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IIN TYÖHÖNVALMENNUSKESKUKSEN 

UUTISLEHTI 

HEINÄ-ELOKUU 2018 



PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA 

 

Hei lukijat! 

Kesä on ollut vähän liiankin kuuma, vai mitä? Onneksi nyt on jo viileämpää. 

Iloisen viestin tiimissä tapahtuu muutoksia. Jään vuodeksi opintovapaalle 

mutta teen töitä etäältä mahdollisuuksieni mukaan. Päätoimittaja vaihtuu 

nyt joka numerossa koska muut tiimiläiset ottavat vuoroin vastuuta 

tehtävistä. Ensimmäiseksi minua tuuraa nykyinen kauneus- ja 

hyvinvointitoimittaja Heli Pikkarainen. Heli tuuraa minua syys- lokakuun 

numerossa.  

 Minulle on tulossa värikäs vuosi. Täytin kesällä pyöreitä ja tietysti juhlin 

niitä ystävien kanssa. Lisäksi kävin katsomassa pandoja Ähtärissä. Ne 

olivat vähän laiskalla tuulella kuumuudesta johtuen. Matkamuistoksi ostin 

pehmopandan, jonka nimesin Lumiksi tyttöpandan mukaan. 

Vuosi menee nopeasti, joten kohta olen taas takaisin työkuvioissa. 

Hyvää syksyn jatkoa lukijat! 

-Sirpa Kröger 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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AJANKOHTAISTA 

 

Iin työhönvalmennuskeskus on saanut kunnian osallistua Lähde-hankkeen 

mosaiikkityöpajaan. Työpaja toimii kahden viikon ajan joka arkiaamu Iin 

työhönvalmennuskeskuksessa. Tavoitteena on valmistaa mosaiikkiteos, 

johon kaikki työhönvalmennuskeskuksessa kävijät voivat osallistua. 

Teoksen julkistamisjuhlat pidetään perjantaina 14.9.2018.  

 

”Nyt kun kesä mennyt on, syksy saapuu…” Värikkään vuodenajan 

lähestyessä ympäri suomen juhlitaan venetsialaisia. Niinpä myös 

Oulunkaaren työ- ja päivätoimintojen asiakasfoorumi järjestää sellaiset 

Pudasjärven Jyrkkäkoskella to 6.9.2018. 

Pajatoiminnasta ja venetsialaisista juttua seuraavassa lehdessä. 

 

Iin työhönvalmennuskeskuksen ja hoivaosaston pihatie on saanut 

asfalttipinnan. Näin kulku on helpottunut paljon.  



KESÄLOMA KUULUMISET 

Kesä oli pitkä ja kuuma. Teimme gallup kyselyä kesälomasta ja juttua 

riitti. 

 

 

  

Nautin lämpimistä 

keleistä ja 

kiireettömistä 

aamuista. Veneilin ja 

opettelin kalastamaan 

jigillä ahvenia. Nautin 

läheisten ja 

lastenlasten seurasta. 

 Olin Ruotsin-

lomalaisten kanssa 

viikon. Tein 

maalaushommia ja uin 

ainakin kymmenen 

kertaa. Hyvä kesä oli, 

kun helteistä nautin 

paljon. 

 

Tarja 

Pasi 



 

  

Kesä aikana pesin 

mattoja ja kävin 

kylässä ja ulkoilin. 

Kävin Alia katsomassa. 

Leena 

Ajoin pyörällä ja urheilin. 

Kävin Kuusamon 

Tropiikissa.  

Niko 



 

 

 

  

Olen käynyt uimassa, 

saunassa ja mökillä. 

Helena 

Minä olen matkustellut. 

Kävin Tampereella serkun 

luona ja lapsenlapsen kanssa  

Kalajoella. Sitten olen 

viettänyt yhden viikon 

Simonjärvellä ihan yksin. 

Levähtänyt, rentoutunut ja 

uinut. 

