältä? Minusta ainakin!  

 

Tai ajattele niitä vitamiineja, joita luonto meille tarjoilee, esim. mustikka 

ja puolukka. Näistä kirjoitinkin viime numerossa. Syysilman kosteus tekee 

iholle ihmeitä. Lähde siis lenkille. Tai ihan vain ulos edes muutamaksi 

minuutiksi. Pieni liikunta pistää kummasti hyvänolon hormonit eli endorfiinit 

liikkeelle. Ja kappas olosi kohenee! 

 

Toki ihminen on ihminen ja aina se ei onnistu. Joskus on hyvä ottaa pieni 

palaveri itsensä kanssa ja pohtia asioita. Meihin ihmisiin vaikuttaa kaikki, 

mitä elämän varrella tapahtuukaan.  Iloja ja surua. Etukäteen ei kuitenkaan 

kannattaisi asioita murehtia, vaan käyttää energia tässä päivässä 

elämiseen.   



Fyysisistä sairauksista puhutaan paljon. Sen ymmärtää helpommin, sillä ne 

ovat nähtävissä. Aina näin ei kuitenkaan ole. On olemassa sairauksia jotka 

eivät näy päällepäin. Jos ihminen ei jaksa samalla lailla tehdä asioita, on 

hyvä muistaa ja tiedostaa, että aina ei ole kyse laiskuudesta. Taustalla 

saattaa olla joku syy, sairaus tai elämäntilanne, joka verottaa henkisiä 

voimavaroja. Henkilö itse voi haluta tehdä paljon asioita, mutta ei vain 

kykene. Olisi aina hyvä muistaa olla tuomitsematta, ennen kuin tutustuu 

ihmiseen.  

Henkiset sairaudet eivät ole tahdonasia. Jos saisi valita ollako terve tai ei, 

useimmat varmasti haluaisivat olla terveitä. Ihminen voi olla myös yhtä hyvä 

työntekijä, vaikka ei kykenisikään tekemään saman verran tai samalla lailla 

töitä, kuin toinen, jolla ei sairautta ole. Henkiset sairaudet eivät tee 

kenestäkään tyhmiä. Ja ovat liian usein tabuja. Siis asioita, joista ei puhuta, 

mutta jotka ovat olemassa. Esimerkiksi masennus voi sairautena tulla 

kenelle tahansa. Senpä vuoksi asioista kannattaakin puhua avoimesti ja 

pistää stoppi häpeälle! Muun muassa tähän Iloinen Viesti pyrkii. 

Toki aina ei automaattisesti ole kyse sairaudesta, vaan elämäntilanteen 

vuoksi voi myös olla uuvuksissa. Esim. läheisen sairastuminen, lapsiperheen 

haasteet, läheisen kuolema, vievät paljon voimavaroja. ETHÄN SIIS JÄÄ 

NELJÄN SEINÄN SISÄLLE, VAAN SUUNTAA KATSEESI AINA 

ETEENPÄIN! 

Isäni, joka sairaasti syöpää, tapasi sanoa: Niin kauan kuin on elämää, 

on myös toivoa! Tämä sanoma on minulle ollut niin tärkeä, että halusin 

jakaa sen myös teille. Siispä toivotankin taas oikein ihanaa ja valoisaa 

lokakuun alkua –Heli - 

Mammalomasta huolimatta jatkan palstan pitämistä, joten minulle voit 

lähettää kysymyksiä tuttuun tapaan sähköpostilla 

iloinenviesti@oulunkaari.com tai Asemantie 165, 91100 Ii ja kuoreen 

tunnus Heli.           

mailto:iloinenviesti@oulunkaari.com


     KUIVANIEMEN FESTARIT  
 

Tänä vuonna 26.8. Kuivaniemen festareiden lavalle nousi musiikin 

veteraaniksi laskettava Frederik. Muistatteko esim. kappaleet Iijoki, 

Tyttö kuin tiikeri, Linda Linda ja Harva meistä on rautaa. Yleisökin pääsi 

hommiin aina välillä laulamalla joitain pätkiä lauluista.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipun hintaan kuului tänäkin vuonna hernekeitto. Hernekeitto oli maukasta 

ja sitä toivottavasti riitti kaikille.  

