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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA 

Hei lukijat! 

Loppuvuosi ja joulu lähestyvät. Tuntuuko teistä, että lahjoihin menee 

liikaa rahaa. Pieni vinkki: aloittakaa lahjojen osto vähitellen. Silloin se ei 

tunnu niin kovasti kukkarossa. Jospa talvikin sieltä vähitellen tulee! 

Lupaavalta näyttää.  

Onko teillä jouluperinteitä? Itselläni ei hirvittävästi ole mutta 

joulupöytään kuuluu ehdottomasi Glögi ilman terästystä. 

Musiikki on minulle rakas harrastus, joten joululaulut kuuluvat minun 

jouluuni. Tietysti myös suklaa on osa jouluani ja suolaisista herkuista 

kinkku ja perunalaatikko ovat omia suosikkejani. 

Oletteko muuten muovi- vai oikean kuusen kannalla? Minulle ihan sama 

kumpi on, kunhan se koristellaan kauniisti ja latvatähti täytyy olla! 

Joko olette tehneet joulutorttuja? Siinäkin on eri vaihtoehtoja, joko 

luumu- tai omenakanelitäytteellä. Perinteinen torttuhan on tähden 

muotoinen. Muistakaa varoa liukkaita kelejä. 

Meillähän on tänä vuonna toinenkin suuri juhla nimittäin rakas isänmaamme 

suomi täyttää pyöreät 100 vuotta. Kiitos sotiemme veteraanit! Ilman teitä 

suomi ei olisi itsenäinen valtio! 

Hyvää ja rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta sekä hyvää suomen 

juhlavuoden loppuvuotta kaikille! 

Iloinen Viesti 

Ilmestyy: kahden kuukauden välein                                                  

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 

http://www.oulunkaari.com/perhe-ja-sosiaalipalvelut/vammaispalvelut/tyo-ja-

paivatoiminta/iloinen-viesti-lehti/ 

mailto:iloinenviesti@oulunkaari.com
http://www.oulunkaari.com/perhe-ja-sosiaalipalvelut/vammaispalvelut/tyo-ja-paivatoiminta/iloinen-viesti-lehti/
http://www.oulunkaari.com/perhe-ja-sosiaalipalvelut/vammaispalvelut/tyo-ja-paivatoiminta/iloinen-viesti-lehti/


ASIAKASFOORUMIN KUULUMISIA 

Maanantaina 20.11.2017 meillä oli asiakas foorumin tapaaminen Oulussa 

Luovin tiloissa. 

Asiakasfoorumissa on jäseniä kaikista viidestä Oulunkaaren kunnasta. 

Niin kuin aina, täälläkin kertaa saimme välitehtävän. Se käsittelee 

ympäristöasioita. Kävimme läpi myös edellisen välitehtävän. Sen nimi oli 

esteettömyys-kävely.  

Huomasimme, että esteettömyysasioissa on paljon parannettavaa, joka 

kunnassa. 

Hissejä ja automaatti ovia sekä luiskia puuttuu vanhemmista julkisista 

rakennuksista. Talviliikkuminen rollaattorilla ja pyörätuolilla on usein 

hankalaa auraamattomuuden ja riittämättömän valaistuksen takia. 

Jos luiskia on jälkikäteen rakennettu, ne voivat olla aivan liian jyrkkiä, 

jotta niistä uskaltaisi mennä. 

Toivottavasti asioihin tullee parannusta, jotta itsenäinen liikkuminen 

mahdollistuisi.  

 

 

 

 

Tässä yksi esimerkki    

esteettömyyskävelyllä 

löytyneestä epäkohdasta. 

Jos ovi aukeaisi toiseen 

suuntaan olisi helpompi 

kulkea rollaattorilla ja 

pyörätuolilla.  



