
 



Vuosi on vaihtunut ja se toi muutoksia Iin Työhönvalmennuskeskuksen 

työkuvioihin. Lehdessä lisää asiasta.  

Uusi vuosi toi myös minulle itsellenikin haastetta. Minusta tuli jo 

toistamiseen Me Itse RY:n Haukiputaanryhmän puheenjohtaja. 

Kokoontumispaikkakin vaihtui. Enää emme kokoonnu Kellon nuorisoseuralla, 

vaan kokouspaikka vaihtui Monipalvelukeskus Tsemppiin Martinniemeen, 

jolloin meillä jäi vuokramenot pois. 

Tuliko laitettua rahaa niin sanotusti taivaalle vuoden vaihtuessa rakettien 

muodossa? Mitenkäs teillä eläimet käyttäytyivät, joilla niitä on? Nimittäin 

jotkut eläimet pelkäävät rakettien pauketta. Tuliko tinoja valettua? Nehän 

kertovat tarujen mukaan tulevasta vuodesta/tulevaisuudesta. 

                           

                        -Sirpa Kröger- 

 

TOIVOTTAVASTI TULEVA VUOSI TUO TEILLE LUKIJOILLE 

MAHDOLLISIMMAN PALJON KAIKKEA HYVÄÄ. PAREMPAA UUTTA 

VUOTTA! TOIVOTTAA ILOISEN VIESTIN TOIMITUSTIIMI. 
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AJANKOHTAISTA 

 

IIN TYÖHÖNVALMENNUSKESKUKSEN RUOKAILUAIKAAN 

JA PAIKKAAN MUUTOKSIA 

 

Vuoden 2017 alusta Iin Työhönvalmennuskeskuksen ruokailu siirtyi 

Avopalvelukeskuksesta Ruokala Mertaan, Iin terveyskeskuksen viereen. 

Joten enää ruokalaan ei ole niin pitkä matka. Mutta Palvelulinja Iikka 

avustaa edelleen kuljetuksissa meitä. 

Ruokailu on siirtynyt tuntia myöhemmäksi eli klo: 12.00 eteenpäin. Joten 

järjestelyjä vaaditaan Työhönvalmennuskeskuksessa, jotta kaikki toimisi 

mahdollisimman hyvin. Ruokailutila on valoisa, hyvän kokoinen ja viihtyisä. 

Tiloissa on huomioitu hyvin esteettömyys ja tilat ovat nykyaikaiset. Ruoka 

on edelleen maittavaa. Kiitokset siitä keittiöhenkilökunnalle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



     AVOTYÖNTEKIJÖILLE OMAT FACEBOOK SIVUT 

 

Koska meistä Iiläisistä Avotyöntekijöistä moni on Facebook-sivuston 

käyttäjä, avataan meille Iin Avotyöntekijöille oma suljettu Facebook-

ryhmä. Eli se tarkoittaa sitä, että kukaan ulkopuolinen ei näe mitä ryhmässä 

keskustellaan tai ilmoitetaan. Somehan on nykypäivää! 

Sieltä voi katsoa ajankohtaisia avotyöhön liittyviä asioita. Näin saadaan 

esim. avotyöpalavereihin helpoiten porukka kasaan. Ja paperi 

kustannuksissa säästettyä! Avotyöntekijät voivat myös vaihtaa kuulumisia 

keskenään ja olla Avo- ja tuetuntyön ohjaajiin yhteydessä sitä kautta. 

     

 

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS 

10.6.2016 astui voimaan Laki itsemääräämisoikeudesta. Laki vahvistaa 

kehitysvammaisten oikeutta päättää itse omista asioistaan. Ohjaajat 

saavat käyttää rajoittavia toimenpiteitä asiakasta kohtaan vain, jos heillä 

on kirjallinen päätös. Tähän voidaan mennä, jos asiakas on itselleen tai 

ympäristölleen vaaraksi. Itsemääräämisoikeudesta on tehty myös pieni 

kirjanen, jota saa mm. Kehitysvammaisten Tukiliitosta. Kirjasessa 

kerrotaan yksityiskohtaisesti itsemääräämisoikeudesta.  

Myös Oulunkaarella on kirjalliset ohjeet, miten ohjaajien tulee toimia 

asiakkaiden kanssa. Asiaa olisi hyvä käsitellä myös Asiakasfoorumissa, 

koska asia koskee isoa osaa meistä asiakkaista ja on hyvin tärkeä. Myös 

terveiden olisi hyvä ottaa selvää asioista, vaikkei lakiasia suoranaisesti 

heitä koskisikaan. On hyvä olla ajan tasalla. 

