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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA 

 

Joulu oli ja meni, joten töihin on palattu virkeänä ja levänneenä, vai onko? 

Toivottavasti säästyitte silmävammoilta ja multa vammoilta rakettien 

kanssa. Jos vielä mietitte mihin kinkunlopun voi käyttää, siitä voi tehdä 

esimerkiksi hernekeiton tai kinkkukiusauksen. 

Tulihan se talvikin sieltä. Pakkasta on välillä enemmän, välillä vähemmän. 

Eipä taida pihlajamarja sanonta ”jos on paljon pihlajanmarjoja, ei tule 

lunta, koska pihlaja ei jaksa kantaa kahta taakkaa” pitää paikkaansa 

paljosta lumesta päätellen.  

Laskiaisena minulla oli tapana laskea mäkeä ulkona koulukavereiden kanssa, 

jolloin paistettiin myös makkaraa nuotiossa. Välipalaksi saimme yleensä 

kuumaa kaakaota ja laskiaispullaa.  

Toinen helmikuun tärkeä päivä on ystävänpäivä, joka tulee Amerikasta. 

Siellä sen nimi on Valentine’s day. Ystävänpäiväksi ihmiset voivat 

askarrella kortteja. Jos askartelu ei innosta, niitä saa myös valmiina 

kaupasta.  

Talvella on hyvä muistaa pukeutua lämpimästi ja varokaa jäätä lumen alla. 

Hyvää alkanutta vuotta! 

-Sirpa- 

 

 

 

 

 

 

 

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/


            AJANKOHTAISTA PALSTA 

 

Iin työhönvalmennuskeskus on uudistanut toimintaansa tammikuun alusta 

alkaen. Uutena juttuna tulevat mm. yhteisökokoukset sekä työpajat 

kerran kuussa vaihtuvin viikonpäivin. Silloin kaikilla asiakkailla on 

mahdollisuus osallistua johonkin kokoukseen ja työpajapäivään. 

 

Yhteisökokouksissa asiakkaat 

pääsevät mm. ilmaisemaan omia 

toiveitaan työkeskuksen toimintaan 

liittyen. Kokouksessa keskustellaan 

sekä päätetään yhdessä asioista, 

jotka koskettavat kaikkia yhteisön 

jäseniä.  

 

 

Lähde: Papunet.fi, Sergio Palao 

Tarkoituksena on, että kaikki saavat mielipiteensä esille. Siellä 

rohkaistaan jokaista kertomaan omia ideoitansa toimintaan.  Ennen 

seuraavaa kokousta kaikki voivat esittää keskusteluaiheita asialistalle. 

Niitä voi esittää ohjaajalle tai kirjoittaa ilmoitustaululla olevalle listalle. 

Yksi tärkeä asia on opetella kokouskäytäntöjä. Aluksi ohjaaja näyttää 

mallia, miten toimitaan puheenjohtajana ja jatkossa asiakkaat voivat 

harjoitella puheenjohtajan tehtäviä. Sihteerinä voi toimia ohjaaja tai 

asiakas. 

Yhteisökokouksessa harjoitellaan puheenvuorojen pyytämistä kättä 

nostamalla. Siellä ei puhuta yhteen ääneen, vaan ainoastaan silloin, kun 

puheenjohtaja on antanut puheenvuoron. 



Työpajapäivillä jokainen asiakas voi kokeilla päivän aikana erilaisia 

toimintoja. Ohjaajat voivat vetää esimerkiksi 4 – 5 erilaista ryhmää 

toimintapäivän aikana ja kaikki sinä päivänä olevat asiakkaat voivat niihin 

osallistua. Ideoita eri ryhmien aiheista voi tulla asiakkailta tai ohjaajilta.  

Ensimmäisenä työpajapäivänä meillä oli 5 erilaista ryhmää: 

 

 

Elisa ja Tiina vetivät kauneushoitolaa ja asiakkaat saivat hemmottelua. 

 

 

Arton kanssa pelattiin tarkkuusheittoa. 