Toivottavasti perinne jatkuu. 

 

 

                                Soppatykki 
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      IIN WANHAN HAMINAN MARKKINAT 
 

Teimme päiväkävelyn Iin Wanhan Haminan markkinoille lauantaina 3.9. 

Markkinoilla oli aika paljon väkeä. Myyntikojuja oli jonkin verran. Esim. 

leipämyyjä, karkkimyyjä, laukkumyyjä, korumyyjä, kahviloita, 

makkaranmyyntiä, arvanmyyntiä, Oriflamea jne. Ainakin kahdesta 

myyntikojusta sai ilmaisia ilmapalloja.  

 

 

 

 

 

 

 

Tällä kertaa ei ollut muikkujen, eikä nahkiaisen myyjiä. Mutta yhdessä 

kojussa oli kalasäilykkeitä myytävänä.    

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat: Kalle Pakanen 



Ohjelmaakin markkinoilla oli järjestetty. Esiintymässä oli Iin 

laulupelimannit. He lauloivat omia lauluja, sekä yhteislauluja, joihin yleisökin 

sai osallistua. Mukavasti oli porukkaa laulamassa ja kaikenikäisiä ihmisiä. 

Pelimannit olivat tosi hyviä. Markkinoilla esiintyi myös laulaja, jonka nimeä 

emme tienneet. Hän lauloi omia laulujaan. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

          Kuvat: Kalle Pakanen 

 

 

 

Musiikkiesitysten jälkeen menimme erääseen kojuun makkaran syöntiin. 

Sen jälkeen kävimme vielä Huilingissa lohikeitolla. Se oli tosi hyvää. Joimme 

ruoan päälle myös kahvit siellä.  

Markkinoilla oli ihan kiva käydä. Ilma oli kylmä, mutta onneksi ei satanut. 

Olimme vähän pettyneitä siihen, että myyjiä oli aika vähän.    –Sanna P- 



  KUULUMISET KUIVANIEMESTÄ 
 

 

 

 

 

 

 

Tietyö etenee Kuivaniemessä ja 

nyt jo asfaltoidaan alikulkua. 

 

 

 

 

 
 

Meille tuli askartelumateriaalia tietyö- 

maalta kolme tonnia. Kiitos siitä tietyö- 

porukalle. Nyt meillä on Kuivaniemen  

toimintakeskuksessa Uusi Majakka. 

 

 

 

Kiitokset Iin Työhönvalmennus-   

keskukselle purkinkansista. Nyt 

ne ovat täällä kohta viimeis-

teltyinä ja käytössä. Purkki-

maalarit viimeistelevät purkkeja 

ja kansimies valmistaa kannet. 



ELÄMÄNTARINOITA  

    HELI JA TIMO PIKKARAINEN 

 

Heli 34 v. ja Timo Pikkarainen 32 v. 

Olimme tavanneet samassa työpaikassa jo kaksi vuotta aikaisemmin vuonna 

2008 SPR:n kierrätysmyymälä Pointissa Iissä. Tällöin asiat eivät edenneet 

tutustumista pidemmälle. 

 

Tapasimme vuonna 2010. Vaikka olemme iiläisiä molemmat, satuimme 

samaan tapahtumaan Ala-Temmeksellä. Kappas kummaa, katseemme 

kohtasivat jo ensimmäisenä iltana. Tästä ehti kulua vain muutama viikko, 

kun ystävyys syveni rakkaudeksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seurusteltuamme vuoden, annoimme avioliittolupauksen ja menimme 

kihloihin. Eri haasteista huolimatta suhteemme on kestänyt ja syventynyt 

entisestään vuosien varrella.  