Tämä laki vahvistaa sitä, että me kehitysvammaiset olemme 

tasavertaisia muiden kanssa. Ihmisten olisi hyvä lopettaa lokerointi ja 

hyväksyä meidät sellaisen kuin olemme. 



  TYÖHÖNVALMENNUSKESKUKSEN SUUNNITTELUPÄIVÄ 

 
Iin Asiakasfoorumilaiset pyydettiin Maanantaina 2.1.2017 Iin 

Työhönvalmennuskeskuksen henkilökunnan suunnittelupäivään mukaan. 

Suunnittelimme siis yhdessä ohjaajien kanssa Työhönvalmennuskeskuksen 

tulevaa toimintaa ja sisältöjä. Aika näyttää mikä toteutuu.  

 

Asiakasfoorumilaisten päivä kesti 8.30-12.00. Työskentely tapahtui 

ryhmätöinä. Ryhmiltä kyseltiin mm. toimintojen sisällöistä. Pitäisikö 

toimintoja muuttaa ja jos niin miten niitä muutettaisiin. Lisäksi sai antaa 

parannusehdotuksia koko Työhönvalmennuskeskuksen toimintaan.  

Parannusehdotuksia oli mm. lukollisia kaappeja kaikille, koska nyt niitä ei 

ole tarpeeksi. Toivottiin kurssiluonteisia juttuja, liikuntaa, kokkikoulua, 

vaihtelua työtehtäviin, porinapiirejä, ATK-taitoja, valokuvausta jne. 

Lisäksi oli puhetta välipaloista.  

 

 

 

 

PÄIVÄ OLI ANTOISA JA MIELENKIINTOINEN. LISÄÄ TÄLLAIS-

TA KIITOS. TÄTÄ ON MIELESTÄMME ASIAKASLÄHTÖISYYS, 

ETTÄ ASIAKKAAT OTETAAN SUUNNITTELUUN MUKAAN JA 

HUOMIOIDAAN MEIDÄN MIELIPITEET MEITÄ KOSKEVISSA 

ASIOISSA.  

 

 



   MIETTEITÄ YSTÄVYYDESTÄ 

 

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2017 

 

Minulle ystävä on tärkeä ihminen. Ystävä auttaa minua silloin, kun on 

vaikeaa. Ystävän kanssa voi jutella kaikista asioista, niin hankalista kuin 

mukavista. Tosiystävä osaa pitää salaisuudet. Minä pidän ystävän kanssa 

yhteyttä puhelimitse tai käymällä hänen luonaan kylässä. Muistathan sinäkin 

pitää ystävääsi hyvänä. Muistakaa tekin ystäviänne kortilla, viestillä tai 

puhelinsoitolla, ystävänne ilahtuu varmasti.  

              – SANNA- 

          Kaikki kaverit ja kaikki pojat on mukavia 

        -NOORA- 

         Ystävät on kavereita. Ne on minun kanssa. Heidän kanssaan voi jutella. 

      -KATARIINA- 

Olla ystävä toisille ja paras kaveri                  Ystävyyttä ei estä välimatka 

-SALME-          - SIRPA- 

   Mulla on paljon ystäviä 

       -SUSANNA- 

 Luottamus ja rehellisyys               Ei oo kaveria löytyny vielä 

         -HEIDI-            -ANTERO- 

                                      

Olemme kaikki ystäviä          On mukava olla täällä. Täällä on ystäviä. 

        -RAILI-              - HELENA- 



             KOULUKIUSAAMINEN 

 

Tiedän miltä tuntuu olla koulukiusauksen kohteena, lähes koko ala- ja 

yläasteen ajan. Ne ilkeät haukkumanimet, joita minulle huudettiin joka 

ikinen päivä, sattui enemmän kun osaatte arvatakaan. En uskaltanut kertoa 

opettajille tai vanhemmille kiusaamisesta. Olin ujo ja arka. Joka päivä 

kouluun meno oli vaikeaa ja ehkä pelottavaakin.  Aina toivoin että, kiusaajat 

ei olis koulussa. Parhaat koulupäivät oli, kun kiusaajat ei olleet koulussa. 

Sain olla oma itseni. Oli mulla muutama kaverikin koulussa, ettei tarvinnut 

kuitenkaan ihan yksin olla. 

 

Nyt aikuisena kun kiusaamisasiaa ajattelee, niin se on jättänyt arvet ja sitä 

ei unohda koskaan. 