 

 

 

 

 

Arja ja Kerttu ohjasivat 

ystävänpäiväkorttien tekemistä.  

 

 

 

Arton kanssa opeteltiin työkoneiden käyttöä. 

  



 

    Tarjan kanssa maalattiin  

       ja painettiin kangasta.   



ME ITSE- PALAVERI 

 

3.1.2018 meillä Iissä oli kevät kauden ensimmäinen ME ITSE-palaveri. 

Siellä käsittelimme vuoden 2018 tulevia asioita. Suunnitelmissa on esim. 

jääkiekkopeliin lähtö. Se tapahtuu lauantaina 17.2. 

Toukokuussa kevään viimeisessä kokouksessa suunnittelemme käydä 

pizzalla. Vuosikokous-matka on myös suunnitelmissa. 

Kokoukset sujuvat hyvin mutta välillä tuntuu, että paikalle on lennähtänyt 

kanalauma, sillä osallistujat ovat niin innokkaita. Puheenjohtajan nuija on 

tarpeen rauhoittamaan tilannetta. Ottakaamme tämä huumorilla.  

Seuraava palaverimme on 7.2.2018. 

-Sirpa-  

 



TOIMITUKSEN KUULUMISIA 

 

Joonas Kellokumpu on aloittanut Iloisen viestin toimitustiimissä 

joulukuussa 2017. 

 

 

 

1. Mitä teet vapaa ajallasi? 

Pyöräilen, ajelen mönkijällä ja 

urheilen monipuolisesti.  

 

 

 

2. Onko lemmikkieläimiä? 

Hoidan veljeni koiraa. 

 

 

 

3. Mitä olet tehnyt ennen tätä työtä ja koulutuksesi? 

Lohipadonperuskoulu, Ranuan kansanopistossa kaksi vuotta, OSAO:n 

lähiavustaja-linja ja Luovilla kiinteistöhoitajaksi. Aikaisemmin olen 

ollut töissä Kärkkäisellä. Erilaisia työharjoitteluja kiinteistön 

hoidossa, päiväkodissa ja vanhustenhoidossa. 

 

 

 

4. Mikä kiinnostaa lehden teossa? 

Kaiken kaikkiaan mielenkiintoista puuhaa. 
 

  



Iloisen viestin toimitustiimi on opiskellut Book Greator-sovellusta Oulun 

ammattikorkeakoulun toimintaterapiaopiskelijoiden ohjauksessa. Koulutus 

on osa Niinan ja Elinan opinnäytetyötä. Book Greatorin avulla voimme 

jatkossa tehdä äänilehteä. Tästä lehdestä tuleekin yksi tämän sovelluksen 

avulla tehty juttu Oulunkaaren nettisivuille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa lehden toimitustiimi ja kouluttajat. 

Ylärivi vasemmalta Heli, Timo, Elina ja Niina. 

Alarivi vasemmalta Sirpa, Sanna ja Joonas.  



JAKKUKYLÄN ASUKKAAN HAASTATTELU 

 

Jakkukylä liitettiin Iihin 1.1.2018. Päätimme lehtitiimin kanssa 

haastatella meille jo ennestään tuttua Jakkuylän asukasta Martti 

Juutista aiheeseen liittyen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kuinka kauan olet asunut Jakkukylässä? 

Olen muuttanut Jakkukylään vuonna 1956, välillä olen ollut poissa 

muutaman vuoden. 

 

 

 

2. Millainen paikka Jakkukylä on asua? 

Asun Viitakankaalla, en siis ihan Jakkukylän keskustassa. 

Viitakangas kuuluu kyllä Jakkukylään ja se on erittäin rauhallinen 

paikka. 

 



3. Käytitkö Iin palveluja ennen liitosta? 

Olen tehnyt elämäntyöni 30-vuotta Iin kunnalla. Tuona aikana 

kaikki kauppa-asiat ja pankkiasiat olen hoitanut Iissä. 

 

 

 

4. Mitä luulet? Tuleeko muutos vaikuttamaan Jakkukylän 

palveluihin? 

