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ASIAKASFOORUMI 

 

Asiakasfoorumi tarkoittaa sitä, että asiakkaiden ääni tulee kuuluviin 

entistä paremmin heitä koskevissa asioissa esim. asumiseen liittyen. 

Tällaista foorumia ollaan nyt perustamassa Oulunkaaren kuntayhtymälle.  

Toivon että foorumin avulla me saisimme enemmän näkyvyyttä ja voisimme 

tuoda mielipiteemme paremmin esille. Ensimmäisen kerran foorumin on 

tarkoitus kokoontua 13.6 Oulun kasarmilla, mutta paikka on vielä vähän 

avoin. 

 

Ehdokkaita foorumiin pitäisi olla kaikilta osa-alueilta mukaan lukien 

asuminen, toiminnot ja sos. palvelut. Jos minua pyydetään ehdokkaaksi, 

suostun mielelläni! 

 

Vappu oli ja meni, mutta kesä on tulossa kovaa vauhtia. Säät ovat 

lämmenneet. Ulkona on kiva istuskella. Varsinkin jos tuuli ei pääse 

yllättämään. Milloinkahan toukokuu on viimeksi ollut näin lämmin? Saa nähdä 

mitä kesästä tulee. Joko olet kaivanut pihakalusteet esiin varaston 

kätköistä? Muistathan suojautua hyttysiltä ja punkeilta tulevana kesänä. 

Hyvää ja lämmintä kesää ! 

 

-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


    OULUNKAARI KORJASI TUPLAVOITON 
 

Oulunkaari osallistui toimintamallikilpailuun teemalla ”Kehittäminen kuuluu 

kaikille”. Se kannatti, sillä Oulunkaari korjasi voiton kotiin. Luvassa on 

kakkukahvit.  

 

Myös Iloinen Viesti oli osana toimintamallia, josta olemme ylpeitä. Tästä 

on hyvä jatkaa. Seuraava askel on asiakasfoorumi.  

 

 

 

  
 



 

         LUONTO- JA ELÄINPALSTA 
 

Tarkkailetko koskaan luontoa? Toimitustiimi seurasi kevään edistymistä 

Työhönvalmennuskeskuksen ympärillä. 

     

     

 

 

  

3.5  

 

 

 

Horsmat puskevat vaikka läpi harmaan kiven. 

Vielä ei ruoho viheriöi, mutta katsotaanpa 

myöhemmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13.5 

Pihlaja melkein kukkii ja ruoho vihertää. 



 
20.5 
Koivut kasvavat rehevästi veden 

äärellä.  

 

 
Koivunlehdet kurkottavat kohti 

taivasta. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                Koivun pieniä lehtiä sanotaan hiirenkorviksi. 

 
27.5 

 

 

 

Kotkansiipisaniaiset heräävät 

talvihorroksesta. 

 

 

  Kuvat: Timo Pikkarainen 



AJANKOHTAISTA 
Nyt on taas kevään juhlien sesonkiaika. Näihin aikoihin vietetään mm. 

ylioppilasjuhlia, rippijuhlia ja valmistujaisia. Juhliin valmistaudutaan 

yleensä leipomalla. Onko sinulla ehkä ideat lopussa? 

Tässäpä hieman reseptivinkkejä: 

 

Maitopurkkien ja jauhopussin kyljestä löytyy usein hyviä ohjeita. Tämä 

ensimmäinen on otettu Valion maitopurkin kyljestä. 

MANGO-BANAANITORTTU 

Ainekset: 

1 valmis piirakkapohja (ei pakaste)  

2 banaania 

1 Valio vaahtoutuva vaniljakastike- purkki 

1 Valio Viola mango- tuorejuusto 

Appelsiinimehua mukiin 

Valmistusohje:  

Kostuta piirakkapohja appelsiinimehulla. Viipaloi banaanit ja levitä ne 

piirakkapohjalle. Vatkaa vaahtoutuva vaniljakastike. Tämän jälkeen sekoita 

vaahto ja Viola tuorejuusto (rahkakin käy). Levitä seos piirakkapohjaan 

banaanien päälle. Koristeeksi voit laittaa esim. kookoshiutaleita. VINKKI: 

Anna piirakan maustua jääkaapissa esimerkiksi kelmun alla vaikkapa pari 

tuntia. Tällöin maku on mitä parhain.  