Minä toivon, ethän jää hiljaiseksi sivusta seuraajaksi, vaan menet väliin, jos 

näet, että jotakuta kiusataan. Tai jos et itse uskalla mennä väliin, niin 

kertoisit asiasta eteenpäin.  Sama pätee työpaikalla.  

Toivon, että jokainen saisi olla oma itsensä ja käydä koulua/töissä rauhassa, 

ettei tarvisi pelätä joutuvansa kiusaamisen uhriksi.  

-HEIDI TASKINEN- 

 

 

 

Tässä hyvä ohje ihan jokaiselle: 

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN. KOHTELE TOISIA 

SAMALLA TAVALLA KUTEN ITSEÄSI HALUAISIT KOHDELTAVAN. 

 



KUUKAUDEN AVOTYÖNTEKIJÄ 

MARJATTA TOIKKA 

 
 Kertoisitko lyhyesti 

itsestäsi kuka olet? 

Marjatta Toikka, tullut 

Oulunsalosta 16 vuotta 

sitten Iihin. Oon tykännyt 

asua ja olla Iissä. Olen 

Kuusamosta lähtösin.   

 

 Mitä työnkuvaasi kuuluu? 

Minulla on kolme eri siivous 

pistettä. Siivoan Kaari-

kodissa ja Myötätuulessa, 

sekä intervalli asuntoa.   

 

 Kuinka kauan olet tehnyt 

tätä työtä? Vuoden verran 

virallisesti, 3 vuotta olen 

ollut Myötätuulen 

asiakkaana. 

 

 Pidätkö työstäsi? 

Erittäin paljon. Joka päivä 

on erilainen ja saa tehdä 

omaan tahtiin. Jos tuntuu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

että työt loppuu, niin kysyn 

oisko vielä jotain tekemistä.  

 

 Mikä on helpointa työssäsi? 

Kaikki. Minä nautin tästä 

työstä, opin paljon! 

 

 Mikä on vaikeinta työssäsi? 

Joskus on vaikea itseä 

hillitä, ei osaa topata 

ollenkaan ja koko ajan pitäisi 

jotain tehdä. 

 

 Mitä teet vapaa-ajalla? 

Pyöräilen. Käyn mummojen 

(ystävien) luona kylässä. 

Kesällä kasvatan esim. 

porkkanoita, punajuuria, 

tomaatteja ja sipuleita. 

Intohimona lumen kolaus.   



             VUODEN URHEILIJA 
    

Ensimmäistä kertaa Suomen historiassa Vuoden Urheilijan tittelin on 

saanut vammaisurheilija.  

Hän on Leo-Pekka Tähti, pyörätuolikelaaja.  

Hänet on valittu myös vuonna 2004 vuoden Vammaisurheilijaksi ja 2011 

vuoden Yleisurheilijaksi. 

Saavutuksia hänellä on vaikka millä mitalla. Tuorein saavutus on 

Paralympia kulta viime vuodelta.  

Hän on myös nelinkertainen Paralympia- voittaja pyörätuolikelauksessa. 

Myös pyörätuolikelauksen Maailman ennätys on hänen nimissään. 

Leo-Pekka Tähti on varmasti esikuva monelle pyörätuolikelaajalle. 

Toivottavasti Leo-Pekka jatkaa uraansa vielä pitkään ja saa uusia, hienoja 

saavutuksia. 

Varmasti kaikki ovat samaa mieltä, että nyt Vuoden Urheilija 2016 

palkinto meni oikealle henkilölle. 

 

ONNEA JA MENESTYSTÄ TÄSTÄKIN ETEENPÄIN LEO-PEKKA! 

             

 

 

 

 

 



         URHEILU 

 

 

 

 
1. Kuka olet? 

Maastohiihtäjä Riitta-Liisa Roponen. Olen Haukiputaalta kotoisin. 

 

2. Minkä ikäisenä aloitit hiihtämisen 

ja kilpaurasi? 

Hiihtämisen olen aloittanut siitä lähtien, kun olen alkanut kävellä. Eli 

ihan pienestä pitäen olen hiihtänyt. Kilpaillut olen n. 7 vuotiaasta, 

silloin taisi olla ensimmäiset kisat. 

 

3. Mitä saavutuksia sinulla on? 

1 Olympiapronssi Vancouverista vuonna 2010.  

Muutama MM-mitali, en muista kuinka monta. 

SM-mitaleja ”kaappi täynnä”. 

 

4. Mikä on mielestäsi paras saavutus urallasi? 

Ehdottomasti Olympiamitali. Olympiakisat järjestetään neljän 

vuoden välein. Se on vähän harvinaisempi kuin MM-mitalit.  