Keväällä 2012 päätimme lyödä hynttyyt yhteen. Muutimme yhteiseen 

asuntoon Iin keskustaan ja juhannuksena 2014 meidät vihittiin avioliittoon 

Iin kirkossa.  

Teemme työksemme Iloinen Viesti- lehteä  

Iin Työhönvalmennuskeskuksessa.  

Lisäksi käymme töissä toisaalla.  

Timo Micropoliksessa viestintäapulaisena  

ja Heli Iin seurakunnassa lasten päiväkerhon 

apuohjaajana. Sivutyönä/harrastuksena Heli  

on Oriflamen edustajana.  

 

Tänä kesänä meistä tuli vanhemmat. Eri vaiheiden jälkeen saimme kauan 

odotetun esikoisen. Pieni ja hyväntuulinen Juliana-tyttäremme näki 

päivänvalon heinäkuun viides päivä. Siispä Heli on nyt äitiyslomalla töistään, 

jatkaen kuitenkin Iloisen Viestin palstan tekemistä.  

Vapaa-aikanamme pyrimme ulkoilemaan, 

nykyään luonnollisesti vaunujen kanssa. 

Lisäksi rentoudumme telkkaria katsellen 

yms. Lisäksi Timolla on harrastuksena 

akvaario ja kuten mainittu aikaisemmin, 

Helillä Oriflame. Nykyisin suuri osa ajasta 

menee tyttären hoidossa. Vietämmekin aikaa 

eniten koko perheen kesken.  Ennen meillä oli 

tapana käydä uimassa Haukiputaan 

Vesijatulissa, mutta nykyään emme ole 

ehtineet käydä.  

Nyt piakkoin meillä on muutto isompaan asuntoon, sillä kaksio alkaa käydä 

pieneksi. Puuhaa siis riittää yllin kyllin. Haluamme toivottaa lukijoillemme 

oikein ihanaa ja (toivottavasti) lämmintä syksynjatkoa! Timo, Heli ja Juliana 

 



    SANNA JA KALLE PAKANEN 
 

 

Ensimmäisen kerran tapasimme Iin Työhönvalmennuskeskuksessa, kun Kalle 

tuli hakemaan puupuolelta töitä. Ihastuin Kalleen heti ensisilmäyksellä, kun 

Kalle oli niin komea. 

 

Kaikki lähti liikkeelle siitä, kun olimme leirillä Karhunsaaren 

leirikeskuksessa. Kalle lähetteli minulle rakkaita terveisiä ystävän 

välityksellä. Leirin jälkeen Kalle vieraili minun luona aamuin illoin.  

Tuolloin asuin vielä äidin ja isän luona. Siitä se seurustelu sitten lähti 

käyntiin.  

 

Seurustelimme yli 10 vuotta, ennen kuin menimme kihloihin. Olimme jonkin 

aikaa kihloissa, kunnes muutin Kallen rivitalo-kaksioon. Minusta oli ihana 

muuttaa avopuolison kanssa yhteen. Kaikki oli silloin niin uutta ja 

jännittävää. Tässä vuosien varrella olemme muuttaneet samaan pihapiiriin 

isompaan asuntoon. Entinen kaksio oli vähän liian ahdas.  

 

Muutaman vuoden yhdessä asumisen ja kihloissa olon jälkeen Kalle kosi 

minua ennen kauppareissulle lähtöä ja siitä lähti häiden suunnittelu käyntiin. 

Häitä oli ihana suunnitella. Suunnitteluun kuului juhlapaikan mietintä, 

hääpukujen katsastus, aikataulujen miettiminen ja monenlaista muuta. 

Häitä vietimme 28.7.2014. Hääpäivä oli ihana ja lämmin. Häitä vietimme 

lähimpien ystävien ja sukulaisten kesken. Meidät vihittiin Iin kirkossa ja 

juhlat pidettiin Museokahvila Huilingissa. Häiden jälkeen lähdimme jatkoille 

vielä ravintola Iisakkiin laulamaan karaokea kaason ja bestmanin kanssa.  