Kuvat: Heli 

Pikkarainen 

 

 

 

 

 



    PÄTKIS-JUUSTOKAKKU ILMAN LIIVATETTA 

Ainekset 

Pohja: 

1 pötkö Fazer Marianne –täytekeksejä 

20 g voita 

 

Täyte: 

2 pussia Pätkis Mini Bites –karkkeja 

400 g maustamatonta tuorejuustoa 

2 dl kuohukermaa 

1 dl tomusokeria 

 

Aloita murskaamalla keksit tehosekoittimessa. Sulata sen jälkeen voi ja 

sekoita se keksimuruihin. Pinnoita leivinpaperi irtopohjavuoan pohjalle ja 

painele keksimuruseos vuokaan. Laita jääkaappiin kovettumaan. 

 

Säästä puolikas pussi Pätkiksiä koristelua varten. Kaada loput Pätkikset 

kulhoon ja pehmennä niitä mikrossa (400W teholla) noin minuutti. Sekoita 

tuorejuusto pehmenneiden suklaamakeisten sekaan. Seuraavaksi vaahdota 

kerma. Yhdistä täytteen ainekset ja kaada täytemassa vuokaan keksipohjan 

päälle. Peitä kakku kelmulla ja anna sen hyytyä jääkaapissa – mieluiten yön 

yli. Koristele kakku aamulla rouhituilla Pätkiksillä, jotka säästit. 

 

 

Resepti Fazerin sivuilta, sitä muokannut Sanna S. 

 

 

 

 

 



SALME KALLIO - PALKITTU PUUTARHAYRITTÄJÄ 

 

        

 

           Salme työn touhussa. 

 

 

 

 

Iloinen Viesti-lehti haluaa onnitella Salmea hänen saamastaan 

kunniamerkistä. 

 

 

Kuka sen myönsi ja millainen 

 kunniamerkki on? 

 Kunnanhallitus anoi merkin 

 ja presidentti myönsi sen. 

 Merkki on hopeinen  

jossa on kultaruusukkeita. 

 

 

 

                                                              Suomen Valkoisen Ruusun  

                                                              Ritarikunnan ensimmäisen 

                                                              luokan mitali kultaristein. 



 

Millä perustein kunniamerkki myönnettiin? 

 Perheyrittäjyydestä ja erilaisista luottamustoimista. Lisäksi olen 

työllistänyt nuoria ja toiminut pyhäkoulunopettajana ainakin 20 

vuotta. 

 

Mitä teet ja kuinka kauan olet tehnyt tätä työtä? 

 Puutarhahommia olen tehnyt vuodesta 1984 lähtien. Ensin oli vain 

pieni alue, joka sitten kasvoi kuuden hehtaarin alueeksi. Kukkien 

kasvatuksen aloitimme vuonna 1996 kasvihuoneessa.  Marjoja meillä 

viljellään vieläkin, mansikkaa, vadelmaa ja tyrniä. 

 

Mitkä ovat sesonkimyyntiajat? 

 Äitienpäivä, ylioppilasjuhlat ja kesäkukkien myynti. Perennojen, 

pensaiden ja puiden myyntiä on koko kesän. Marjojen myynti ajoittuu 

syksyyn, elo- ja syyskuuhun. 

 

  Mikä on vilkkain sesonkimyyntiaika? 

 Vilkkain on kesäkukkien myyntiaika kesäkuun alussa. 

  

 Mitkä ovat suosituimpia tuotteita sesongeittain? 

 Äitienpäivänä tottakai ruusut ja muut ruukkukasvit. Kesäkuun alussa 

riippukukat ja ruukkuihin istutettavat kukat eli kesäkukat. Myös 

omenapuita menee näin kesän alussa ja niitä myydään pitkin kesää. 

Niitä menee lahjaksi ja pihanrakentajat istuttavat omenapuita. 

 

Mitä kaikkea puutarhalta löytyy? 

 Puutarhalta löytyy kaikenlaista: ryhmäkasveja, perennoja, pensaita ja 

erilaisia puita.  

 



Kuinka monta työntekijää sinulla on? 

 Tällä hetkellä kolme ja nyt pitäisi saada yksi tai kaksi lisää. 

 

Missä kaikkialla myyt tuotteita? 

 Myyn tuotteita ihan puutarhalta suoramyyntinä. Kärkkäisen 

joulumyyntiin tulevat kukat tulevat pääosin tukusta, sillä tilat eivät 

riitä kasvattamaan kaikkia. Amaryllikset kasvatan kyllä itse. 