 

5. Mikä on seuraava tavoitteesi? 

Lahden MM-kotikisat. Tavoitteena päästä hiihtämään siellä ja kovaa. 

Tarkoitus olisi osallistua, mutta selkäni on ollut vähän huonossa 

kunnossa. Täytyy pitää peukut pystyssä, että selkä antaa myöten 

kilpailla. Kotikisat ovat päätavoite tälle vuodelle. Kisoihin ei ole enää 

pitkä aika, alle kuukausi vain. Kisat alkavat 22.2.  

 



6. Mitä teet vapaa-ajallasi? 

Luen esim. paljon elämänkertoja, katselen elokuvia iltaisin ja leivon. 

Näen ystäviäni, vaikka vähän vapaa-aikaa onkin, niin ystävien 

näkeminen pitää saada johonkin rakoon mahtumaan. 3-vuotiaan 

labradorinnoutajan kanssa vietän myös aikaa, sekä 13-vuotiaan 

tyttäreni kanssa meillä on omat tyttöjen jutut.  

 

7. Mikä on urheilijan päivärytmi? 

Pääasiassa päivärytmini on se, kun herään klo:7.00-8.00 välillä ja 

ensimmäisenä on aamupala ja päivän ensimmäinen harjoitus. Esim. 

tänään lähdin tekemään vähän vaille klo: 9.00 n. 2 tunnin harjoituksen. 

Sen päälle syön lounaan ja sitten on vapaa-aikaa tai palautus 

harjoituksesta. n. 4 tuntia pitää palautua, ennen kuin lähden tekemään 

päivän toisen harjoituksen, joka on noin klo: 16.00 jälkeen. 

Kilpailukaudella en usein käy toista hiihtolenkkiä. Harjoitus on joko 

juoksua tai sauvakävelyä. Tai tässä tilanteessa, kun minulla on ollut 

selän kanssa ongelmia, olen käynyt uimahallissa vesijuoksemassa. 

Minun arki on aikataulutettua, mutta itse en koe, että se olisi 

haastavaa. Minulla on työajat, mutta ne ovat vähän erilaiset, kuin 

normaali työaika klo: 8.00-16.00. Aamulla ja illalla tehdään fyysinen 

työ, mutta päivällä pitää ottaa vapaa-aika/palautusaika ja levätä. En 

voi lähteä esim. haravoimaan tai tehdä mitään muuta fyysistä. 

 

8. Monetko eri sukset, monot ja sauvat hiihtäjä tarvitsee? 

Tällä hetkellä minulla on kilpailuvarusteissa reilut 30 paria. Ne 

kulkevat tällä hetkellä mukana maajoukkuerekassa. Minun ei tarvitse 

itse niitä onneksi kuljetella. 15 paria vapaan tyylin suksia ja 15 paria 

perinteisen tyylin. Tietylle kelille on yhteensä 4-5 paria suksia. 

Kilpailuaamuna testataan keliolosuhteisiin sopivat sukset. Niitä voi 

olla kilpailuaamuna maximissaan 6 paria. Niistä karsitaan sopivat 

sukset. 

 

Pääasiassa minulla on vain kahdet monot mukana kilpailuissa, mutta 

jossain tilanteessa voi olla kolmet. Vapaalle ja perinteiselle tyylille 

omat. Sekä yhdistelmämonot kisaan tai harjoitukseen, joissa 



tarvitaan molempia tyylejä.  Neljät monot ovat maksimi mitä on 

mukana.  

Minulla on mukana yleensä 7 paria sauvoja. Nekin kulkevat 

maajoukkuerekan mukana. Kotona on omat sauvansa. Kisoissa tietenkin 

pitää olla varasauvat, oman mittaiset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Mikä on paras suksimerkki? 

Sitä ei voi oikein sanoa, koska joka merkiltä löytyy hyviä suksia. 

Minulla itselläni on tällä hetkellä Ficherit. Olen hiihtänyt myös 

Peltosilla ja Atomiceilla. Ficherihän on ollut jo pitkään johtava merkki. 

Rossignoliltakin löytyy hyviä suksia, kuten Madshusiltakin. Kunhan 

vain löytää hyvät ja sopivat sukset omiin tarpeisiin. Se on melkoista 

hakemista välillä. 

Minulla on tällä hetkellä suksihuoltajana Haukiputaalainen mies, jonka 

kanssa pystymme Haukiputaalla testaamaan suksia. Se on hyvä, että 

meillä on tämä sama Haukiputaan ”geeni”, niin ollaan samalla 

aaltopituudella. 



  10.Mistä urheilijan ruokavalio koostuu? 