TIEN KUNNOSTUS 

Marraskuun puolivälissä jouduimme käyttämään kiertotietä tullessamme 

työtoimintoihin Iissä. Tämä joutui tien korjaustöistä. Aikaisemmin tie oli 

keväällä ja syksyllä täynnä vettä ja kun vesi pakkasella jäätyi, voitte 

kuvitella, kuinka liukasta se oli. Onneksi mitään pahempaa ei ehtinyt 

sattua. Toiveissamme olisi saada tiehen myös kevyen liikenteen väylä. Näin 

liikkuminen olisi turvallisempaa. 

Tien varteen on ilmestynyt opastekyltti, josta voi katsoa missä sijaitsee 

eri palvelut. Talojen seinissä on kirjaimet kulkemista helpottamaan. 

 



SANNAN JOULUKORTTIASKARTELUT 

 

Olen tänä vuonna askarrellut itse 

joulukortit kaikille. Leimasin on kätevä, jos 

et osaa itse kirjoittaa jouluntoivotuksia. 

Ostin leimasimen aikanaan Tiimarista, 

mutta niitä saa muistakin 

askarteluliikkeistä. 

Tarrat ovat hyviä koristeita kortteihin. 

Niitä saa esimerkiksi Kärkkäiseltä ja 

muistakin askarteluliikkeistä. 

Kortteja saa kaupasta yksipuolisina tai taiteltuina. Niitä voi koristella 

itse, miten haluaa. 

Hyvää joulua Toivoo Sanna 

 

 

 

Askartelun eri vaiheita. 

 

 



SOTA-AIKA 

1930-luvun loppupuoli oli varmasti monelle niin suomalaiselle kuin ihmisille 

maailmalla pelon täyteistä aikaa. Toinen maailmansota kolkutteli ovella ja 

tämä tarkoittaisi vääjäämättä sitä, että ihmisten elämä muuttuisi 

kertaheitolla 

Kun sitten sota syttyi vuonna 1939 perheiden miehille kävi käsky lähteä 

rintamalle. Naiset jäivät kotiin hoitamaan lapset ja kodin askareet. 

Silloin ei ollut pyykkikoneita, astianpesukoneita eikä imureita niin kuin 

nykyään ja maalla asuvilla oli lisäksi vielä maatilan työt, peltotyöt, 

karjanhoito ja sen sellaista. 

Miten kävisikään nykyihmisten, jos tällaiseen tilanteeseen joutuisi? 

Toisaalta ihminen on aika sitkeä ja pakon edessä selviää mistä vain, jos 

vain päättää. Tietysti on asioita joihin tahtokaan ei aina auta. 

Sodan aikana varmasti suomalainen sisu nosti päätään entistä enemmän ja 

ihmisten yhteistyökyky ja yhtenäisyys höystettynä tahdonvoimalla ja 

terveellä ”maalaisjärjellä” auttoi jaksamaan. Ei ollut vaihtoehtoja, oli vain 

pakko selvitä. 

Ajattelen usein, varsinkin aina itsenäisyyspäivänä omaa isoisääni, joka 

taisteli maamme itsenäisyyden puolesta. Hän taisteli Kannaksella, 

Kiestingin metsissä ja Uhtualla etulinjassa. 

Kuten niin moni muukin myös hän oli pahassa paikassa, ja kuolema oli 

varmasti läsnä päivittäin. 

Pulaa oli kaikesta ja kaikki oli kortilla. Tämä tarkoitti sitä, että 

kansalaiset saivat kortin, jolla sai ostaa aina tietyn määrän tarvikkeita 

kaupasta ja vaikka kortilla olisikin saanut esim. sokeria, sitä ei 

välttämättä ollut kaupassa myydä. 

Tässä tilanteessa varmasti opittiin säästämisen taito, mikä meiltä nykyään 

tahtoo ehkä unohtua. 



Kaikista raskainta oli varmasti saada suruviesti rintamalta. Monet vaimot 

menettivät miehensä ja lapset isänsä tai veljensä. 