Kiitokset haastattelusta ja vielä kerran onnittelut kunniamerkistä! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Kuvassa Salme Kallio ja avotyöntekijä Kalle Pakanen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallion puutarha on 

oikea kukkakeidas. 

Puutarhan kukkaloistoa 

10.5.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kukkaloiston lisäksi puutarhalta löytyy monenlaisia kotieläimiä. Yläkuvassa 

komeita kukkoja ja kanoja. Alakuvassa ankanpoikasia, ne ovat vasta 

päässeet ulos häkiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kukko uteliaana: ” Mitäs täällä tapahtuu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampaatkin halusivat päästä osaksi lehtityötä. Ne tulivat tervehtimään 

toimitustiimiä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat: Heli Pikkarainen  



                   URHEILU 

YLÖS, ULOS JA LENKILLE! Kannattaa liikkua ja pitää huolta kunnosta. 

Elokuun 13 päivä pidetään perinteiset Pohjois-Pohjanmaan 

kehitysvammaisten kesäkisat. Tänä vuonna ne järjestetään Raahessa. 

Lajien kirjo on taas moninainen. Lajien joukkoon mahtuu tällä kertaa 

pyörätuolikelaus. Me iiläiset harjoittelemme torstaisin urheilukentällä 

tunnin verran.  

 

 

    

      6.5 ALKOIVAT JÄÄKIEKON MM-KISAT 

Kisat käytiin Venäjällä.  

Leijonien urakka alkoi heti ensimmäisenä päivänä Valkovenäjää vastaan. 

Leijonilla meni koko ajan tosi hyvin ja voitto tuli jokaisesta pelistä. 

Loppuottelussa Kanada oli vahvempi ja Suomi jäi hopealle. Mutta ei se 

haittaa, mitali kuin mitali. Olisihan voinut käydä niin, että Suomi olisi jäänyt 

ilman mitalia. 

Sanottaisiinko tähän vaikka kuten Antero Mertaranta: 

 IHANAA LEIJONAT, IHANAA!!  

 

    

 



 MARION- KAIVINKONE, OSA IIN HISTORIAA 

 

              Kuvat: Heli Pikkarainen 

  

 

  

 

 

 

Oletko koskaan käynyt Raasakan voimalaitoksen liepeillä? Siellä sinua 

vastaan tulee nähtävyys. Törmäät nimittäin oikeaan vanhaan kaivinkoneen 

kauhaan.  

Kaivinkoneen nimi oli Marion. Koneella on kaivettu aikanaan Raasakan 

yläkanava. Itse kone on osina, mutta kauha päätettiin jättää muistoksi. 

Kauha on jättisuuri. Lisää tämän nähtävyyden historiasta voi lukea kauhan 

vieressä olevasta taulussa. Ohessa kuva.  

   



KUUKAUDEN 

AVOTYÖNTEKIJÄ  
 

 Kertoisitko lyhyesti 

itsestäsi kuka olet? 

Kalle Pakanen, avotyössä 

Kallion Puutarhalla. 

 Mitä työnkuvaasi kuuluu? 

Olen monitoimityöntekijä. 

Tukikehikoiden laittaminen 

kukkiin, pihan siistiminen ja 

haravointi, lampaille heinien 

antaminen kuuluu hommiin. 

 

 

 

 

 Kuinka kauan olet tehnyt 

tätä työtä? Vuoden verran 

 Pidätkö työstäsi? Kyllä 

 Mikä on helpointa työssäsi? 

Kaikki 

 Mikä on vaikeinta työssäsi? 

Ei ole vaikeaa asiaa 

 Mitä teet vapaa-ajalla? 

Harrastan liikuntaa, 

pyöräilyä ja lenkkeilyä. 

Laulan karaokea. 

Kuvassa Kalle ruokkimassa 

lampaita.          Kuva:Heli Pikkarainen



 TOIMITUSTIIMIN KUULUMISIA 
 

Toimitustiimillä työtä riittää. Tässäkin lehdessä on kolme haastattelua. 