Esimerkiksi vanhusväestölle ja monelle perheelle liitos on jo 

vaikuttanut positiivisesti.  

 

 

 

5. Miltä tuntuu olla Iiläinen? 

Ei ole mieltä hetkauttanut, koska ollaan Iissä asioitu esimerkiksi 

terveyskeskuksessa jo kahden vuoden ajan. Ii on ottanut 

Jakkukylän ystävällisesti vastaan.  

 

 

 

  



HELIN PALSTA  

 

Uusi vuosi alkoi ja paukkupakkasetkin saimme, iloksemme, harmiksemme, 

ihan kuinka vaan. Toisaalta positiivisesti ajateltuna pakkasillahan on oiva 

tilaisuus tuulettaa petivaatteet sun muut ja hävittää niin sanotut 

kutsumattomat vieraat. 

Kahvi ja kaakaokin maistuvat taivaalliselta, kun oikein palelee ja villasukat 

lämmittävät. Sauna houkuttelisi joka ilta, tosin sähkölasku ei näytä 

houkuttelevalta silloin. Kuten sanottu, pannukakulla on aina kaksi puolta eli 

asioilla on hyvät ja huonot puolensa mutta ajatellaan että taas mennään 

valoa ja kesää kohti.   

Yksi ikävä asia talvessa on. Ja se tuntuu vaivaavan useita ihmisiä. 

Arvaatko mikä? Kutikuti... Raaps raaps.. Ihohan se 

tietenkin kuivuu. 

Pakkasen mokoma pääsee ihan iholle asti ja 

kuivattaa rasvaisemmankin ihon. Ihotyyppi voi 

muuttua talvella. Rasvaisesta ihosta voi tulla kuiva. 

Atooppinen iho pahenee ja kutinaa sekä hilseilyä 

esiintyy. 

Sen sain minäkin huomata esimerkiksi tyttäreni kanssa. 

Käsineet ja kaulaliina auttavat jo paljon, mutta hyvät voiteet 

auttavat tässäkin asiassa. Ulkoiluvoiteitakin on olemassa. Ne suojaavat 

ihoa viimalta ja pakkaselta. Niitä käytettäessä on muistettava levittää 

voiteen vähintään puolta tuntia ennen ulkoilua, jotta voiteet vaikuttavat 

paremmin. 

Jos kutina ei voitelusta huolimatta rauhoitu, vaan jatkuu ja kutiaa etenkin 

iltaisin, kannattaa lääkäriin ottaa yhteyttä, jotta esimerkiksi mahdollinen 

syyhy tai muu ihosairaus saadaan hoidettua. Syyhy on syyhypunkin 

aiheuttama ihosairaus, jossa syyhypunkki kaivaa ihoon käytäviä ja munii 

munia. Munista kehittyy uusia punkkeja. 



Voit tietämättäsi tartuttaa sen toisiin ihmisiin ja varsinkin 

hoitamattomana siitä voi kehittyä isokin epidemia. Kaikki kutina ei 

suinkaan ole syyhyä, joten älä panikoi. 

Jos kuulet syyhyä olleen siellä missä olet esimerkiksi vieraillut, kannattaa 

sinun olla yhteydessä lääkäriin, vaikka oireita ei olisikaan. Hyi! Olipahan 

aihe. 

Ota ensin kuitenkin aivan rauhallisesti ja yritä hoitaa tavallinen kutina ja 

hilseily koko perheen ihonhoitosarjoilla.  

Ihottumahan on varsin yleinen niin pikkulapsilla kuin aikuisillakin! Erilaiset 

voiteet ja öljyt auttavat. Esimerkiksi kylpyveteen voi lisätä tilkan öljyä. 

Ihon kuoriminen auttaa myös, sillä se poistaa iholta kuolleen ihosolukon ja 

hoitovoide –tai öljy vaikuttaa entistä paremmin.  