Ruokavalio on totta kai tärkeä ja siitä pitää saada polttoaine, jonka 

urheilija tarvitsee. Eli oikeita hiilihydraatteja, rasvaa ja proteiineja. 

Pääasiassa tummaa pastaa tai tummaa riisiä ja kanaa. Minä en syö itse 

henkilökohtaisesti ollenkaan punaista lihaa esim. possua tai nautaa, 

mutta se on minun oma valinta. Se ei välttämättä liity tähän urheiluun, 

mutta olen ollut ilman niitä jo 20 vuotta. Ja sitten tietysti marjoja ja 

hedelmiä, vihanneksia. On todella tärkeää, että ruokavalio on juuri 

oikeanlaista ja tarjolla heti treenien jälkeen, eikä vasta kolmen tunnin 

päästä. Aina ei välttämättä ole nälkä, mutta kroppa pitää kuitenkin 

tankata, että se on valmis seuraavaan harjoitukseen.  

 

  11.Kuka on valmentajasi? 

Toni Roponen. Hän on myös minun aviopuolisoni. Se on älyttömän hyvä, 

että valmentaja on siinä lähellä ja me pystytään joka päivä 

kommunikoimaan.   

 

12.Tour de Ski jäi tänä vuonna väliin, miten koet sen? 

Se oli tosi kova pettymys. Joudun Touria edeltävänä päivänä      

sairaalaan selkävaivojen vuoksi. Meni monta päivää itkiessä ja 

nauraessa. Pääosin itkiessä. Pettynyt en ollut pelkästään Tourin takia, 

vaan se olisi saattanut olla minun viimeinen kisareissu, jos selkä olisi 

jouduttu leikkaamaan. Siinä olisi voinut tapahtua paljon muutakin. 

Myös Lahden MM-kisat olivat vaarassa. Tour de ski olisi ollut hyvä 

buusti eteenpäin ja hyvä harjoitusjakso minulle. En ajatellut, että 

minun pitäisi menestyä Tourilla, vaan siinä meni monta hyvää 

yksittäistä kisaa, jossa olisin voinut olla hyvä.  

13. Miten lyhyellä varoitusajalla jouduit hiihtämään Maailman Cupin    

viestin viime sunnuntaina? 

Minulle tuli tieto siitä vähän yli seitsemän aamulla ja kisa oli klo: 

11.30.  

 

 



14. Ehditkö ollenkaan valmistautua ja jos valmistauduit niin miten? 

Ihan hyvin ehdin valmistautua, vaikka tohinalla mentiinkin. Minut oli 

nimetty varahiihtäjäksi, eli totta kai olin valmistautunut kilpailemaan. 

Olin käynyt edellisen päivän palautumislenkit ja hieronnat jne. Koko 

ajan oli tiedossa, että varahiihtäjän täytyy olla valmiudessa. 

Kisapaikalla olimme klo: 10.15. Koskaan aikaisemmin näin ei ole käynyt 

urani aikana. Naisilla ei olisi ollut joukkuetta ilman minua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Miltä tuntui lähteä yhtäkkiä hiihtämään ja mitä ajatuksia sinulla   

oli? 

Tietyllä lailla tosi mukava. Kilpailuissa oli tosi hyvä yleisö. Ei missään 

kilpailuissa ole ollut niin hyvää yleisöä. Koko viiden kilometrin ladun 

mitalta oli ihmisiä molemmin puolin. Ihmiset hopitti ja kannustivat 

meitä Suomalaisia tosi paljon. Ja jo ennen kisaa tunnelma oli ihan 

älyttömän hyvä. Minulla oli se ajatus, että jos selkään sattuu, niin 

minun ei olisi ollut pakko hiihtää. Tytöt halusivat hiihtää viestin, niin 

minä halusin tehdä sen heidän eteen. 



16. Mikä oli taktiikkasi? 

  Hiihtää mahdollisimman kovaa. 

 

17. Millainen maasto oli hiihtää? 

Hyvä vanhanajan maasto. Pitkää hiihdettävää nousua perinteisellä, eli 

ei tarvinnut mennä haarakäyntiä. Mutta loppu oli semmoista 

kumpuilevaa, niin kuin Illinsaaren hiihtoladun  lopussa. Oli kiva, että 

siellä oli kumpuilevaa, pitkää nousua ja paljon kurveja. Mukava maasto 

kaikkinensa. 