Häiden jälkeen elämämme on mennyt hyvin ja onnellisesti. Minä käyn 

avotöissä Iin Kärkkäisen pukupuolella ja Työhönvalmennuskeskuksessa. 

Kalle on avotöissä Kallion kotipuutarhalla.  –Sanna ja Kalle Pakanen- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   HEIDI JA HARRY TASKINEN 
 

Tapasin mieheni Harryn ensi kertaa, kun oltiin samassa koulussa Ylitorniolla 

vuona 1995. Katselin Harryä salaa monet kerrat, kunnes yksi päivä 

katseemme kohtasivat. Alettiin pikkuhiljaa tutustumaan ja lopulta 

huomasimme, että rakastamme toisiamme. Alettiin olemaan yhdessä. Harry 

kävi luonani Rovaniemellä ja minä Iissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuosi seurustelusta menimme kihloihin vuonna 1996 jouluna Rovaniemellä. 

Välimatka oli vähän hankala, kun toista oli kova ikävä. Mutta siitäkin 

koettelemuksesta selvittiin. Vuonna 2000 minä muutin Iihin Harryn kanssa 

omakotitaloon. Yhteiseen kotiimme. Sopeuduin Iihin nopeasti. Sain uusia 

ystäviä, joiden luona käymme Harryn kanssa kylässä ja joskus käymme 

porukalla ulkona syömässä. Vuonna 2008 päätimme mennä naimisiin. Häät 

olivat juuri meidän näköiset ja minusta tuli rouva Heidi Taskinen.  

                       – Heidi ja Harry Taskinen - 



          HEI LUKIJA! 

Voit lähettää myös oman elämäntarinasi Iloiseen 

Viestiin postitse tai sähköpostitse. Julkaisemme 

mielellämme tarinasi. Yhteystietomme löytyvät 

lehden loppupuolelta. 

 

?????????????????????????????????????????? 

KUVA-ARVOITUKSIA 

 

Arvaatko mistä löytyy 

tällaiset pallukat?      
 

 

 

 

  Myrkyllinen punaposki on nimeltään? 

 

 

 

 

?????????????????????????????????????????? 



  VALKEAN REISSU  
 

Valkean reissu Ouluun 14.9 oli tarkoitettu Iin avotyöntekijöille 

virkistyspäiväreissuksi. Meitä oli yhteensä 16 avotyöntekijää, sekä kaksi 

ohjaajaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihan mukava päivä, hyvää ruokaa ja hyviä ostoksia. Paljon liikkeitä ja kävin 

melkein joka paikassa. Paras kauppa oli kioski, josta ostin tuliaisia. 

Karkkikauppakin oli hyvä. –Sanna- 

 

 

 

 

 

 

 



Aamulla puoli yhdeksän aikaan lähdettiin taxibussilla kohti Valkeaa, perillä 

oltiin yhdeksän maissa. Ensin käytiin aamukahvilla ja sitten lähdettiin 

kiertelemään paikkoja. Osa liikkeistä oli minulle uusia. Suosittelen 

Valkeassa olevaa mehubaaria, josta sai smoothieta. Itse valitsin 

appelsiinismoothien, se oli hyvää. Lisää virkistyspäiviä, vaihtelu virkistää. 

Avotyökavereita näkee niin harvoin, tällaisia päiviä lisää! – Sirpa- 

 

 

 

 

 

Oli hyvä reissu. En ollu ennen käynyt Valkeassa. Kävin kaikissa liikkeissä, 

kaikki oli hyviä. Ostin sinistä jäähilejuomaa. Oli hyvää ja kylmää. Oli iso 

kauppa, ostin t-paidan. –Niko- 

 

Mukava reissu, ostin karkkia.  