Kun edellinen lehti on valmis, seuraavaa työstetään jo kovaa kyytiä. Nyt 

saamme taas atk-vastaavan ja valokuvaajan Timon takaisin remmiin! Timon 

poissa ollessa vaimo, kauneus-ja hyvinvointitoimittajamme Heli on 

tuurannut häntä. Tervetuloa takaisin tiimiin Timo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yläkuvassa vas. Sirpa Kröger ja Timo Pikkarainen, alakuvassa vas. Heli 

Pikkarainen ja Sanna Pakanen 

 

 

 

 

 

 



         KAUNEUS JA HYVINVOINTI 
 

Nyt olen ”pälpättänyt” teille niin 

paljon ihonhoidosta, että ajattelin 

viihdyttää tällä kertaa jotenkin 

muuten. Muistattehan kuitenkin 

ihonhoidon merkityksen ja kuinka 

tärkeää se on, varsinkin nyt kun 

ilmat lämpenevät ja aurinko 

paistaa!  

Sitten tämän palstan aiheeseen. 

Ajattelin kertoa teille kevään 

muodista ja muotiväreistä niin 

vaatteissa kuin meikeissäkin. 

Olimme kollegojen kanssa 

Oriflamen jaksokokouksessa. 

Oriflame seuraa tarkasti muotia ja 

on muodin edelläkävijä esim. 

huulipunissa. Meille on tullut tällä 

jaksolla uusi ihana vaahtomainen 

huulipuna The One -Sarjaan. 

Huulipuna antaa kauniin 

mattapinnan ja värin huulille. 

Huulipuna jättää huulet pehmeiksi 

ja sävyt raikastavat kasvojen 

ilmeen.  

Itse valitsin sävyksi punaisen, sillä 

olen luonnostani vaaleaihoinen ja 

tällä saan väriä kasvoihin. Sävyjä 

on 10, joista varmasti jokaiselle 

löytyy omansa!   

 

 

 

 

 

 

Kevään muotivärejä 

Tänä keväänä väreissä ei säästellä, 

sillä niitä yhdistellään nyt ehkä 

rohkeammin kuin aikaisemmin. 

Kirkkaat värit ovat nyt pop! 

Kirkas keltainen, kirkas sininen ja 

raikas oranssi. Kirkkauden 

vastapainona nyt on muodissa myös 

pastellit beigen ja roosan sävyt. 

Yhdistä sinisen puseron kera 

rohkeasti hameeksi pastellinen 

roosa tai beige. Kokeile vapaasti, 

sillä saatat yllättyä ja löytää uusia 

vaihtoehtoja.  

Jos sinusta tuntuu, ettet osaa 

itse, voit pyytää rohkeasti myyjän 

apua kaupassa tai soittaa ystävälle. 



Pitäkää ostosretki ensin omaan 

vaatekaappiin. Sitä saattaa 

yllättyä shoppaillessaan omalla 

vaatekaapilla mitä kaikkea kaappi 

pitääkään sisällään! Nimimerkillä 

itse kokenut ;) 

Shoppailu kaupassa on toki ihanaa 

ja virkistävää! Siinä saa 

kevennettyä lompakkoaan helposti 

:D. Onko se sitten hyvä vai paha? 

No, päättää voi jokainen ihan itse. 

Joskus riittää, että löytää edes 

yhden uuden puseron, mekon 

taikka housut, tai laukun niin kuin 

minä nyt ostin Oriflamelta.  

 

 

 

 

 

On ihanaa viettää shoppailupäivä 

joko yksin tai ystävän kanssa. 

Oletkos testannut esimerkiksi 

Oulun uuden ylpeyden, Valkean? 

Vai pitäisikö sanoa Valakia näin 

oululaisittain? ;) 

Oletko huomannut, että värit 

vaikuttavat mielialaan? Makuja on 

monia ja ihminen, joka pukeutuu 

tummaan, ei automaattisesti ole 

surullinen. Ehkä hän vain sattuu 

pitämään mustasta. Ja miksei? 

Musta käy moneen menoon.  

Päätinpä näyttää esimerkkiä, miten 

itse pukeudun tänä keväänä ja olla 

”mallina”. Kuten ehkä kuvasta 

huomaatte,  

olen nielaissut  

tämän kesän  

rantapallon :D  

 

 

 

Tämä tuo 

haasteita pukeutumiseen. Onneksi 

vaatteita löytyy sen mallisia, että 

ne käyvät odottajallekin.  Näin 

tällä kertaa! Toivotan sinulle oikein 

ihanaa kevään aikaa ja kesän 

odottelua! Ja muistathan ettet 

epäröi lähestyä minua 

sähköpostilla 

iloinenviesti@oulunkaari.com tai 

kirjeellä osoitteeseen Iin 

Työhönvalmennuskeskus Asematie 

165 91100 Ii  - Heli 

mailto:iloinenviesti@oulunkaari.com


PULLONKERUUSTA 

HUPIA JA HYÖTYÄ 

 

 

 

 
 

 

Kuvassa Juhani Mällinen  
Kuva: Heli Pikkarainen 

Kuka olet? Juhani Mällinen, 

eläkeläinen ja asun Iissä. 

