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PÄÄTOIMITTAJAN KUULUMISET 
 
Hei taas lukijat! 

Vuosi on vaihtunut. Vanha sanontahan sanoo, uusi vuosi ja uudet kujeet. 
Tuliko muuten tehtyä uuden vuoden lupauksia? Itse en sellaista harrasta. 

Tässäkin numerossa on paljon mielenkiintoista luettavaa esim . 
erikoishaastattelu pikkuleijonista, sekä juttu Myötätuulesta.  

Tämä numero on hyvin talvinen, joka käsittelee esim. pukeutumista. 
Tuttuun tapaan on myös luvassa haastatteluita ja paljon muuta mukavaa. 

Talvisena päivänä on mukavaa istua sisällä ja lukea Iltsua (Iloista vistiä).  

Toivotan siis antoisia lukuhetkiä ja Hyvää Uutta Vuotta, koko 
toimitustiimin puolesta. 

Juttuvinkeistä olemme edelleen iloisia ja otamme niitä ilolla vastaan. 

 

Päätoimittaja 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 

mailto:iloinenviesti@oulunkaari.com


ME ITSE KUULUMISET 
 
Me itse Haukiputaan ryhmän puheenjohtajan Sauli Lempiäisen mietteitä:  
Meidän ryhmä on perustettu 2010. Ryhmä on siis toiminut 5 vuotta. 
Jäseniä on 18, jos taustatukihenkilötkin lasketaan mukaan.  

Oulussa ryhmä on toiminut jo pidempään. Ajatus Haukiputaan ryhmän 
perustamisesta oli se, että lähempänäkin on toimintaa. Valtakunnallisen 
yhdistyksen kanssa yhteistyö toimii hyvin. Pääpaikka on Tampereella. 

Oulussa tilanne on tällä hetkellä huono. He eivät voi toimia 
taustatukihenkilöiden puutteen vuoksi. Joten me yritämme auttaa heitä 
ehdottamalla yhteistyötä. 

Me Itse Haukiputaan ryhmä on saanut 500€:n lahjoituksen Lions Club 
Haukiputaalta.  He toivoivat meidän käyttävän lahjoituksen 
retkitoimintaan. 

Me Itse jäsenmaksu on 9€/vuosi. Liittymisen alaikäraja on 15 vuotta. 
Jokainen 15 vuotta täyttänyt kehitysvammainen voi liittyä jäseneksi. 
Yläikärajaa meidän yhdistykseen liittymiselle ei ole. 

Tervetuloa tutustumaan!           -Sauli Lempiäinen- 

 

 

 

 

 
 
 



AJANKOHTAISTA 
 

J.L .RUNEBERGIN PÄIVÄ    

 

Helmikuun 5. päivä on kansallisrunoilijan  Johan Ludvig Runebergin päivä.  

Silloin syömme lieriön muotoisia runebergin torttuja jotka on kostutettu 
aidolla rommilla tai punssilla. Niihin kuuluu myös karvasmanteli öljy.  Hillo 
joka on tomusokerista tehdyn renkaan keskellä, on vadelmahilloa. 

Runebergin torttu on saanut alkunsa Runebergin vaimon Fredrikan 
käsistä.  Fredrika leipoi miehelleen tortun niistä aineksista mitä hänellä 
silloin sattui olemaan kaapissa.    

Runebergin kynästä ovat lähteneet maamme laulu ja lasten virsi Mä silmät 
luon ylös taivaaseen. 

Runebergin tunnetuin teos on Vänrikki Stoolin tarinat. 

Runebergin päivä on liputuspäivä. 

 

 

 

 

YSTÄVÄNPÄIVÄ 

Ystävänpäivä (Valentine`s day) on kotoisin Yhdysvalloista, mutta 
uskotaan, että sinne se rantautui jo antiikin Roomasta. Suomessa 
ystävänpäivää on vietetty 1980-luvulta saakka ja sen suosio vain kasvaa. 

 

 



MISTÄ ON YSTÄVYYS TEHTY 

Ystävyys on tehty lämpimistä tunteista, luottamuksesta, rehellisyydestä 
ja huolenpidosta. Se on tehty auttamisesta, lähimmäisen rakkaudesta, 
suvaitsevaisuudesta, ymmärryksestä ja ripauksesta huumoria. 

Todellinen ystävyys ei koskaan häviä, vaikka olisi välimatkaa välissä. 

Ystävä ei hylkää vastainkäymisten edessä, eikä puhu sinusta pahaa selkäsi 
takana. 

Ystävä voi olla myös oma lemmikki tai vaikka pehmolelu ja eritoten oma 
puoliso. Ystävyys ei laske vierailujen määrää. Ystävä hyväksyy sinut 
sellaisena kuin olet.  

Mekin täällä toimituksessa olemme ystäviä keskenämme. Siksi 
yhteistyömme on saumatonta, eli toimii erinomaisesti. 