Tulehtuneen, herkän ja atooppisen ihon kanssa kannattaa olla 

kuorimisessa hyvin varovainen. Suihkugeelit kannattaa vaihtaa 

suihkuvoiteiksi, jotta iho ei kuivuisi entistä enemmän. Kasvojenhoidossa 

sama homma, eli joskus geelimäisen puhdistuksen vaihtaminen 

voidemaiseen on ihan paikallaan. Kasvojen ja käsien iho kannattaa suojata. 

Ja ei kun nauttimaan kahvikupposen äärelle ihanista talvisista maisemista 

ja ulkoillessa ihanasta talvi-ilmasta. Palataan taas ja muistathan että 

minulle voit lähettää kysymyksesi rohkeasti sähköpostilla 

iloinenviesti@oulunkaari.com  

 

Jokainen valitsee sarjansa itse. Oriflamen 

edustajana suosin luonnollisesti heidän 

tuotteitaan.  

 

Ihania talvipäiviä toivotellen Heli  

 

 

mailto:iloinenviesti@oulunkaari.com


VITSEJÄ 

 

Mikä on voimakkainta maailmassa? 

- Pissa. Poliisikaan ei voi pidättää sitä. 

 

 

Pikku-Kalle piti letuista, mutta söi niitä liikaa. Äiti yritti hillitä häntä: ”Jos 

syö liikaa lettuja niin vatsa kasvaa tosi paksuksi.” Kerran Pikku-Kalle 

huomasi raitiovaunussa raskaana olevan naisen. Pikku-Kalle juoksi naisen 

luo ja ositti sormella sanoen: ” Haa! Tiedän, mitä sinä olet tehnyt!” 

 

 

Millainen on ladan neliveto?  

- Kaikki ikkunat ovat auki.  

 

 

 

Pikku-Kalle koulussa. 

Opettaja kyseli matikan laskuja. 

-Paljon on KUUSI PLUS KUUSI. Opettaja kysyi. 

-12!! sanoi Henri. 

- EIPÄS OLE! Se on kaksi kuusta! Henri sinun olisi pitänyt tajuta se jo 

ajat sitten. Pikku-Kalle sanoi. 

 

 

Pikku-Kalle oli tulossa kaupasta, kun hänen kaverinsa kysyi. ”Miten sinä 

jaksat kantaa noin paljon maitoa?” Pikku-Kalle vastasi: ”No kun se on 

kevytmaitoa.” 

 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj9K7z66LZAhVHfywKHZfwATcQjRx6BAgAEAY&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nov%C3%BD_obr%C3%A1zek.jpg&psig=AOvVaw2f3M1fm8cjeowD4nDi2p1M&ust=1518609601264238


Kuulin, että teillä oli sukukokous? Miten sujui? 

Ihan hyvin. Osa lähti junalla, osa poliisiautolla. 

 

 

Kaksi miestä oli kalassa. Toinen sai jättisuuren lohen, mutta heitti sen 

takaisin mereen. 

- Miksi teit noin? Ihmetteli toinen. 

- Ei minulla ole varaa syödä lohta. 

 

Liisan iltarukous: 

Hyvä Jumala! Anna Pariisin olla Ruotsin pääkaupunki. Niin kuin minä 

koepaperiin kirjoitin. 

 

Viisi norsua kävelee peräkkäin savannilla. Mikä norsuista voi kääntyä ja 

sanoa minä näen nyt neljä kärsäkästä.  

- Ensimmäinen. Väärin, norsut eivät osaa puhua. 

 

 

Vaimo huusi miehelleen kotiovella:  

-Tule pihalle auttamaan minua. Saat siirtää autotallin siihen paikkaan, 

mihin olen ajanut autoni.   

 

 

 

  



 

 

 

 

 

1.                          2.                                                          3.                                              4. 

 

 

 

 

5.                              6.                         7.                            8.                                  9.                                   10.                                                        

 

   

11.                       12.                                              13.                                          14.     
 

 



HAASTATTELUSSA TAITEILIJA KARI ALONEN 

 

1. Mikä Iin ympäristöpuistoon tekemäsi teoksen nimi on? 

 " Loistava " (kannen teos) 

 

2. Mistä sait idean teokseen? Pyydettiin 

ehdotusta valoaiheiselle teokselle. 