Kuinka kauan olet kerännyt 

pulloja ja tölkkejä? 

Ainakin 7 vuotta. Ajelin pyörällä 

ja huomasin pulloja maassa ja 

ajattelin kerätä talteen.  

Miksi keräät pulloja?  

Saan siitä lisäansioita eivätkä 

pullot jää luontoon. 

Paljonko rahaa kertyy pulloja ja 

tölkkejä kerätessä? 

Riippuu päivästä kuinka paljon 

pulloja löytyy. Rahaa kertyy 3-8 

euroa päivässä. Olutpullosta saa 

10 senttiä, limsapullosta 20 

senttiä pienestä ja isommasta 40 

senttiä. 

Kuinka monta kilometriä 

kertyy päivässä? 

Pyörällä kulkiessa 

kilometrejä kertyy 

vähintäänkin 10 km päivässä. 

Kiertelen Iin keskustan 

alueella. Pisin reitti on ollut 

Olhavaan saakka. 

Mitä teet, jos pullo on 

rikki tai tölkki rutussa? 

Rikkinäiset tölkit eivät mene 

läpi pullonpalautusautomaa- 

tista. Rikkinäiset pullot voi 

viedä lasinkeräykseen. 

Millaisia tölkkejä ja pulloja 

löytyy?  

Eniten löytyy tölkkejä, 

joitakin pulloja myös. 

Mistä sait innostuksen 

innostuksen harrastukseen? 

Tästä saa lisää taskurahaa. 

Työtä se kuitenkin vaatii! 

   Miten käytät rahat? 

Säästän ja käytän omiin 

 menoihin. Kerään isomman  

 kassillisen ja vien ne sitten  

 vasta kauppaan.  

       Kerätäänkö Iissä paljon  

       pulloja? 

  Iissä on useampia kerääjiä.



         KUIVANIEMEN KUULUMISIA  
 

Porukalla ollaan katseltu koneelta Toimintakeskuksen valokuvia ja muisteltu 

menneitä. 

Kuivani  emen Toimintakeskukseen puuhattiin viime keväänä nuotiopaikka. 

 

 

 

 

 

 

Taas täällä vesi kielellä odotellaan seuraavaa makkaranpaistohetkeä. 

Tulenteossa täytyy muistaa paloturvallisuus. Tuulisella säällä ei tulistella. 

Nuotion äärellä ei riehuta. Viimeinen sammuttaa nuotion kastelemalla sen 

vedellä. Muitakin paloturvallisuusasioita on kerrattu keväällä. Sisällä 

palovaroitin on halpa henkivakuutus. 

Haravointi ja pihansiivous kuuluu kaikkien toimenkuvaan. Samalla nostellaan 

pihakalusteet paikoilleen ja toivotaan hyviä kahvitteluhetkiä sinisen taivaan 

alla.  Pihalla puuhastellaan myös muulloin, pelataan sulkapalloa, krokettia, 

mölökkyä tai sikapeliä.   

 

 

 

 

 



Tässä myös muutama kuva karvaisemmista kavereista. 

 

 

 

 

 

 

 

Saarentiekodin Heta-possu, vähän on pulskassa kunnossa hänkin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiertävän kotieläinpihan aasi. Saattapi olla itsepäinen tyyppi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kiertävän kotieläinpihan poni. Uskollisesti tapahtumissa vetää kärryajelua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarin koiraparkin neljä hulmua; Uuno, Pike, Rolle ja Jallu.             

Kuvat ja teksti Sari Lääkkölä 



             SIMON KUULUMISIA  

     TERVEHDYS SIMON RAKSARYHMÄSTÄ 

Raksaryhmä työskentelee tiistaisin Lohipirtin ohjaajien Jarkon ja Olli-

Pekan vetämänä. Raksaryhmässä on 7-10 osallistujaa tällä hetkellä. 