Ystävänpäivä on jo ensikuun 14. päivä. Silloin voit muistaa ystävää kortilla 
tai pienellä lahjalla, taikka vaan halauksella. Tärkeintä on, että osoitat 
hänen olevan tärkeä. 

Tämän kirjoituksen myötä Toimitustiimi haluaa toivottaa kaikille lukijoille 
hyvää ystävänpäivää !                   -Toimitustiimi- 

 

ILONAN MIETTEITÄ KAVERUUDESTA 
 
Oon katellut ja miettinyt näitä kaverisuhteita. Monella niitä on, itselläkin 
on aikaisemmin ollut enemmän. Olen huomannut, että itselläni niitä ei ole 
niin paljon, kuin ennen. Olen pohtinut syitä, että miksi. Joidenkin kanssa 
ystävyys on loppunut yhtäkkiä. En haluaisi rikkoa toisten kaverisuhteita. 
Mutta läheisimmät ”ystävät”ovat kissat, avomies ja äiti.  
Ystävät ovat kuin vuoristorata, koskaan ei tiedä mitä tapahtuu.          
Ilona Paaso 



LASKIAINEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laskiaiseen kuuluu kaksi eri päivää, tänä vuonna sitä vietetään sunnuntaina 
7.2 ja tiistaina 9.2.   
Laskiainen on meillä suomessa juhla, johon kuuluu: hernekeitto, 
laskiaispulla, lämmin kaakao ja mäenlasku. Vanha kansa laski pellavan 
pituuden mäenlaskun pituuden mukaan. Valo alkaa saada taas vallan 
pimeydestä ja masentavasta kaamoksesta. Pimein talvi on näin ollen 
takana. Ei muuta kuin kaikki pulkkamäkeen pitämään hauskaa! 
 
 

 

 

 

 



KALEVALANPÄIVÄ  
 
”Mieleni minun tekevi, aivoni minun ajattelevi.”  Näillä sanoilla alkaa 
Suomen kansalliseepos eli Kalevala. 
Kalevalasta tuttuja henkilöitä ovat esim. Väinämöinen, Pohjan akka ja 
Aino-neito, sekä seppä Ilmarinen, joka takoi kuuluisan sammon.    

On toki muitakin, mutta ei niitä tässä kaikkia kannata luetella, koska 
muuten tämä lehti täyttyisi Kalevalasta.  

Kalevalan on kirjoittanut Elias Lönnrot 

Kalevalanpäivää vietetään 28 päivä helmikuuta ja se on liputuspäivä.  

 

 

KARKAUSPÄIVÄ 
 
Tänä vuonna on karkaus vuosi ja sehän on vain joka neljäs vuosi.  Silloin 
helmikuussa on 29 päivää, kun niitä normaalisti on 28. 
Eli jos joku on sattunut syntymään 29.päivä helmikuuta, silloin hänellä on 
syntymäpäivä joka neljäs vuosi.  Ellei hän juhli syntymäpäiviään edellisenä 
päivänä eli 28. päivä. 

Kansanperinteessä karkauspäivä on nurinkurisuuden päivä.  Vanhan kansan 
mukaan on naisilla lupa kosia miehiä.  Mies jos ei itse älyä kosia, voi nainen 
ottaa ohjat omiin käsiinsä ja kosia. Jos mies antaa naiselle ”rukkaset”, 
eikä suostu kosintaan, joutuu hän ostamaan naiselle hamekankaan.  
Nykyajan naiset varmaa mielellään ottaisivat vastaan valmiin mekon kuin 
kangaspalan. 

Niinpä niin sinkkunaiset nyt KOSIMAAN ! 

 



MYÖTÄTUULI 

 
1. Mikä on Myötätuuli, osoite? 

Oulunkaaren kuntayhtymän alla toimiva erityisryhmien tuetun 
asumisen ja mielenterveystyön päivätoiminta. Molemmat löytyvät 
saman katon alta. Osoite on Kauppurintie 4A 17-18. 
 

2. Mitä toimintoja talo pitää sisällään? 
Päivätoiminnassa on eri ryhmiä n. 2 ryhmää/päivä. Yksilökeskustelua, 
ohjausta, neuvontaa, virike- ja kuntouttavaa toimintaa, yhteisiä  
oleskeluja. Annetaan tukea itsenäisesti asuville tarpeiden mukaan. 
 
 
 
 
 
 

 

Kuvat: Timo Pikkarainen 

 

3. Mistä nimi Myötätuuli tulee? 
Asiakkaiden äänestyksen perusteella on valittu nimi Myötätuuli. 
 

4. Kenelle Myötätuuli on tarkoitettu? 
Päivätoiminta on tarkoitettu mielenterveyskutoutujille, sekä 
päihdekuntoutujille. Tukiasumisen yksikkö on tarkoitettu 
mielenterveyskuntoutujille, päihdekuntoutujille ja 
kehitysvammaisille. 