 

18. Mitä ajatuksia Lahden MM-kisat herättävät sinussa? 

Tällä hetkellä ne herättävät toiveita, että minä olen hyvässä 

kunnossa ja pystyn hiihtämään niin kovaa kuin haluan hiihtää. Ilman, 

että tarvitsisi miettiä käykö minulla selkään kipeää. Sinne on tulossa 

minun tytär ja muutama hyvä ystävä katsomaan, koska ollaan 

suomessa ja lähellä. Minä haluaisin näyttää heille ja itselleni, että 

olen hyvässä kunnossa siellä. Mutta katsotaan, tuleeko tämä kilpailu 

liian aikaisin. 

 

19. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on? 

Nyt mennään selän ehdoilla. Minulla on ollut suunnitelmissa vielä ensi 

vuoden Olympialaiset, mutta suunnitelmat pitää katsoa keväällä 

uudelleen. Eipä minulla ole muita isompia suunnitelmia. Kaikki meidän 

perheen tavoitteet ja suunnitelmat on mennyt pitkälti tämän minun 

hiihtouran mukaan. Nyt mennään kuukausi kerrallaan.  

 

20. Onko sinulla suunnitelmia mitä teet hiihtourasi jälkeen? 

Ei ole vielä selvää suunnitelmaa mitä teen urani jälkeen. Olen tehnyt 

tätä työtä 20 vuotta. Uran vaihdos tulee olemaan edessäpäin. Minulla 

on ravintolapuolen, sekä liikunta-alan koulutus. Jossain vaiheessa 

täytyy alkaa suunnittelemaan tulevaisuutta 

 

21. Hiihtääkö tyttäresi? 

Hän ei kilpaile, muuta kuin koulun kisoissa. Hän kuitenkin tykkää 

hiihtää. Hän harrastaa uintia. 



22. Mikäli hän aikoisi ammattilaiseksi, mitä ajattelisit asiasta? 

Minä kannustaisin tietenkin häntä. Urheilijan ammattiinhan ei pääse 

kuin murto-osa, jotka haluavat ammatikseen urheilla. Tämä on 

antanut niin paljon minulle, perheelleni ja läheisilleni. Tietyllä tapaa 

tämä on raaka maailma, mutta kannustaisin kyllä jos hän haluaisi 

huippu-urheilijaksi.  

 

23. Suositteletko hiihtoa muillekin? 

Suosittelen. Hiihto on harrastuksena ja kuntoilumuotona ihan 

älyttömän hyvä! Ensinnäkin se, että pääset raittiiseen ulkoilmaan ja 

luontoon, siinä samalla kunto kohoaa ja mieli virkistyy. Mutta välineet 

pitää olla kunnossa. Jos hiihtämiseen tulee tauko, niin sitä kaipaa 

hirveästi. Hiihto on elämäntapa. 

 

 

 





 

1. Kuka olet, kertoisitko lyhyesti itsestäsi? 

Olen Aleksi Laajoki, ammatiltani urheiluhieroja ja Personal Trainer. 

Toimin Iissä ja teen työtäni Iiläisten asiakkaiden kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mitä työnkuvaasi/yrityksen palveluihin kuuluu? 

Tarjoan yrityksessäni erilaisia valmennuspalveluja liikunta- ja 

ravintopuolelle, sekä hierontapalveluja ihan kaikille, iästä, 

sukupuolesta, kunnosta taikka taustoista riippumatta. 

Ihmisten ongelmien, vaivojen, vammojen hoito ja ennaltaehkäisy. 

Lihaskireyksien poistaminen ja venyttelyohjeiden antaminen ovat 

päivittäistä hierontatyössä.  

 

Valmennuksissa keskitytään asiakkaan henkilökohtaisiin tavoitteisiin, 

oli se sitten kunnon kohotus, painonpudotus tai vaikka lihasvoiman 

kehittäminen. Valmennettaville tehdään esimerkiksi ruokavalio ja 

treeniohjelma, jolla tavoitteeseen päästään tuloksekkaasti. Lisäksi 

tarjoan myös ohjauksia, jossa voin tulla esim. treeniin mukaan 

tsemppaamaan. 



3. Kenelle yrityksesi palvelut on suunnattu? 

Ihan kaikille ihmisille ikään, sukupuoleen ja terveydentilaan 

katsomatta, eli ihan kaikille Iiläisille ja lähiympäristössä asuville 

asiakkaille. 

 

4. Mitä olet tehnyt enne tätä työtä? 

Olen käynyt lukiossa Ylioppilaaksi. Tehnyt Järjestyksenvalvojan 

hommia. Olen ollut Apteekissa lääketeknikon hommissa. Olen ollut 

myös rakennuksella apulaisena.  