Raksaryhmän isoin projekti on grillikatos ja nuotiopaikan rakentaminen 

viihtyisään kuntoon. Raksaryhmä on myös kevään aikana rakentanut 

Lohipirtin pihalle kasvihuoneen. Raksaryhmään osallistujat työskentelevät 

omien vahvuuksien ja taitojen mukaan. Raksaryhmä huolehtii lisäksi 

Lohipirtin ja toimintakeskuksen pihojen kunnossapidosta yhteistyössä 

kunnan kiinteistöhuollon kanssa. Raksaryhmä on toimintaansa kehittävä 

joukkue isolla J:llä  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grillaus ja nuotiopaikka rakenteilla. 

 



 

Risto Korva työntouhussa. 

 

 

Risto Repo ja melkein valmis kasvihuone. 

Kuvat ja teksti: O-P Kellokumpu 



MISTÄ TIETÄÄ, ETTÄ OHJAAJA O-P:LLA ON 

VAPAAPÄIVÄ? 

No siitä, että Iin asemalla raikaa moottorisahan ääni. 

 

Lohipirtin O-P ohjaaja harrastaa vapaa-ajalla moottorisahaveistosten 

tekemistä. Sahaa pöllinpätkistä erilaisia eläimiä ja mielikuvitushahmoja. 

Karhu on suosituin veistos. O-P:lla on pienyritys veistosten myyntiä varten, 

jossa hän vapaa-ajalla työskentelee harrastusmielellä.  

 

 

      O-P Kellokumpu ja pikkukarhu. 

Lohiveistos lohipirtissä.      

 



                   

               Karhun sahailua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakkaan puusta sahattu karhu. 

 

 

 

                                                                        Puuveistoksia. 

Kuvat ja teksti: O-P Kellokumpu 



RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 

Lohipirtissä asuu 8 asukasta ja 

tukiasukkaita on useita, jotka 

asuvat päärakennuksen 

läheisyydessä.  

 

Täällä on myös päivätoimintaa, jota 

on arkipäivinä. Päivätoiminnassa 

asukkaat tekevät kaikenlaista, 

esim. askartelevat, haravoivat, 

maalaavat joskus ja käyvät lenkillä.  

Päärakennuksen lähellä on myös 

työtoiminta.  

 

Työtoiminnassa tehdään 

kaikenlaisia käsitöitä, esim. 

erilaisia mattoja, jotka on virkattu 

tai kangaspuilla kudottuja, 

pyyhkeitä, pieniä laudeliinoja, 

käsipyyhkeitä, pöytäliinoja ym. 

kivaa myytävää.  

 

Lohipirtissä kokoontuu tiistaisin 

raksa-ryhmä. Raksa-ryhmä on 

rakentamalla uudistanut 

grillikodan, saunan pukuhuoneen 

jakkarat eli penkin, jossa voi istua 

ym. kivaa tekemistä. Miesohjaajat 

vetävät kumpikin vuorotellen 

raksa-ryhmää tiistaisin.  

 

Minä tykkään asua täällä 

Lohipirtissä, arki sujuu täällä hyvin 

ja yöt ovat rauhallisia. Minä olen 

arkisin tiistaista perjantaihin 

avotyössä. Avotyöhön kuuluu 

lounastiskin hoitaminen, kahvin 

keitto, pöytien pyyhkiminen ja 

lattian lakaiseminen pöytien alta. 

Pesen pyykkiä ja kastelen kukat. 

Avotyöni alkaa 11:30 ja päättyy 

13:30, eli työaika minulla on 2 

tuntia. Pyykinpesun lisäksi viikkaan 

kuivat pyykit koreihin.  

 

Vapaa-aikanani teen omia hommia 

ja omia juttujani. Ruoka on täällä 

hyvää ja monipuolista. 

Marianna 

 

 



        

 
                        Marianna työn touhussa. 

 

 

 
 
 

 

ILOINEN VIESTI ONNITTELEE 

MERKKIPÄIVIÄ VIETTÄNEITÄ 

 Martti Matila 2.5. 50 vuotta  

 Helena Virkkunen 30.5. 60 vuotta  

ONNEKSI OLKOON PÄIVÄNSANKAREILLE !!!  
 

 

 
 



 

 

 

LUKIJATERVEISET VAALASTA 

 
 Vaala 30,04,2016 
              HEI LEHDEN LUKIJAT 
 

 Nimeni on Petri Oulujärvi ja asun Vaalassa. Olen töissä Vaalan 

toimintakeskuksessa ja teen tekstiilitöitä ja keittiötöitä. 