 
5. Montako työntekijää Myötätuulessa on? Työntekijöiden esittely: 

2 henkilöä päivätoiminnassa, josta toinen työskentelee myös 
tukiasumisen puolella. Tukiasumisen puolella on viisi työntekijää. 

Piia Sieppi, päivätoiminta 
Henna Saluska, päivätoiminta ja tukiasuminen 
Tiia Mähönen, tukiasuminen 
Leena Korhonen, tukiasuminen 
Oili Juopperi, tukiasuminen 
Sirpa Jakkila, tukiasuminen 

    Katja Nyman, tukiasuminen 
 
 
 
 

 
 
 
 

VASEMMALTA: HENNA SALUSKA, PIIA         
SIEPPI, TIIA MÄHÖNEN 

                     
 PIIA SIEPPI JA LEENA KORJONEN 
  Kuvat: Timo Pikkarainen 
 

6. Kauanko olette työskennelleet Myötätuulessa? Mikä on 
koulutuksenne? 
Piia: puolivuotta, toimintaterapeutti ja kuvataiteilija  
Henna: 3 viikkoa töissä, sairaanhoitaja 
Tiia: vuoden verran, sairaanhoitaja 
Leena: viitisen vuotta, sosionomi 
Katja: vuoden verran, lähihoitaja 
Sirpa: vuoden verran, lähihoitaja 
Oili:  nelisen vuotta, perushoitaja ja kehitysvammahoitaja 



ROKUAN REISSU  
28.11-29.11.2015 

 
Reissun järjesti Iin Kehitysvammaisten Tuki Ry, jonka puheenjohtajana 
toimii Paavo Virkkunen. 
 
Noin 16 hengen porukka starttasi kohti Rokuaa lauantai-aamuna. Tosin 
lähtö viivästyi, kun linja-auton kuljettaja eksyi väärälle linja-autoasemalle. 
Syykin on selvä. Matkanjohtaja ei muistanut ilmoittaa mille linja-
autoasemalle pitää tulla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  ”LINJA-AUTOSSA ON TUNNELMAA” 

             Kuvat: Paavo Virkkunen 

 

Perille päästyään matkalaiset purkivat kassit huoneissaan, pulahtivat 
allas-osaston hyiseen veteen ja sen jälkeen lämpimään saunaan. Uinnin ja 
saunan jälkeen ruoka maistui. Joten syömään päästiin klo: 19.00 illalla. 
Ruokana oli tällä kertaa perinteinen Joulu-ruoka, laatikoineen kaikkineen. 
Ruoka oli tosi hyvää. 



Ruokailun jälkeen käytiin ”tälläytymässä” ja sitten laitettiin jalalla 
koreasti. Tuomas Kaikkonen orkestereineen oli esiintymässä. Janot 
sammutettiin autoilijan cocktaililla, jossa on mukana appelsiinimehua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TUUMAUSTAUKO                   Kuva: Paavo Virkkunen 

 

Noora Puuperä ja Susanna Ojala saivat kyllä tanssia. Niin Paavo 
Virkkunen, kuin Kalle Pakanenkin tanssittivat tyttöjä. Nooran matkassa 
ei edes Kalle tahtonut pysyä. 

Kotiin viemisiksi Kalle oli ostanut kaksi kalenteria, traktori- ja 
autokalenterin.  

Aamupalat olivat monipuolisia ja maittavia.  

 

Kaiken kaikkiaan oli mukava viikonloppureissu!  

 



AVOTYÖNTEKIJÄ  
NOORA PUUPERÄ 
 
 Kertoisitko lyhyesti 

itsestäsi kuka olet? 
Minä olen Noora puuperä. 
Asun ryhmäkoti Startissa. 
 

 Mitä työnkuvaasi kuuluu? 
Laitan Iin hoivaosaston ja 
hoito-osaston  sukat. Etsin 
niille parit ja rullaan ne 
käyttövalmiiksi. Viikkaan 
myös pyykkisäkkejä. 
 

 Kuinka kauan olet tehnyt 
tätä työtä? 
3 vuotta. 

 

 
 Pidätkö työstäsi? 

Pidän. 
 

 Mikä on helpointa työssäsi? 
Sukkien laitto. 
 

 Mikä on vaikeinta työssäsi? 
Ei mikään. 
 

 Mitä teet vapaa-ajalla? 
Olen tietokoneella, katson 
TV:tä kuulokkeet päässä. 
Katson dvd:tä. Menen 
nukkumaan kymmenen 
maissa. 

 

 

  
 
 
 
Kuva: Timo Pikkarainen                        



 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         SININEN HETKI   Kuva: Timo Pikkarainen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOIVAKODIN/HOITO-OSASTON 
RAKENNUSTYÖMAAN KUULUMISET 
 
  
Nyt rakennukset on kutakuinkin valmis. 
 