Rintamalla oli sotilaiden lisäksi Lottia. He olivat yleensä nuoria naisia, 

jotka palvelivat eri asioissa. He veivät ruokaa eli muonittivat, olivat 

ilmavalvonnassa ja ilmoittivat vihollisten saapumisesta. Lotat toimivat 

sairaaloissa hoitajina ja hoitivat haavoittuneita. Heillä oli siis myös 

erittäin tärkeä asema sodassa. Valitettavasti myös heitä menehtyi. 

Ajatelkaapa, millaista oli joutua lähtemään evakkoon kauas kotoaan ja 

asettua ihan uuteen paikkaan. Piti yrittää rakentaa elämäänsä uudelleen 

eikä tietoa kotiin takaisin pääsystä ollut. Isoäitini, niin kuin monet muut, 

joutuivat jättämään kotinsa rajaseuduilla. 

Isoäitini tavoin, kaikki eivät päässeetkään palaamaan enää kotiseuduilleen 

sodan jälkeen. Isoäitini esimerkiksi asettui perheineen isoisäni kotitilalle 

Iihin. Ja kun isoisäni palasi rintamalta kotiin, rakkaus syttyi. Kertoman 

mukaan isoäitini lähti parsimaan housuja taloon ja sille tielle jäi. Näin siis 

oli onnellinen loppu heillä. 

Sodan jälkeen elämä palasi hitaasti uomiinsa. Ihmiset joutuivat 

rakentamaan elämänsä uudelleen ja selviytymään sodan kauhuista kukin 

omien voimiensa mukaan. 

Tällä kirjoituksella haluan tuoda esiin, kuinka meidän kaikkien pitäisi olla 

tietoisia näistä asioista ja viedä tietoa sukupolvelta soiselle. 

Saamme olla kiitollisia siitä, että saamme elää itsenäisessä valtiossa ja 

päättää omista asioistamme, unohtamatta heitä jotka taistelivat 

vapaussodassa, jota käytiin keskellä ensimmäistä maailmansotaa, ja saivat 

suomelle itsenäisyyden vuonna 1917! 

Rakas kotimaamme täyttää 100 vuottaa tänä vuonna. 

Juhlistamme siis tätä ja antakaamme kunnia heille, joille se kuuluu. 

-Heli Pikkarainen 



SUOMI 100-JUHLA 

 

Keskiviikkona 6.12.2017 Suomi täytti 100 vuotta. Me otimme varaslähdön 

ja juhlimme 100 vuotiasta Suomea maanantaina 4.12.2017. 

Juhlapaikkana toimi Iin urheilijoiden talo jota Rysäksikin kutsutaan. 

Ohjelmaa oli monenlaista ja tupa oli täynnä!  

Ensin Kalle Pakanen lausui avaussanat ja sen jälkeen kohotimme maljat 

Suomen kunniaksi. Tietysti myös Maamme-laulu kuului asian. 

Vierailevia tähtiäkin meillä oli juhlassa mukana. Juhlan juottajana ja 

esiintyjänä toimi Jouni Kokkoniemi säestäjänään Ilkka Hernberg. Myös 

juhlaväki lauloi Jounin mukana. Ohjaajista löytyi myös esiintyjiä.  

Kunnan tervehdyksen juhlassa esitti kunnanjohtaja Ari Alatossava. 

Seurakunta toi meille musikaalisen tervehdyksen. Kappalainen Matti 

Kinnunen lauloi komeasti Veteraanin iltahuudon ja kertasäkeeseen yhtyi 

koko juhlan väki. Lisäksi ohjelmassa oli kakkukahvit ja tanssia.  

Koimme yllätyksen, kun Kotipizzan tytöt tulivat paikalle ja halusivat 

lahjoittaa meille pizzat. 

 Juhlat järjestettiin talkoovoimiin. Talkoolaisina toimivat Lions Ladyt 

sekä Martat ja joitakin yksityisiä henkilöitä. 