 

5. Kuinka kauan olet tehnyt tätä työtä? 

Hierojaksi valmistuin heinäkuussa 2016. Valmennushommia pienissä 

määrin kahden vuoden ajan. 

 

6. Mitä koulutusta vaaditaan tähän työhön? 

Hierojaksi kävin vuoden mittaisen koulun Tampereella, yksityisessä 

koulussa. Siinä samassa opiskelin Personal Trainerin opinnot lisäksi. 

 

7. Mitä harrastat? 

Käyn kuntosalilla aktiivisesti, eli kehonrakennus on kilpailulajini. 

 

8. Kertoisitko lyhyesti mistä tai miten kannattaisi aloittaa omasta 

kunnosta/hyvinvoinnista huolehtiminen? 

Ihan ensimmäisenä kannattaisi katsoa, että harrastaa monipuolisesti 

jonkinlaista liikuntaa ja sitä tulisi harrastettua useamman kerran 

viikossa. Sitten katsoa, mikä on se juttu, joka itseä kiinnostaa ja 

lähtee vetämään sitä eteenpäin. Tekee jotain mistä itse tykkää.    

 

9. Mitkä ovat mielestäsi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tärkeimmät 

kulmakivet? 

Riittävä liikunta, hyvä ravinto ja levon suhde. Eli nämä kolme asiaa. 

Riittävästi ruokaa, riittävästi treeniä ja riittävästi lepoa. 

 

  10.Mitä haluaisit vielä sanoa meidän Iloisen Viestin lukioille?  

Etsikää joku oma juttu mitä tykkäätte tehdä ja tehkää sitä.  



KAUNEUS JA HYVINVOINTI 

  
Tammikuu alkoi kovilla pakkasilla. Hrrr…Tänä aamunakin töihin lähtiessäni 

piti ihan miettiä, mitä pukisi päällensä, jotta pysyisi lämpimänä. Onneksi olin 

juuri ostanut alennusmyynneistä uuden toppapuvun, joten vedin uudet 

toppahousut pitkän takkini pariksi. Tammikuuhan on sitä niin sanottua 

sydäntalvea, jolloin on vielä pimeää ja kesään tuntuu olevan iäisyys. Välillä 

pakkasaamuna tuntuu itse kullakin, että jaksaako sitä lähteä mihinkään. 

Mutta kun saa itsensä pikkuhiljaa ylös, niin eiköhän se siitä taas.  

Sama juttu ihossakin. Sekin rasittuu talven pakkasesta ja meinaa nukahtaa 

talviunille. Pysyäkseen elinvoimaisena lepo on toki sillekin tärkeää, mutta 

nyt tarvitaan ehkä niitä järeämpiä keinoja. Perus puhdistuksen tueksi 

tarvitaan nyt tehotippoja. Mitä ne ovat? Lue eteenpäin niin selviää.  

Aikaisemmissa numeroissa olen maininnut ihonhoitokapselit. Ne ovat nyt 

uudistuneet, mutta täyttävät edelleen samalla tavalla tehtävänsä. Käytä 

puhdistuksen ja kasvoveden jälkeen ennen yö- tai päivävoidetta. 

Toinen tehotippa on seerumit. Seerumi on tiiviste, joka tehostaa päivä- ja 

yövoiteen tehoa. Sitä suositellaan käyttämään erityisesti vuodenajan 

muuttuessa, mutta mielellään läpi vuoden. Seerumeita on monenlaisia ja eri 

ikäisille tarkoitettuja. Seerumit sopivat n. 25 ikävuodesta eteenpäin. 

Tietenkään 25-vuotias ei vielä välttämättä tarvitse kiinteyttävää, vaan 

tehostettu kosteutus usein riittää. Puhutaankin usein ns. ruuhkavuosista 

jolloin käydään töissä, on pienet lapset ja niin edelleen. Tällöin iho 

stressaantuu ja stressihän vanhentaa ihoa. Tässä vaiheessa, puhutaankin 

ennaltaehkäisystä. Kosteuttava ja elvyttävä seerumi on paikallaan. 

Myöhemmin, noin 30 ikävuoden paikkeilla ihossa alkaa ehkä jo näkyä pieniä 

ikääntymisen merkkejä. Tällöin tarvitaan taas erilaisia seerumeja. 

Esimerkiksi tätä  



 

 

 

 

 

 

Tämä ylellinen setti sisältää puhdistuksen, 

    kasvoveden, seerumin, silmänympärysvoiteen 

   ja yö-ja päivävoiteen!  

  

Kun lähestytään 50 ikävuotta, naisen elämässä tulee eteen vaihdevuodet, 

jotka muuttavat ihon kuntoa. Silloin tarvitaan omanlaista seerumia.  