 

 
 
 
 

 
 
SITÄ SATTUU JA TAPAHTUU… 

Tällaistakin voi sattua. Putket voi yhtäkkiä pettää ja vedet tulla sisäkaton 
läpi toimiston lattialle. Näin kävi Iin Työhönvalmennuskeskuksessa. 
Meinasipa Iloisen viesti- lehden painatus vähän viivästyä, kun tulostin 
sattui olemaan juuri siinä toimistohuoneessa missä tämä episodi tapahtui.  

 

  

 

 

 

 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
    KULTTUURIKAUPPILAN TAIDETTA Kuva: Timo Pikkarainen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ”AURINKO LASKEE LÄNTEEN” 



PIKKULEIJONIEN HAASTATTELU 

Suomi sai kunnian isännöidä vuoden 2016 alle 20-vuotiaiden jääkiekon 
MM-kisoja. Kisojen näyttämönä oli Helsinki.  

Nuorilla oli jännät paikat, varsinkin viimeisessä pelissä 5.1.2016, mutta he 
kestivät paineet todella hyvin. Suomi voitti Venäjää vastaan pelatun 
jännittävän ottelun lopulta jatkoajalla 4-3. Ratkaisumaalin teki Kasperi 
Kapanen.  

Meillä toimitustiimiläisillä oli ainutlaatuinen tilaisuus päästä 
haastattelemaan Kärppäklubille pikkuleijonia; Antti Kalapudasta, Jesse 
Puljujärveä ja Sebastian Ahoa, jotka pelasivat tämän voitokkaan 
joukkueen riveissä.  
Toimitustiimin fiilis oli huipussaan ja perhosia vatsassa, kun Oulun 
Energia-areena lähestyi. Fiilis oli mahtava jo edellisenä päivänä kun tieto 
haastattelun toteutumisesta tuli meille. Tunnelma oli kuin jossain voiton 
juhlissa, hypimme ja pompimme ja halasimme toisiamme riemuissamme! 
Kiitos pikkuleijonille unohtumattomasta haastattelutilaisuudesta! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 PIKKULEIJONAKOLMIKKO KOKONAISUUDESSAAN   Kuva: Timo Pikkarainen 



1. ESITETÄÄNPÄ NYT TÄLLAINEN PERINTEINEN 
URHEILUKYSYMYS, ELIKKÄ MILTÄ NYT TUNTUU? 
 
JESSE: Mahtava juttu kun voitettiin! Hyvältä tuntuu. Erilainen 
treenipäivä ollut tänään, olemme pelailleet snookeria. 
SEBASTIAN: Hieno homma, ikimuistoinen juttu! 
ANTTI: Komppaan edellisiä. 

 

2. MITEN JUHLITTE MAILMANMESTARUUTTA? KESTIVÄTKÖ 
JUHLAT MONTA PÄIVÄÄ?  
 
Aika iisisti juhlittiin, ei mennyt yli. Kavereiden kanssa pidettiin 
hauskaa. Juhlat kestivät pari päivää. Voittopelin jälkeen 
ensimmäisenä päivänä juhlittiin hampurilaisravintolan alakerrassa 
Helsingissä ja toisena päivänä meille järjestettiin Helsingissä 
stadionin aukiolla torijuhla. Kahden päivän juhlimisen jälkeen 
tulimme takaisin Ouluun. 
      
 

3. OLIKO TEILLÄ PAINEITA VIIMEISEN PELIN MENNESSÄ 
JATKOAJALLE? MITÄ MIETTEITÄ PÄÄSSÄ SILLOIN 
PYÖRI? 
 
JESSE: Kun Venäjä teki tasoitusmaalin 7 sekuntia ennen pelin 
loppumista, niin täytyi kasata ajatukset ja jatkaa vain pelaamista. 

SEBASTIAN: Ei ollut paineita, tuommoisia tilaisuuksia tulee 
hyvin harvoin, ei auta muuta kuin nauttia tilanteesta. 

ANTTI: Hetken oli huonompi fiilis, mutta oli hyvä luotto 
joukkueeseen, että peli ratkeaa kyllä meidän eduksi. 



4. ONKO MIKÄÄN MUUTTUNUT, KUN VOITITTE 
MAAILMANMESTARUUDEN? 
JESSE: Kun voitimme maailmanmestaruuden ja vieläpä 
kotikisoissa, niin se oli hieno homma. 
SEBASTIAN: Ollaan saatu enemmän mediahuomiota, ei ole 
kauheasti muuttunut mikään muu. 
ANTTI: Aika hyvin ollaan päästy normaaliarkeen kiinni. Vähän 
laantunut alkuhuuma, normalisoituu pikkuhiljaa, nyt keskitytään 
SM-liiga peleihin. 