Tuhannet kiitokset esiintyjille, talkoolaisille sekä lahjoittajille ja vieraille.  

 

 

  



Kuvia Suomi 100-juhlasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Ojala ja Niko Tiiro vastaanottivat vieraita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Pakanen avasi tilaisuuden ja Mirva Salmela piti juhlapuheen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjelmaa esittivät Sari Lääkkölä ja 

Johanna Laivamaan, joiden säestäjänä toimi  

Tommi Laivamaa. 

Yllätysesiintyjänä Salme ’lapintyttö’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahvipöytä oli katettu kauniisti suomen värein. 



Kunnanjohtaja Ari Alatossava ja 

kappalainen Matti Kinnunen toivat oman 

tervehdyksensä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Satu Turkka tuomassa tervehdystä ja Jouni 

Kokkoniemi ja Niko Tiiro yhteislaulussa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tanssiminen oli kaikkien mieleen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

… ja välillä maistui pizza.                          Kotipitsan tytöt haastattelussa            

 

 

 

 

Lions Ladyt ja Martat 

 



MALIKE LOSKALUISTELU RAKSILAN 

TEKOJÄÄKENTÄLLÄ 

 

 

Malike järjesti 2.11.2017 Oulussa 

soveltavan liikunnan tapahtuman, jossa 

lehtitiimi ja muitakin Iiläisiä oli mukana. 

Tapahtuman lomassa haastattelimme 

Malike-toiminnan esimiestä, Susanna Teroa 

ja kokeilimme itsekin välineitä. 

 

1. Mikä on Malike? 

Malike tarkoittaa matkalla, liikkeellä, keskellä elämää. Se on 

tarkoitettu edistämään vaikeasti vammaisten mahdollisuuksia 

osallistua ja saada kokeilla erilaisia uusia asioita. Tänään täällä 

mahdollistetaan luistelu kaikille. 

Malike täyttää joulukuussa 20 v. Se on valtakunnallista toimintaa ja 

kierrämme koko ajan ympäri Suomea. Alussa toiminta keskittyi 

lähinnä vaikeasti vammaisiin lapsiin. 2007 Malike sai projektin, jossa 

kehitettiin myös aikuisille soveltuvia välineitä ja osallistumisen 

mahdollisuuksia. 

 

2. Onko Oulussa tai muualla Pohjois-Suomessa järjestetty usein 

Maliken tapahtumia ja mistä niistä saa tietoa? 

Tietoa tapahtumista saa esimerkiksi Maliken kotisivuilta 

www.malike.fi  tai Liikkeelle-lehdestä joka ilmestyy tammikuussa. 

Toki tapahtumia tulee aina vuoden aikana lisää, niinpä nettisivuilta 

löytää aina ajankohtaisimmat tapahtumat. 

 

 

http://www.malike.fi/


3. Järjestättekö koulutuksia välineiden käytöstä? 

Kyllä järjestetään. Meillä on juuri ollut kaksi päiväinen, ”Ulos 

talosta, pois pihasta”-koulutus, jossa meillä oli täällä Oulussa 14 

osallistujaa. Osallistujina oli opettajia, koulunkäynninohjaajia ja 

päivätoiminnasta porukkaa. Käytiin läpi teoriaa välineistä ja mistä 

niitä saa. Laitteita testailtiin käytännössä, esim. kokoamista ja 

purkamista. Tänään meillä oli käytännön päivä, jossa oli kaksi ryhmää 

Valterin Tervaväylästä (entinen Lohipadon erityiskoulu), joista 

toisessa oli kymmenen koululaista ja toisessa melkein viisitoista. 

Palautteessa sanottiin, että parasta oli nähdä ilo, joka syntyy 

kokemuksesta päästä vauhdikkaasti jäälle. Kaikilla ei ole ollut 

aikaisemmin tietoa kyseisistä välineistä. 

 

4. Voiko tällaisia apuvälineitä lainata jostain ennen kuin hankkii 

itselleen? 