 Muistutuksena jälleen kerran, että ihon ikä ei ole sama kuin ihmisen 

biologinen ikä. Joten ihon ikää seurataan ihonhoidossa ensisijaisesti. 

Kuitenkaan 50-vuotiaalle ei enää riitä 25 vuotiaan tuotteet. 

Nykyään on myös myynnissä ihonhoitosettejä, joissa on kaikki mitä 

tarvitset perusihonhoidossa. Settien sisältämät tuotteet ovat kaikki 

samasta sarjasta ja näin ollen täydentävät toisiaan. Ja saat parhaan 

mahdollisen lopputuloksen. Lisäksi ostamalla setin, säästät huomattavan 

summan rahaa. Verrattuna siihen, jos ostaisit tuotteet erikseen. Settejä 

löytyy varmasti monista sarjoista ja monilta firmoilta. Itse juuri tilasin 

itselleni Oriflamen Ecollagen-setin. Huomasin, että ihoni on alkanut 

vaatimaan enemmän. Tätä voin lämpimästi suositella. Tämä ei ole suinkaan 

ainoa setti Oriflamella, vaan näitä löytyy.  

 

 

 

Jokainen valitsee itse firman ja sarjan mistä tuotteensa ostaa. Usein 

kuulee lauseen ”Ei minulla ole aikaa noin moneen vaiheeseen”. Tämän voin 

kertoa, että aikaa menee korkeintaan se viisi minuuttia. Ja kun käytät 

aamuin illoin, saat parhaan lopputuloksen. Rahat eivät todellakaan mene 

hukkaan. Hoida siis itseäsi, lupaan että se kannattaa!  Näihin sanoihin 

on hyvä päättä tämän kuun palsta. Ei muuta kuin lippu korkealle ja ensi 

numerossa palataan!          -Heli  <3 -

Ja muistathan, että minulle voit lähettää tuttuun tapaan kysymyksiä 

osoitteella: Asematie 165C, 91100 Ii. Kuoreen tunnus Heli 



 

       MARJO PIRISEN KISSAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Wildyn aamujumppavenyttelyt 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Muru 
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     Nappula päivätorkuilla tietokonelaukun päällä. 

          Kuvat: Marjo Pirinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       HUPI, VIIHDE, MUSIIKKI 

 
Maanantaina 16.1 kävin avustajani kanssa katsomassa animaatioelokovan 

SING Finnkino Plazassa Oulussa. 

 

Elokuvassa oli paljon eläimiä, sekä musiikkia. Elokuvan ideana oli 

kokonaisuudessaan laulukilpailu, mutta se oli myös osaksi selviytymistarina 

ja osaksi opettavainen.  

Selviytymisosa oli se, kun koala Buster ei meinannut selvitä oman 

teatterinsa veloista, mutta onnistuneesti järjestetyn laulukilpailun 

ansiosta kaikki päättyi hyvin ja Buster sai uuden teatterin. 

Opettavainen osa oli se, kun isägorilla halusi pojastaan rikollisen, mutta 

poika halusikin olla laulaja. Isä kävi katsomassa poikaa laulukilpailuissa, 

mutta hän ei ehtinyt paikalle ajoissa. Isä tunnusti olevansa ylpeä pojastaan.  

 

Elokuvaa suosittelen ihan jokaiselle, sen selviytymistarinan ja 

opettavaisuuden vuoksi, vaikkakin se on lapsille tarkoitettu animaatio.   

Minusta hauskinta elokuvassa olivat musiikki ja eläimet.  

 

- Sirpa Kröger - 

 

 

Elokuva oli hyvä ja hauska. Sai nauraa. Ei ollut kauheasti  

elokuvateatterissa väkeä. Ostin leffaevääksi karkkia ja  

limukkaa. 

                                 – Noora Puuperä- 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SANALAATIKKO       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JKJKJJ 



 

OIKAISU 

 

LOKAKUUN LEHDEN SIMON VAMMAISNEUVOSTON 

RETKIJUTUSSA OLI TULLUT VIRHE!  

VAMMAIS-NEUVOSTON SIHTEERIN NIMI ON KRISTA 

EIKÄ RISTO. TOIMITUSTIIMI PAHOITTELEE ASIAA. 

 

       

      SANALAATIKON RATKAISU ENSI NUMEROSSA. 

 

 

SEURAAVA LEHTI ILMESTYY HELMIKUUSSA 

28.2.2017  

 

 

 
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/


            

            UITTO-PATSAS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