 

 

 
 
ILOISEN VIESTIN TOIMITUSTIIMI 
PISTI PIKKULEIJONAT MIETTELIÄIKSI 
KIPERILLÄ KYSYMYKSILLÄÄN    
 

 

     

  Kuva: Timo pikkarainen 

 

5. MILLAINEN TIIMIHENKI JOUKKUEESSANNE OLI? 
JESSE: Meidän joukkueessa oli erilaisia luonteita pelaajilla. 
Jokaisella oli omat roolit ja vahvuudet, sen takia pystyimme 
voittamaan. 
SEBASTIAN: Hyvä tiimihenki. 
ANTTI: Meillä oli erittäin hyvä, tiivis ja yhtenäinen joukkue. Sitä 
kautta tuli menestystä. 
 



6. KETKÄ JÄÄKIEKKOILIJAT OVAT TEIDÄN ESIKUVIA? 
JESSE: Teemu Selänne. 
SEBASTIAN: Mika Pyörälä. Aika paljon oon seurannut hänen 
uraa, hyvä esikuva. 
ANTTI: Teemu Selänne. 

 
7. MITÄ AJATUKSIA TEISSÄ HERÄTTÄÄ YLPEYDEN 

AIHEEMME IIN IHMEMIES JUHA-MATTI AALTONEN? 
JESSE: Taiteilija. 
SEBASTIAN: Meistä kukaan ei tunne häntä sen lähemmin ja 
paremmin, mutta oon seurannu Juha-Matin pelejä, lajitekniikka 
hänellä on maailmanluokkaa. 
ANTTI: Poikkeuksellinen suomalainen, taitava, uskaltaa tehdä. 
 

8. KUINKA TÄRKEÄ NS. KUUDES KENTTÄPELAAJA ELI 
YLEISÖ ON TEILLE? 
JESSE: Sen ei pitäisi vaikuttaa pelitilanteessa. Kotikisoissa 
yleisö oli hyvin mukana kannustamassa ja siitä oli suuri apu. 
SEBASTIAN:Ei pitäisi vaikuttaa, pitäisi pystyä silti pelaamaan 
samalla tavalla. Tietenkin hienompi fiilis tulee, kun yleisö on 
omalla puolella ja tsemppaa. 
ANTTI: Helsingissä MM-kisoissa yleisö oli tosi tärkeä, mahtavaa 
kun sai pelata kotiyleisön edessä. 
 

9. MISTÄ OLETTE KOTOISIN? 
JESSE: Torniosta. 
SEBASTIAN: Oulusta, olen syntynyt Raumalla. 
ANTTI: Oulaisista. 

 

 



10. MINKÄ IKÄISINÄ OLETTE ALOITTANEET JÄÄKIEKON? 
JESSE: 4-vuotiaana. 
SEBASTIAN: 3-vuotiaana. 
ANTTI: 4-vuotiaana. 

 
11. MIKSI VALITSITTE LAJIKSENNE JUURI JÄÄKIEKON, 

ETTEKÄ ESIM. JALKAPALLOA TAI FORMULOITA? 
JESSE: Jalkapallo ei minulta luonnistu, jääkiekko on huippulaji. 
SEBASTIAN: Oma isä on pelannut ammatikseen jääkiekkoa, 
häntä olen seurannut. 
ANTTI: Muissa lajeissa ei taito riittänyt, jääkiekko tuntuu 
mukavalta. 

 
12. KUINKA KAUAN OLETTE PELANNEET OULUN KÄRPISSÄ? 

JESSE: Viides vuosi menossa. 
SEBASTIAN: Aina. 
ANTTI: Viides vuosi menossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

           NIMMARRINJAKOSESSIO MENOSSA     



13. OLETTEKO VOITTANEET MUITA MESTARUUKSIA KUIN 
ALLE 20-VUOTIAIDEN MAAILMANMESTARUUDEN? 
JESSE: C-junioreissa SM-kultaa, viime vuonna kärpissä   
SM-kultaa. 
SEBASTIAN: C-junnuissa SM-kultaa, viime vuonna Kärpissä SM-
kultaa. 
ANTTI: en ole. 
 
 

         SEBASTIANILTA JA ANTILTA  
        POSEERAUS LUONNISTUU 

 
     Kuva: Timo Pikkarainen 

 

 

14. MITÄ TEETTE VAPAA-AJALLANNE? ONKO TEILLÄ 
HARRASTUKSIA? 
JESSE: Aika paljon jääkiekko vie aikaa, mutta levähdän ja 
kaverit kyläilevät luonani. 
SEBASTIAN: Käyn leffassa, pelaan pleikkaria, teen kaikkea sitä, 
mitä tämän ikäiset normaalisti tekevät. 
ANTTI: Oon kavereiden kans, pelaan pleikkaria. 