 

3. Mikä ajatus / tarkoitus teoksella on? 

Idea lähti siitä liikkeelle   

että miten saataisiin piste Ii:n päälle! 

Teos on muodoltaan ajaton ja valoa 

sekä lämpöä Ii:ssä vieraileville sekä 

ohikulkijoille.                                                        

 

                                                                                                    

                             Kuva: Petteri Kivimäki 

4. Miten teos on tehty?  

Teos on tehty kestävistä materiaaleista: ruostumatonteräs ja 

corten teräs. Valon lähteenä led-valotekniikka. 

 

5. Miksi juuri sininen väri?  

Se oli avajaisväri Suomi 100 vuotta itsenäisyydelle. Teoksessa 

tullaan   

käyttämään jatkossa vaaleaa valoa. Teos toimii vuodenaikojen 

mukaan eri tunnelmassa. Syksyisin saadaan ruskan värit hehkumaan 

ja talvisin lumi ja jää tuovat oman lisämausteen. 

 

6. Kuinka kauan teoksen tekeminen kesti? Vaikea arvioida käytettyä 

kokonaisaikaa, koska työskentelen ilman kellokorttia. 



 

 

7. Mitä muita teoksia olet tehnyt? 

Olen toteuttanut eri puolille Suomea useita julkisia veistoksia. 

Parhaillaan meillä menossa poikani Samulin kanssa Galleria näyttely 

Contempossa Helsingin keskustassa. Näyttelyn teemana Valoa & 

Iloa. 

Alla Kari Alosen teoksia 

 

 

 

 

 

”Kruunuvuori” Helsinki 2017. Kuva: Samuli Alonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Elämän koulu” Jyväskylä.” Kuva: Pentti Leinonen 



 

 

 

 

 

 

 

                

             "Pirunpelto " Laukaan Bulevardi. Kuva: Risto Aalto 

 

 

”Metsän valo " Kauniainen 2017  

Kuva: Samuli Jalonen    Samuli Alonen!  

 

 

 

”Kehityksen pyörä” Laukaan 

Bulevardi. Kuva: Risto Aalto 



GALLUP-KYSELY 

Vuosi vaihtui mukavan lauhassa ulkoilusäässä. 

Iissä järjestettiin koko perheen uuden vuoden vastaanotto. Tapatumassa 

esiintyi mm. Alfrendo, joka esitti taikashown.  Tilaisuudessa paljastettiin 

Kari Alosen valotaideteos ”Loistava”. 

Kyselimme työhönvalmennuskeskusen väeltä heidän uuden vuoden 

vastaanotosta ja mieluisista joululahjoista. 

1. Mikä oli mielisin joululahja? 

2. Mitä teit uutena vuotena?                                  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

       

                                                                                                                                                

  

Arja 

1. Yhteinen joululahja, 

uusi telkkari 

2. Kylillä käytiin 

katsomassa raketteja 

Marko 

1. Videopeli 

2. Pelasin ja ammuin 

raketteja 



                    

 

  

  

  

 

 

                                                                                                 

                                            

                                                                        

                                                                               

 

                                     

 

 

                                                                     

           

 

                      

            

         

 

 

 

 

 

 

 

Hannu 

1. T-paitoja 

2. Kävin kylillä katselemassa 

Noora 

1. Tablettitietokone 

2. Katsoin raketteja 

Niko 

1. Vaatteita, paita oli 

mieluisin. 

2. Ammuin raketteja 



PRESIDENTINVAALIT 

 

Sunnuntaina 28.1.2018 oli presidentinvaalit. Jatkokaudelle valittiin 

seuraavaksi kuudeksi vuodeksi istuva presidentti Sauli Niinistö. Nämä 

presidentinvaalit olivat historialliset koska toista äänestys kierrosta ei 

tarvittu Niinistön ylivoimanisen äänivyöryn vuoksi (62,6 %).  