Keittiössä katan pöydät, jaan ruuvat, tiskaan ruokatiskin ja kahvin jälkeen 

pyyhin pöydät ja hoidan pyykin pesun. 

 

Ja käyn myös avotöissä Vaalan seurakunnassa kiinteistöhuoltaja/suntio 

tehtäviin kuuluu siivoustyöt sisällä, sunnuntaisin virsien laitto, ehtoollisen 

laitto alttarille ja ehtoollisen poisto ja välineiden tiskaus. 

 

Täällä on 2 kirkkoo ja 1 ulkoilmakirkko ja hautuusmaita löytyy 4 kpl. Kesäisin 

sitten käyn suntion kanssa myös hoitamassa hautuusmaita ja 

tasoittelemassa haudat. Sekä pidä kirkon ympäristön siistinä. 

 

 Hyvää kesää lehden lukijoille ja lehden toimituksen väille. 
 

  t. petri oulujärvi 

      vaala 
 

 

 

 



          HUPI, VIIHDE, MUSIIKKI 
 

VAPPUKEKKERIT PÄIVÄTOIMINNASSA 29.4.2016 
 

 

 

   
 

   

     

    

  

  
 

 

 

 

 

Työhönvalmennuksen väki sai kutsun Päivätoiminnan vapun viettoon. Samalla 

tutustuimme heidän uusiin tiloihin. Tilat sijaitsevat Työhönvalmennuksen 

naapurissa, ne ovat osa uutta rakennuskokonaisuutta. Tilat ovat avarat. 

Kyllä kelpaa nyt toimia!   

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Miian Api-maskotti vappukekkereissä mukana. 

 

 

 

     
   KANSALAISOPISTON KEVÄTKONSERTTI  

29.4 oli Kansalaisopiston kevätkonsertti Iin työväentalolla. Kuten aina, sali 

oli ihan täynnä yleisöä. Esiintyjiä oli 40. Jotta konsertti ei olisi venynyt 

maratonkonsertiksi, esiinnyimme kaikki duettoina. Minä ja opettajani 

esitimme kappaleen Tuulen värit. Laulujen teemana oli elokuvat ja kyseinen 

kappale oli elokuvasta Pocahontas. Konsertti alkoi klo 19 ja loppui klo 21 eli 

kesti kaksi tuntia.  

     



 

     

 

 

EUROVIISUT 2016 
 

 

Jos olet musiikin ystävä, katsoit ehkä euroviisut. Euroviisukarsinnat 

järjestettiin jälleen kahdessa erässä. Ensimmäinen semifinaali, jossa 

Suomikin oli mukana, nähtiin 10.5 tiistaina. Edustajamme Sandhja ei 

hyvästä esiintymisestään huolimatta pääsyt jatkoon. Toinen semifinaali 

nähtiin 12.5 torstaina. 

Finaali nähtiin lauantaina 14.5. Voittajaksi selvisi Ukraina kappaleellaan 

1944. Ensi vuoden euroviisut järjestetään todennäköisesti Ukrainan 

pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan kappale oli koskettava, sillä laulaja 

Jamala oli tehnyt kappaleen isoisoäidistään. 

Onnea Ukraina 

 

  

 

     

 

 

 



    MONITAITEILIJA MERJA HÖYHTYÄ 
 

 Kuka olet ja mitä teet? 

Merja Höyhtyä, apuohjaajana Iin Työhönvalmennuskeskuksessa  

tekstiilipuolella. 

 

 Mitä työkuvaasi kuuluu? 

Pääosin tekstiilitöiden ohjausta, ohjaan erilaisten tehtävien 

toteuttamista, autan tarvittaessa, korjaan virheitä ja ideoin uusia 

työtehtäviä. 

 

 Pidätkö työstäsi? 

Erittäin paljon.  

 

 Mikä on työssäsi mielekkäintä?  

Voi luoda uutta ja nähdä asiakkaiden onnistumisen ilo työtehtävissä. 

Se on palkitsevaa. 

 

 Oletko aina ollut yhtä taitava käsistäsi? 

Lapsesta asti olen piirtänyt ja askarrellut. Suvusta löytyy 

taiteilijoita. 

 

 Mitä kaikkea teet käsilläsi? 