 

15. MITÄ TULEVAISUUDEN SUUNNITELMIA TEILLÄ ON? 
JESSE: Pelata mahdollisimman kauan jääkiekkoa ja tehdä hyvin 
tätä. 
SEBASTIAN: Ei vielä mitään. Keskityn nykyhetkeen, 
tulevaisuudessa on varmaan hyviä asioita edessä. 
ANTTI: Tehdä mahdollisimman hyvin tätä (jääkiekkoa). 



16. MILLAISIA ESIKUVIA HALUATTE OLLA TULEVILLE 
JÄÄKIEKKOILIJOILLE/NUORILLE? 
JESSE: Pyrin nauttimaan joka hetkestä, elämä on ihmisen 
parasta aikaa. 
SEBASTIAN: Hyviä. Toivoisin, että pelaisin hyvin ja minusta 
pystyttäisiin ottamaan mallia niin kaukalossa, kuin sen 
ulkopuolellakin. Pyrin hoitamaan median hyvin, antamalla 
positiivisen kuvan itsestäni ja käyttäytymällä fiksusti. 
ANTTI: Koittaa olla fiksusti ja antaa positiivista kuvaa. 

 

17. JA VIELÄ LOPUKSI, MEINAATTEKO VOITTAA 
EUROOPANMESTARUUDEN? 

            Kyllä, siihen pyritään ja sitä lähetään hakemaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kuvassa vasemmalta lukien: Timo Pikkarainen, Heli Pikkarainen, Jesse Puljujärvi, 
Sebastian Aho, Antti Kalapudas, Sanna Pakanen, Minna Kurttila, Sirpa Kröger 



MEIDÄN TYÖHÖNVALMENNUSKESKUKSEN TYÖNTEKIJÄ 
NIKO TIIRO ON JÄÄKIEKKOFANI HENKEEN JA VEREEN.  
TÄSSÄ NÄKYY VÄHÄN FANITTAMISEN MALLIA!  
 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva: Timo Pikkarainen 



KAUNEUS- JA HYVINVOINTI 
 

Tammikuu ja tujut pakkaset! Joulu on taas takanapäin ja on aika suunnata 
katse uuteen alkavaan vuoteen. Teitkö kenties uudenvuoden lupauksen? 
Lupasitko jälleen kerran muuttaa elämäntapojasi ja elää terveellisemmin? 
Vai lupasitko vain elää jokaisen päivän kerrallaan ja katsoa mitä se tuo 
tullessaan? Niin tai näin, on hyvä asettaa tavoitteita ja pyrkiä myös 
toteuttamaan ne. Mutta muista, stressiä niistä ei kannata ottaa! 

Aloita vaikka ihan pienistä asioista: esim. jos olet suunnitellut alkavasi 
harrastaa liikuntaa, aloita vaikka raitisilmalenkistä. Jo 15-30 minuutin 
reipas kävely piristää kummasti ja auttaa jaksamaan koko päivän. Saat 
myös happea ja elinvoimaa niin sisäisesti, kuin ulkoisestikin. Lisäksi saat 
tervettä ruokahalua ja aineenvaihduntakin pelaa. Muistathan pukeutua 
lämpimästi! 
 
   Kuvat:Heli 
   Pikkarainen 

 

 

Ihosikin pitää ulkoilusta, sillä sekin saa lisää elinvoimaa ja happea. Näin 
ollen saat aitoa punaa poskillesi. Ethän unohda hoitaa sitä. Varsinkin nyt 
se tarvitsee enemmän kosteutta. Sitä saat vaihtamalla voiteesi 
tarvittaessa ravitsevampaan.  

Töissä kävijöille lenkille lähtö iltaisin voi tuntua haasteelliselta. Tv ja 
sohva ehkä tuntuu kutsuvalta pakollisten, tärkeiden kotitöiden jälkeen. 
Elämänsä voi yleensä kuitenkin järjestää siten, että edes kerran viikossa 
ehtisi harrastaa liikuntaa. Vähäkin on hyvä  



Toinen on ravinto. Kasviksia pitäisi syödä paljon. TV on pullollaan jos 
jonkinmoista ruokaohjelmaa ja reseptejä löytyy netistä. Tämäkin on hyvä 
asia, vai mitä? Ruoka tulisi valmistaa tuoreista raaka-aineista, jotta se 
olisi terveellisintä. Eineksissä on turhan paljon lisäaineita ja suolaa. Tosin 
kiireessä nekin ovat ihan hyviä. Ruuan valmistamisesta itse tulee kuitenkin 
niin hyvä mieli ja tiedät tasan tarkkaan mitä se sisältää. 

Oriflamen öljypohjaiset ihonhoitokapselit ravitsevat ihoasi. Käytä aamuin 
illoin. Käyttö on helppoa: ota yksi kapseli ja taita sen pää. Sen jälkeen vain 
puristat sisällön kämmenelle ja hierot kasvoille. Huom! 
Ei silmänympäryksille. Muistathan puhdistaa ihosi ensin. 