 

 

Presidentin virasta kisasi 

seitsemän muutakin 

ehdokasta. Toiseksi eniten 

ääniä sai Pekka Haavisto 

(12.4%) mutta hänkin jäi 

todella kauas Niinistöstä. 

Presidentin virasta kisasi 

myös kolme nais ehdokasta, 

lähimmäksi heistä pääsi 

Laura Huhtasaari (6.9%). 

 

 

 

Ennakkoäänestys oli viikon mittainen. Se eroaa vaalipäivän äänestyksestä 

siten, että äänet laitetaan suljettuun kuoreen. Äänestää voi millä 

paikkakunnalla hyvänsä. Vaalipäivänä sinun täytyy äänestää omassa 

kotikunnassasi.  

Muistithan käyttää äänioikeuttasi! 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Sauli_Niinist%C3%B6_Senate_of_Poland_2015.JPG


IILAAKSON FYSIOTERAPIA 

Lehtitiimi kävi haastattelemissa Iilaakson Fysioterapian Tiina 

Vuonovirtaa ja Liisa Tuikkasta. 

 

1. Mistä saitte idean 

yrityksenne perustamiseen? 

 

Olin oikeastaan jo pidemmän 

aikaa miettinyt, että oma 

yritys voisi olla kivaa 

vaihtelua. Kun Liisa valmistui 

1,5 vuotta sitten fysioterapeutiksi, ajatus vahvistui, että voitaisiin 

perustaa yritys yhdessä.  

 

2. Miloin yritys perustettu? 

 

Y-tunnus saatiin heinäkuussa 

2017. Toiminta aloitettiin 

syyskuun puolessa välissä. 

Yritys on toiminut 4 kuukautta. 

 

3. Kuka omistaa yrityksen? 

 

Tiina Vuononvirta ja Liisa 

Tuikkanen. Yhdessä omistamme 

yrityksen. 

 

4. Montako työntekijään yrityksessä on?  

 

Me kaksi olemme täällä työntekijää.  

 

 



5. Mitä palveluja yritys tarjoaa? 

 

Liisa on pääsääntöisesti täällä töissä ja Tiina parina iltana viikossa 

päätyönsä ohella. Hän työskentelee terveyskeskuksessa. 

Perusfysioterapian lisäksi meillä on myös hierontaa ja akupunktiota.  

 

 

 

 

 

6. Minkälainen asiakaskunta teillä on? 

 

Yritys tarjoaa ihan tavallisia fysioterapia palveluita. Meille voi tulla 

myös ilman lähetettä. Asiakkaamme ovat pääsääntöisesti tuki- ja 

liikuntaelinsairaita. Voi olla, että asiakas on esimerkiksi kaatunut ja 

olkapää on kipeä. Ikä ihmiset ovat myös iso asiakasryhmä.  

 

Teemme kotikäyntejä. Kotikäyneillä voimme auttaa myös arjen 

askareissa, mikäli toimintakyky, esim. ikäihmisellä on heikentynyt. 

Myös perushierontaa teemme kotikäynneillä. 

 

 



7. Mikä on työntekijöiden koulutus? 

 

Liisa: Lähihoitajan tutkinto ja fysioterapeutin tutkinto 

Tiina: Fysioterapeutintutkinto ja olen myös terveystieteiden 

tohtori. Lisäksi minulla on vielä työohjaajan tutkinto.  

 

8. Miten ajanvaraus tapahtuu? 

 

Netissä osoitteessa http://www.iilaaksonfysioterapia.fi/ tai 

puhelimitse numerosta 050 5234649.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.iilaaksonfysioterapia.fi/


HIIHTÄJIEN HAASTATTELUT 

 

Kävimme lehtitiimin kanssa haastattelemassa hiihtäjiä 

Iin tasamaaladulla perjantaina 9.2. Keli oli 

pakkasjakson jälkeen lauhtunut, joten hiihtäjiä oli 

mukavasti liikkeellä.  

 

Raili Kuru käy säännöllisesti muutaman kerran viikossa hiihtämässä, silloin 

kun aikaa riittää ja löytyy. Hän kertoo, että olo on hyvä hiihdon jälkeen. 