Kyllä voi, esimerkiksi näissä Maliken tapahtumissa pääsee 

kokeilemaan välineitä. Kokeilun kautta saa tietoa itselle sopivista 

välineistä, jonka jälkeen on helpompi vuokrata itselle väline 

käyttöön. Malikkeen vuokraamoita löytyy Tampereelta, Helsingistä 

ja Rovaniemeltä.  

 

5. Minkä hintaisia kelkat ovat ja voiko niiden hankkimiseen saada 

tukea? 

Välineet ovat kalliita hankkia omaksi, mutta Oulun kaupungilta voi 

vuokrata maksutta välineen väliaikaiseen käyttöön. Maliken 

välineissä vuokra on noin 20€ viikolta ja rahtikulut päälle, jos et itse 

pääse hakemaan.  

 

Susanna Tero kuvassa  

oikealla yhdessä  

Vanhempainliiton 

Epeli-hankkeen Sari  

Haapakankaan kanssa.                                                                  



                                                     Maskotteja oli mukana jäällä 

                  ilahduttamassa osallistujia 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Testaajia avustajiensa kanssa 

 

 

 

 

 

 

       

       Makkara ja mehua oli tarjolla 

        ulkoilun lomassa  
 T    



MYÖTÄTUULEN HALLOWEEN-BILEET 1.11.2017  

 

Karkki vai kepponen? Iin päivätoiminta järjesti asiakkailleen  

Halloween-bileet. 

Hurjan näköisiä tyyppejä oli paikalla! Kuvista päätellen hauskaa oli.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 





IIN FYSION 30-VUOTISJUHLA 

 

Iin Fysioterapiakeskus Oy juhlisti 30-vuotistaivaltaan tiistaina 5.12.2017 

kakkukahveilla.  

Yrityksen perusti aikanaan Arja Veijola silloisena yhtiökumppaninaan 

Sirpa Paakkari. Nykyisenä omistajana toimii Jaana Ervasti, joka kertoo 

aloittaneensa yrityksessä työntekijänä vuonna 1994 ja virallisemmin 

2000-luvun taitteessa siirtynyt toiseksi omistajaosakkaaksi. Ervasti 

toimii nykyisin yksin Iin Fysion omistajana.  

Jaana toimii fysioterapeuttiyrittäjänä ja hänen lisäkseen työskentelevät. 

fysioterapeutit Jaana Koskipaasi, Minna Korjonen, Laura Lyyra ja Päivi 

Huovinen. Tällä hetkellä Iin Fysiolla on Iin Valtarintien toimipaikan lisäksi 

sivutoimipiste Yli-Iissä Vorellirannatiellä. Suoritamme kotikäyntejä Iin ja 

Yli-Iin lisäksi myös Oulun ja Haukiputaan aluella. 

 

Iin Fysiolla on kaikenikäisiä asiakkaita. Palveluissaan Iin Fysio pyrkii 

kokonaisvaltaisuuteen ja tarjoamaan kukin omalla persoonallaan palvelut 

asiakkaitten yksilöllisten tarpeiden mukaan.  

Iin Fysio tarjoaa fysikaalisia hoitoja, ryhmäkuntoutusta sekä hierontaa 

vauvasta vaariin. Heidän 

asiakkaita on mm. 

terveyskeskuksen, 

sairaanhoitopiirin ja 

vakuutusyhtiöiden 

maksusitoumuksella 

kuntoutusta tarvitsevat, sekä 

KELAn vaikeavammaiset 

asiakkaat. 



 

 

Iin Fysiolta löytyy tuki-ja liikuntaelin fysioterapian lisäksi myös 

kivunhoidollisesti paljon erilaisia hoitomuotoja. Näitä ovat mm. 

akupunktio, lymfaterapia ja erilaiset koneelliset hoitomuodot. 