 
VINKKI: Tiesitkö, että kaikkein paras pakkassuoja ihollesi on meikki. Jos 
et halua meikata, suojaa ihosi ulkoiluvoiteella ja tietenkin kaulaliinalla tai 
vastaavalla.  
 

Toivotan sinulle pakkasista huolimatta oikein valoisaa ja energistä 
talvenaikaa! Ensi numerossa taas tavataan uusine aiheineen.  Mikäli jokin 
jäi epäselväksi, ethän epäröi ottaa minuun yhteyttä. Vastaan mielelläni 
mieltä askarruttaviin kysymyksiin, koskien kauneutta ja hyvinvointia. 

Minulle voit lähettää kysymyksesi sähköpostilla: 
iloinenviesti @oulunkaari.com tai voit lähettää minulle kirjeen 
osoitteeseen: Asematie 165 C, 91100 Ii. Voit myös tuoda kysymyksesi 
Iin Työhönvalmennuskeskukseen             -Talviterveisin Heli- 
 

 

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



HUPI, VIIHDE JA MUSIIKKI 
 
Tässäpä lukijoille hieman jääkiekkolaulu-vinkkejä, joita voi käydä 
halutessaan kuuntelemassa esimerkiksi Youtubesta tai vaikka 
Spotifysta: 

 

 QUEEN: WE ARE THE CHAMPIONS 
 A-TYYPPI: IHANAA LEIJONAT IHANAA 
 POJU: POIKA SAUNOO 
 VILLEGALLE: PETO ON IRTI 
 LEIJONAT: DEN GLIDER IN 
 FINTELLIGENS: KAIKKI PELIIN 
 JARE&VILLEGALLE FEAT. MÄRKÄ-SIMO: HÄISSÄ 
 ROBIN FT. ELASTINEN: KIPINÄN HETKI  
 TEFLON BROTHERS: KENDO ANTHEM 
 TOMO JONES: IF I ONLY KNEW 

 
  
   JOULULAHJALEVYT 
 
 Susanna on saanut joululahjaksi Katri Helenan, Anna Erikssonin ja 

Antti Tuiskun joululevyt, sekä Suvi Teräsniskan Täydellinen Elämä-
levyn.  
 

 Sirpa Kröger sai myös Suvi Teräsniskan levyn. 



IIKKA KULJETTAJA JUKKA RÄIHÄN 
HAASTATTELU 
 
 Kuka olet, kertoisitko 

lyhyesti itsestäsi? 
Räihän Jukka (Juke), Iistä. 
 

 Mitä työnkuvaasi kuuluu? 
Asiakkaiden kuljetus ja 
palvelu Iikalla. 

 

 Kuinka kauan olet tehnyt 
tätä työtä? 
Vuosi ja 2,5 kuukautta. 
 

 Pidätkö työstäsi? 
Kyllä. 
 
 
 

 Mikä on helpointa työssäsi? 
Puhelimeen vastaaminen. Saa 
itse päättä ajoista. 
 

 Mikä on vaikeinta työssäsi? 
Muistaa kaikki ja muistaa 
ajaa turvallisesti. 
 

 Mitä työtä olet tehnyt 
tätä ennen? 
Lähes vastaavaa työtä, 
mutta Oulussa. 
 

 Mitä teet vapaa-ajallesi 
Perheen parissa vietän aikaa. 
Pelaan mm. lentopalloa. 

 
 
                               
 
 
 
 



TEKSTIILIPUOLEN KUULUMISET 
 
Tekstiilipuolella on tulossa taas kaikkea uutta ja ihanaa!  
Työhönvalmennuskeskuksessa tehdään tällä hetkellä esimerkiksi 
unisieppareita, jotka ”kaappaavat” pahat unet pois.   
 
Teemme myös hevosenkengän muotoisia, keväisen värisiä 
paperinarukransseja, sekä sokerimaalauksella tehtyjä kortteja. 
Reppupyyhkeiden tekoa jatketaan kovan kysynnän vuoksi. Se on 
Työhönvalmennuskeskuksen yksi kysytyimmistä tuotteista. 
 
REPPUPYYHKEITÄ                             PAPERINARUKRANSSEJA 

 

 

 

 
                                                                

                                                               SOKERIMAALAUSTEKNIIKALLA   
             TEHTY TAULU JA KORTTEJA
            

                                                                       

 

 
     Kuvat: Timo Pikkarainen 



PUUTYÖPUOLEN KUULUMISET 
 
Puutyöpuolella valmistuu mm. kissanraapimispuita ja leivonta-alustoja.  
Myös kaikenlaisia laatikoita ja muuta mukavaa on tekeillä.  
Olemme tehneet jonkin verran korjaustöitäkin. 