Jäätelö oli hyvää, ostin pehmis- 

jäätelön. Valkea oli iso paikka.  

–Noora- 

 

 

 

 

 



IIN TYÖHÖNVALMENNUSKESKUKSEN 

SENIORIRYHMÄ TUTUSTUI OULUN 

YLIOPISTOLLISEEN PUUTARHAAN 
 

Aluksi ei tahdottu löytää oikeaan paikkaan, mutta vihdoin ja viimein 

löysimme kasvitarhan. Pääsimme ilmaiseksi sisälle, kun kassanainen oli 

lähtenyt pois.  

 

 

 

 

 

Kävimme katselemassa kukkia ja kasveja. Siellä  

oli kasveja isoja ja kauniita. Puutarhassa oli  

kuuma kuin saunassa!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kävimme myös kahvilla ja ostin viinerin. Se oli herkullinen. Oli mukava käydä 

pitkästä aikaa. Olihan se vaihteluakin, eikä aina tartte istua työpaikalla. Oli 

viihdyttävää ja tuli hyvä mieli.        -Raili Kakko ja Salme Järvenpää  25.8.2016- 



        URHEILU 

 

  

 

      JÄÄKIEKKO 

Hannu Päivärinta kertoo, että jääkiekon World Cup of Hockeyn 

harjoituspelit ovat alkaneet. Suomi pelasi Ruotsia vastaan torstaina 8.9. 

Helsingin Hartwall areenalla. Peli oli tosi tiukka ja jännittävä, mutta 

Suomi vei voiton jatkoajalla 3-2. HYVÄ SUOMI!!! Hannun mielestä 

Leijonilla on nyt hyvä joukkue. Tosipeleissä Suomi ei kuitenkaan 

valitettavasti pärjännyt ja putosi jatkosta. 

Hannu kertoo myös, että SM-liigan pelit ovat alkaneet. Hän aikoo 

seurata, miten Kärpät pärjäävät tällä kaudella. Hannun veikkaus on, että 

Kärpät pärjäävät hyvin. 

 

    
 

 

 

          KÄRPPÄLOGO 
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OLIPA KERRAN AURINKOINEN  

                    JA LÄMMIN SYYSPÄIVÄ… 
 

Näillä kuuluisilla sanoilla on hyvä aloittaa Iin Työhönvalmennuskeskuksen 

retkipäivä 26.6.2016.Joskus työnteon ohella kaipaa virkistystä ja 

irtiottoa. Siispä päätimme lähteä porukalla retkelle Iin Ylirannan 

Laineputaalle. 
 

 

 

 

 

 

Osa halusi marjastaa, ja lähtihän sitä 

puolukkaa ihan hyvin  

Kalastajat valmistautuvat kohtaamaan 

kalasaaliin  

 

Otimme eväät mukaan. Vietimme ”laatuaikaa” hyvässä seurassa kalastellen, 

marjastaen ja nautiskellen ihanasta ilmasta! Meillä oli myös leikkimielinen 

kalastuskilpailu, jonka voitti Hannu Miettunen kolmella kalalla. Palkinnoksi 

hän sai tuubihuivin ja lippalakin. 

 

 

  Nappaako vai ei? 



Paistoimme makkaraa ja söimme täytettyjä sämpylöitä, joimme kahvia 

korppujen ja keksien kera. 

 

 

 

 

 

 

 

Makkara maistui ulkoilmassa. Slurps!                 Pariskunta Pikkarainen nauttii 

               eväistä 

 

Kalasaalistakin tuli! Nimittäin ahvenia. Kalasaaliit paistettiin nuotiolla. 

 

 

 

 

 

             Kappas! Sieniäkin löytyi 

                                                 ja muita kasveja 

 

            Ja nappashan se!  

Päivä oli erittäin antoisa ja saimme taas lisäpotkua töihin. Tällaisia päiviä 

voisi olla aina silloin tällöin.   