Lymfaterapialla pyritään pääasiallisesti elimistömme nestekierron 

parantamiseen eli turvotuksen vähentämiseen, mutta se on erinomainen 

kivunhoidollisesti myös useisiin sairauksiin. 

Iloinen Viesti Onnittelee yritystä! 

 

 



KUIVANIEMEN KUULUMISIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itsenäisyyspäivän kunniaksi valmistettiin porukalla presidenttipari. 

Presidenttipari on ilahduttanut monia kävijöitä ja päätyi vielä Kuivaniemen 

terveysaseman aulaankin tervehtimään väkeä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä Katja, taitava kultaseppämme, viimeistelee pariskunnan koruja ja 

mitaleita. 



 

 

 

 

Arto toimitti meille pelilaudan 

maalattavaksi. Tässä kaksi 

maalaria työntouhussa. 

 

 

 

 

 

 

Toimintakeskuksen tonttu-ukko vartioi 

aulassa, että joulun odotus sujuu 

mallikkaasti ja toivottaa kaikille 

puolestamme mukavaa joulua! 

 

 

 

Joulunalla meillä kävi seurakunnasta diakoni ja pappi. Juttelimme jouluun 

liittyviä asioita ja laulelimme joululauluja. Laulukirjassa oli niin komea 

jouluseimen kuva, että aioimme tehdä jouluseimen toimintakeskukseen. 

Tässä kuvassa seimi alkaa jo valmistumaan. Huomaatko mitä vielä puuttuu 

meidän jouluseimestä.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TUKIYHDISTYKSEN PIKKUJOULU 

 

Iin Kehitysvammaisten Tuki ry järjesti jäsenilleen perinteiset 

pikkujoulut maanantaina 11.12.2017. 

Pikkujoulussa 

söimme riisipuuroa 

ja luumusoppaa. 

Joulupukki kävi ja 

saimme kaikki 

joulupussit. 

Arpajaisissa oli 

monenlaisia 

palkintoja. 

-Sanna Pakanen 

 

LEHTITIIMIN KUULUMISIA 

 

Kuten kaikki 

muutkin, myös me 

lehtitiimiläisetkin 

olemme 

kouluttautuneet. 

Tulevaisuudessa 

selviää lisää. 

 

 

Sirpa, Heli, Sanna ja Timo   



TIETOVISA KYSYMYKSIÄ: 

 

1. Pieni punalakkinen näkymätön ukkeli? 

2. Vaaleanpunainen eläin jolla on töpseli?  

3. Missä on joulupukin päämaja?  

4. Punanenäinen joulupukin kulkuneuvo?  

5. Mistä julistetaan Suomen joulurauha?  

6. Ruskea talo, jonka voi syödä?  

7. Iso sinappitakkinen jouluherkku?  

8. Kenen nimipäivä on jouluaattona?  

9. Kenen syntymäpäivä on joulu?  

10.Valkoinen tanssiva herra?  

 

 



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYVÄÄ JOULUA! 



TIETOVISAN VASTAUKSET: 

1.Tonttu 2. Sika 3. Rovaniemi 4. Petteri poro 5. Turku 6. Piparkakkutalo 

7. Kinkku 8. Aatamin ja Eevan 9. Jeesuksen 10. Lumiukko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEURAAVA LEHTI ILMESTYY HELMIKUUSSA 2018 

 

 

Lehteä voi käydä lukemassa myös sähköisesti Oulunkaaren kuntayhtymän 

nettisivuilla oulunkaari.com: 

 http://www.oulunkaari.com/perhe-ja-

sosiaalipalvelut/vammaispalvelut/tyo-ja-paivatoiminta/iloinen-viesti-lehti/ 

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/perhe-ja-sosiaalipalvelut/vammaispalvelut/tyo-ja-paivatoiminta/iloinen-viesti-lehti/
http://www.oulunkaari.com/perhe-ja-sosiaalipalvelut/vammaispalvelut/tyo-ja-paivatoiminta/iloinen-viesti-lehti/