 
 

 
 
 
 
 

     
KALLE KORJAA PENKKIÄ 

 
 
 
 
 
 
 
           
 

    Kuvat: Timo Pikkarainen 



ULKOTYÖRYHMÄN KUULUMISET 
   
 
HANNU PÄIVÄRINTA VIEMÄSSÄ PAKATTUJA LEHTIÄ ULOS KONTTIIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vihdoin ja viimein olemme saaneet kunnolla lunta, joten ulkotyöryhmällä  
on riittänyt lumitöitä. Tavanomaista lehden hakua on ollut myös.  
Muuttokuormia viety paikasta A paikkaan B. 

 
 
 
 
 
 
  
            

MATTI PÄIVÄRINTA OHJAAJAN KANSSA LEHTIHOMMISSA 
Kuvat: Timo Pikkarainen 



AVO- JA TUETUNTYÖN KUULUMISET 
 
Uusi vuosi on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti. Uusia 
avotyötoimintapaikkoja ja sopimuksia työnantajien kanssa on solmittu 
useita jo heti vuoden alusta.  Toivottavasti vuosi jatkuu samoissa hyvissä 
merkeissä.  
Tässä on kevään avotyöpalaveri ajankohdat ja aiheet: 
 
AVOTYÖNTEKIJÖIDEN PALAVERIT: 
 

• KE 17.2 KLO: 12.00-14.00 
 KUULUMISTEN VAIHTAMISTA 
 KÄYDÄÄN KERTAUKSEN VUOKSI LÄPI ASIAT, JOITA TANJA 

HEIKKILÄ KÄVI LUENNOIMASSA (ESIM. LUOTTAMUS, 
REHELLISYYS, AIKATAULUJEN NOUDATTAMINEN 

 TYÖTURVALLISUUSASIAT 
 
 

• KE 16.3 KLO: 12.00-14.00 
 KUULUMISTEN VAIHTAMISTA 
 TOIVEIDEN JA UNELMIEN/VAHVUUKSIEN JA TAITOJEN 

KARTTA, LIITTYEN TYÖELÄMÄÄN. KARTTOJEN LÄPIKÄYNTI 
 

 
• KE 25.5 KLO: 12.00-14.00 

 KUULUMISTEN VAIHTAMISTA 
 LUENNOITSIJA/VIERAILIJA 

 
Toivomme, että mahdollisimman moni pääsisi paikalle.   

 
 

 



LUONTO- JA ELÄINPALSTA 
 
Kalle ja Sanna Pakasella on hieman eriskummallinen siivouskaveri. 
Nimittäin elävä orava! Se tulee sisälle kun ovi on auki ja naksuttelee 
naulakon alla. Ja kun Kalle vie mattoja ulos, on orava kynnyksellä. Jos Kalle 
ottaa kameran esiin, orava ottaa hatkat. Kun Kalle panee kameran pois, 
orava tulee heti takaisin.  

  
 

ORAVA MIETTII; ”MISTÄHÄN  
SAISIN RUOKAA”? 

 
 

 

 

 

 

 

               HÄIKÄISEEKÖ KALLEN  
                UUNO-KOIRALLA AURINKO  

         VAIKO TULEVAISUUS? 

 

 

            Kuva: Kalle Pakanen 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      ANDROMEDAN GALAKSI      

https://www.astrobin.com/227484/0/


VALOKUVAUSKILPAILU 
 
Helmikuun ajan sinulla on mahdollisuus osallistua Iloisen viestin 
valokuvauskilpailuun. Aiheen saat päättä itse. Paras kuva palkitaan 
mahtavalla palkinnolla, josta on iloa pitkästi aikaa. 
 
Voittajat julkistetaan maaliskuun lehdessä ja muutkin kilpailuun 
osallistuneet kuvat julkistetaan myös. Voit liittää halutessasi kuvaan 
kuvatekstin. 
 
Onnea matkaan ja mahdollisimman hauskoja kuvia kehiin! 
Kuvat voi lähettää iloisen viestin sähköpostiosoitteeseen: 
iloinenviesti@oulunkaari.com  
tai Iloinen viesti Asematie 165C,  91100  Ii  
 

 

 

SEURAAVA LEHTI ILMESTYY HELMIKUUSSA 29.2.2016 

 

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. 

mailto:iloinenviesti@oulunkaari.com
http://www.oulunkaari.com/


 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAUTTIKAAMME KESKITALVESTA! 
 

                            
 



 

 


	Suomi sai kunnian isännöidä vuoden 2016 alle 20-vuotiaiden jääkiekon MM-kisoja. Kisojen näyttämönä oli Helsinki.
	Nuorilla oli jännät paikat, varsinkin viimeisessä pelissä 5.1.2016, mutta he kestivät paineet todella hyvin. Suomi voitti Venäjää vastaan pelatun jännittävän ottelun lopulta jatkoajalla 4-3. Ratkaisumaalin teki Kasperi Kapanen.