Pitopohjasukset toimivat hyvin pikku pakkaskelillä. Hän kehuu latua 

hyväksi, mutta toivoisi että olisi vähän enemmän ylämäkiä ja vaihtelevampi 

maasto, ja toteaa Illinsaaresta näitä löytyvän.  

 

Timo Handin mielestä tuntuu hyvältä lähteä hiihtämään ilmojen 

lauhduttua. Hän uskoo luiston olevan hyvä 

tällä kelillä. Hän kertoo hiihtävänsä 

”vanhaa perinteistä” 5-10 kilometriä kolme 

neljä kertaa viikossa. Hänen mielestään 

tämä on kaikin puolin loistava latu 

lapsiperheille, koska matkan varrelta 

löytyy leiripaikka. Latua voi pidentää tai 

lyhentää mielensä mukaan, koska siinä on 

kolme eri reittivaihtoehtoa. Pisin reitti on kuusi kilometriä ja lyhin 1,9 

kilometriä.  

Juha tuli juuri kuuden kilometrin hiihtolenkiltä. Hiihtolenkin jälkeen olo 

on hyvä, koska sai kroppaa rasitettua. Hän kertoo käyvänsä hiihtämässä 

vähintään kaksi kertaa viikossa. Voitelu oli onnistunut hyvin, pitoa oli ihan 

liikaakin. Latu tuntuu hyvältä, koska ei ole liikaa mäkeä. Tällä kertaa osissa 

paikoissa oli vain pelkkä luistelubaana, joka hankaloitti hieman hiihtoa.  



Maija Järvenpää hiihtää aina kun on mahdollista. Tällä kertaa hän kertoi 

hiihtäneensä kuusi kilometriä. Hiihto tuntui hyvältä, joskin osittain 

luminen latu-ura hankaloitti hiihtoa, mutta luisto suksissa oli hyvä. Latu on 

hänen mielestään hyvä ja tasainen. Töitä saa tehdä kokoa ajan, koska ei 

ole mäkiä. Hiihtoreissun jälkeen hän kertoo katsovansa Olympialaisten 

avajaisia.  

 

Mieshiihtäjän mielestä tasamaalatu on hyvä keskikuntoisille hiihtäjille. 

Ainoa puute on valojen puuttuminen. Hän kertoo hiihtävänsä yleensä kuusi 

kilometriä. Tänä talvena hänellä on jäänyt hiihdot vähäiseksi.  

 

 

Sinikka Meriläinen tekee lähtöä hiihtolenkille. 

Tällä kertaa hän suunnittelee hiihtävänsä 12 

kilometriä. Hän kertoo käyvänsä hiihtämässä joka 

päivä riippuen säästä. Hänen mielestään latu on 

hyvä hiihtää.  

 

 

 

Raili ja Pentti Järvenpään ovat 

tyytyväisiä tasamaalatuun. He kertovat 

käyneensä aikoinaan hiihtämässä 

Illinsaaressa, mutta nyt kun ikää alkaa 

olla enemmänkin tämä latu tuntuu oikein 

hyvältä. He kertovat hiihtävänsä 6-12 

kilometriä noin kolme kertaa viikossa, 

kun pakkanen on alle kymmenen asteen.  

 



Kuljetusliike Backman Ky:n Reijo Backman ja 

Juho Backman tekevät latutöitä pääasiassa Ilin 

saaressa, mutta käyvät tasamaaladulla 

tarvittaessa, jos kunnan miehet eivät ole kelkalla 

ehtineet käydä.  

 

Reijo omistaa latukoneen ja Juho auttelee aina silloin 

tällöin. ”Me tasoitamme jäljet ja teemme uudet ladut. 

Ajamme ladut tarvittaessa riippuen kelistä ja 

olosuhteista” kertoi Juho.  

 

”Joskus tulee pyyntöjä kunnostuksesta, jos on kilpailuja ja tapahtumia. 