                   HILLARETKI 

Pudasjärveläinen Pirkko Klemetti kävi hillassa heinäkuussa isänsä kanssa ja 

hilloja löytyi aika paljon. Ilma oli aurinkoinen ja vähän oli kuuma. Koko päivä 

meni hillareissulla. Pirkko maalasi Pudasjärven työkeskuksen vihreässä 

työpajassa taulun hillareissusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 Pirkko Klemetti 



       IIN TYÖHÖNVALMENNUSKESKUKSEN 

      PIHAPIIRI ON VALMIS 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



ART II TAIDEPUISTO 

 
Löytyy Iin Pappilan läheisyydestä, nelostien varrelta. Kuvaajamme Timo 

Pikkarainen kävi tutustumassa taidepolkuun. 

 

”METSÄIHMINEN” 

 AAGE GAUP 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

      ”TÄHTIPORTTI”  

       BIRGITTA LINHART 2014 

 

 

 

 

 

 

VAS. ”KOIVU” OLE WICH 2012 



         ”YLÖSALAISIN” LENA STENBERG 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

”ELÄMÄNPUU”  

NIKOLAI FEDOROV 2012 

           

 

”KUNNIANOSOITUS” INGUN UTSI 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



”MY NAME IS NATURE II” CAROLA GRAHN  2016 

 

                     ”MY NAME IS NATURE III”  

CAROLA GRAHN 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIK. ”EDELLÄ KÄVIJÄT”  

        JENNI LAITI  

        OUTI PIESKI 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ”JOKIRANNAN JUURAKOT” 

    TIMO JOKELA 2012 



      ”HUOMAA MINUT” SANNA KOIVISTO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIK: 

 ”AIKA PALAA”  

ANTTI YLÖNEN 2014 

 

 

 

 

 

         VAS.    ”VÄKIJOUKKO”  

               SERGE OLIVILK FOKOVA  

        2012 



  LOGOKILPAILU 

 

LOGOKILPAILU JATKUU VIELÄ LOKAKUUN  

AJAN, KOSKA LOGOJA EI OLE TULLUT 

TARPEEKSI TOIMITUKSEEN. SIISPÄ EI 

MUUTA KUIN SUUNNITTELEMAAN ! 

 

 

 

 

          LOGOKILPAILU 
LOKAKUUN ajan sinulla on mahdollisuus osallistua Iloisen Viestin 

LOGOKILPAILUUN eli keksi ja piirrä ILOINEN VIESTI- LEHDELLE 

OMA TUNNUS.  

Parhaan LOGON eli tunnuksen valitsee toimitustiimi. 

Voittaja palkitaan mahtavalla palkinnolla.  

 

Voittaja julkistetaan MARRASKUUN lehdessä.  

 

Onnea matkaan ja mahdollisimman hyviä logoja kehiin! 

Kuvat voi lähettää iloisen viestin sähköpostiosoitteeseen: 

iloinenviesti@oulunkaari.com  

 

tai Iloinen Viesti Asematie 165C, 91100 Ii 

mailto:iloinenviesti@oulunkaari.com


?? KUVA-ARVOITUKSEN RATKAISU ?? 
 

 Pallukat ovat KAUPPAKESKUS VALKEAN KATTOIKKUNAT 

 Kuvan myrkkysieni on nimeltään KÄRPÄSSIENI 

 

    MYYDÄÄN! 

POLTTOVALMISTA, TALVEN JA KESÄN KUIVUNUTTA SEKAPUUTA 

IIN TYÖHÖNVALMENNUSKESKUKSESSA.  

HINTA: 60€/PINOKUUTIO+15€ KULJETUS (MAX. 10KM 

ETÄISYYDELLÄ IIN KESKUSTASTA) 

LASTAUS JA PINOAMINEN KUULUU HINTAAN 

 

 

 

 

 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ”Meill' on metsässä nuotiopiiri”  