Tosi monenlaista: piirrän, maalaan, veistän, nikkaroin puusta, savi- ja 

keramiikkatöitä, lasikaiverrusta, tämän hetkinen harrastus on 

polttotyöt. Materiaalit joita työstän ovat pääosin koivuvaneri, 

lehmännahka ja vesiväripaperi.  

Mallikuvasta joko piirrän suoraan tai jäljennän jäljennyspaperin avulla 

kuvan ääriviivat paperiin. Sen jälkeen poltan kuvan materiaaliin. Työ 

vaatii herkkyyttä ja tarkkuuta. 



 

 

 

 

Polttokynä. 

 

Oikealla polttokynällä ja 

maalaamalla tehty upea 

kotkataulu. 

 

             

 Jos joku haluaa tilata sinulta jotain, miten se onnistuu? 

Halutessaan minuun saa yhteyden Työhönvalmennuskeskuksen 

kautta. Soittamalla Työhönvalmennuskeskukseen. Yhteystiedot 

löytyvät lehden lopusta. 

 

 

 

 

 
Kuvassa Merja 

polttokynällä 

tekemänsä taulun 

kanssa. 

 
     Kuvat: Timo Pikkarainen 

  

 



     PUUTYÖPUOLEN JA ULKOTYÖRYHMÄN   

     KUULUMISET 
 

Puusesonki on nyt parhaimmillaan. Polttopuuta on saatavilla jälleen ensi 

talveksi. Olemme käyneet keväisin ja syksyisin haravoimassa 

Työhönvalmennuksen ulkopuolella. Tämä on niin sanottua ulospäin 

suuntautuvaa työtä, jota myös teemme. Haravoinnin lisäksi siihen kuuluu 

esim. viinimarjojen poimimista, muuttotöitä ja kaiken maailman 

asennustöitä esim. kaappien asennusta. 

 

 

 

 

 

   AVO- JA TUETUNTYÖN KUULUMISET 
Leena on taas astunut remmiin. Tällä kertaa ainakin lokakuuhun asti. Työtä 

riittää kahden ihmisen edestä.  

 

 

 

                   AJATUKSIA PALKKATYÖSTÄ 

On oikeesti väärin että emme saa nykyään kuin muutaman euron eli siinä 

oisi parantamisen varaa. Kukaan ei varmaan aja eduskunnassa asioitamme. 

Palkkatyö oisi nykytyön väärti. 

Ilona Paaso 
 

 

 

 



       TEKSTIILIPUOLEN KUULUMISET 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstiilipuolella tehdään muutakin kuin käsitöitä. Tästä hyvä esimerkki 

ovat pihatyöt.  

3.5 naiset ottivat ja lähtivät Työhönvalmennuksen pihalle risusavottaan. 

He keräsivät risuja etupihalta ja haravoivat pihaa. Puistotyömaalta 

kaadetuista puista jäi risuja, jotka piti siivota pois. 

 



          KUKKASET JA OHDAKKEET 

       Olemme saaneet positiivista lukijapalautetta: ”Hyvä lehti”. 

 

         ”Miten käy avotöiden?” Kyselee huolestunut avotyöntekijä. 

 

SANAHAUN RATKAISU 

          

SEURAAVA LEHTI ILMESTYY KESÄKUUSSA 23.6.2016 

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. 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnwvmJ-MTMAhVLCCwKHeLnAJMQjRwIBw&url=http://hopeinenomena.net/viewtopic.php?f%3D84%26t%3D146484&psig=AFQjCNH_b-9GsMnwVwaculsL9uX3J1m30g&ust=1462606536707516
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj0L3k79HMAhVKFCwKHQTZAxcQjRwIBw&url=https://pixabay.com/fi/ohdake-kukka-violetti-kes%C3%A4ll%C3%A4-190022/&psig=AFQjCNEtywdzKq7CV00BYY4DgbuPzJtmbg&ust=1463050930803191
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/


 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnut, kaipaatteko kotia? Tässä olisi yksi vapaana. 

 

Otetaanpa haaste vastaan ja rakennetaan kaikki yhdessä linnunpönttöjä 

niin, että päästään miljoonan pöntön tavoitteeseen. MILJOONA KOTIA 

LINNUILLE on haastekampanja, jonka on pistänyt alulle YLE eli 

Yleisradio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Keskiviikkona 18.5 oli Erkin nimipäivä ja keskiviikkona 25.5 Urpon 

nimipäivä. Vanha sananlasku sanoo ”Erkki turjus turkki päällä, Urpanius 

paita päällä”. 