Vuosien varrella on oppinut lukemaan säätä, joten tietää milloin töihin on 

lähdettävä. Täytyy olla tieto siitä, millainen keli on ja millaista keliä on 

luvassa. Hiihtäjät ovat olleet tyytyväisiä tehtyyn jälkeen,” miehet 

kertovat. 

Latukoneella ajettaessa latu ja luistelubaana tulevat samalla kertaa 

tehtyä. 

 



KUIVANIEMEN KUULUMISIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieniä ja vähän isompiakin puutöitä on syntynyt Kuivaniemen 

Toimintakeskuksessa. 

 

 

Hyvää ystävän päivää kaikille kavereille, toivoopi Kuivaniemen porukka. 



TIETOKILPAILUKYSYMYKSIÄ: 

Millä nisäkkäällä sanotaan joskus olevan sukat? 

a) hevosella 

b) silmälasikarhulla 

c) hirvellä 

d) kissalla 

Miksi kissa heiluttaa häntäänsä? 

a) Kissa on oikein iloinen. 

b) Kissa on jännittynyt ja hermostunut. 

c) Kissa haluaa vilvoitella. 

d) Kissa kerjää makkaraa. 

Millä nimellä hylkeen poikasta kutsutaan? 

a) varsa 

b) kuutti 

c) pentu 

d) vasikka 

Mitä pandat syövät mielellään? 

a) koivunoksia 

b) kaurapuuroa 

c) bambunversoja 

d) porkkanaraastetta 

Minkä eläimen laumaa kutsutaan nimellä tokka? 

a) Poron 

b) Suden 

c) Hevosen 

d) Leijonan 

Mikä seuraavista eläimistä on painavin? 

a) Hirvi              b) Elefantti 

c) Ruskeakarhu d) Lehmä 



VALON PÄIVÄN -TURNAUS 2.2.2018  

Perinteinen Valonpäivän sählyturnaus järjestettiin tänä vuonna 

Pudasjärvellä Tuomas Sammelvuo –salissa. 

 

Pudasjärven työkeskuksesta 

valmistauduimme otteluun 

banderollein ja helistimin. 

 

 

 

 

 

 

 

Vierailijajoukkueita tuli Sodankylästä, Rovaniemestä, Raahesta sekä 

Taivalkoskelta. Kirpeä pakkassää ei turnausta haitannut, vaan 

runsaslukuinen yleisö sai seurata koko päivän ajan hienoja maaleja, 

torjuntoja ja pelitilanteita. 

  

  

 

 



Turnaus oli tapansa mukaan hyvin rehtihenkinen ja kannustusta riitti aina 

myös vastustajajoukkueellekin. Mekin Pudasjärven työkeskuksesta olimme 

hyvin edustettuina Pudasjärven Kajastuksen joukkueessa. Tällä kertaa 

sijoituimme neljänneksi hyvän peliesityksen siivittämänä.  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    Tulosluettelo       

  1. Raahe, Psyyke 12 pist. 36 - 10   

  2. Rovaniemi, Balanssi 9 pist. 25 - 10   

  3. Sodankylä, Säpikäs 6 pist. 30 - 15   

  4. Pudasjärvi, Kajastus 3 pist. 10 - 34   

  5. Taivalkoski, työkeskus 0 pist. 11 - 41   

            

      

SÄHLY 

Sisätiloissa pelattava mailapeli 

Saanut vaikutteita jääkiekosta, katukiekosta ja jääpallosta. 

Sähly on lähinnä kaveriporukoissa leikki- tai kuntoilumielessä pelattavaa 

salibandya, jossa sääntöjä on muokattu tilanteeseen sopiviksi.  

 



YSTÄVÄNPÄIVÄN ULKOILUTAPAHTUMA 

ILLINSAARESSA 

Iin työhönvalmennuskeskuksen ja päivätoiminnan porukat viettivät 

mukavan päivän ulkoilun ja yhdessäolon merkeissä. 

 

  



 

Tietokilpailukysymys vastausrivi ( a,b,b,c,a,b) 

 

 

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/


 

 