Kerttu 



 

  

Olin mökillä. Muuten 

olen laiskotellut ja 

käynyt lenkillä ja 

pyöräilemässä. En ole 

uinut yhtään kesällä.  

 Anneli 

 Loma aloitettiin tyttären kaksivuotisilla. 

Mummolassa vietettiin lomaa. Oltiin 

molemmat polttareissa. Käytiin mummon 

tykönä reissussa Himangalla ja Ruotsista 

tuli vieraita. Elokuun alussa juhlittiin Timon 

siskon häitä 

Heli 

ja 

Timo 



 

  

Kesällä täytin 

pyöreitä. Minä kävin 

katsomassa pandoja 

Ähtärissä. Viimeisenä 

viikolla kävimme talon 

autolla Oulun torilla. 

Sirpa 

Ähtärissä käytiin 

pandoja katsomassa. 

Noora 



 

  

Käytiin reissussa 

mieheni Kallen 

kanssa Kuusamon 

Tropiikissa. Siellä 

oli 30 astetta 

lämmintä. Nähtiin 

poroja. Käytiin 

kävelyllä. Syötiin 

ja juotiin. 

Pyöräillyt ja urheilua 

harrastanut. 

Sanna ja Kalle 

Kotona oltiin ja käytiin 

Oijärvellä. Olin myös 

töissä. 

Martti 



 

 

 

  Pyöräillyt koko kesän noin 

3000 km. Kalastanut ja 

reissannut. Pääsin siskon 

pojan kummiksi. 

Ähtärissä käytiin 

pandoja katsomassa. 

Joonas 

Susanna 

 



Pudasjärven kuulumisia 

 

 

 

 

 

  

"Hyvin meni kesä. 

Kävin markkinoilla, 

kirpputorilla, 

kävelyllä ja 

Helsingissä" 

Anna-Kaisa 

"Oli liian kuuma kesä, en 

tykännyt yhtään"  

-Jukka 

 

"Olen käynyt kaupassa, 

kuunnellut musiikkia, ei 

mittää" 

 –Sami 

 

 



KEVÄÄSTÄ KESÄÄN – SIEMENESTÄ KUKAKSI, 

SILMÄN- JA VATSANRUOKAA 

 

Kun kevät tuli, niin multasormia rupesi kutkuttamaan. Hankimme siemeniä 

ja ruukkuja. Huhtikuussa aloimme kasvattaa herneenversoja, joita 

nautimme leivän päällä.  Kylvimme myös muita siemeniä. Oli jännittävää 

seurata miten siemenet itävät ja taimet kasvavat. Kastelimme taimia ja 

sitten niitä ulkoilutettiin.  

Toukokuu oli niin lämmin, joten kasvit saivat lämpöä ja valoa. Kastelusta 

piti huolehtia. Taimet tuotiin sisälle, jos yöksi oli luvattu kylmää.  kevät oli 

ihmeellinen ja pihatöihin päästiin aikaisin. Kukat rupesivat kukkimaan ja 

aina löytyi uusia kasveja. Valopylvään luota löydettiin ”tikantehtaan 

tuotteita” (syötyjä käpyjä)  

Taimet koulittiin lämpimänä kevätpäivänä ulkona. Teimme ensimmäisen 

yrttiruukun toukokuun lopussa. Katsoimme vinkkejä kasvatukseen tv:stä ja 

netistä. Kävimme tutustumassa työpajan taimienkasvatukseen, siellä oli 

erikoinen matokomposti. Vaihdoimme myös taimia työpajan kanssa.   

Pihalle tehtiin ”puutarhuri” ja kylttejä kasveille. Puutarhuri (linnunpelätin) 

sai nimekseen Toivo. Kukkapenkkiin piti tehdä tilaa uusille kasveille, jotta 

päästiin istuttamaan taimia. 

Valmistimme itsekasvatetuista yrteistä yrttilevitettä, jota nautimme 

sämpylöiden päällä päiväkahvilla. Lisäksi saimme silmänruokaa kukista ja 

ihailimme pääskysten ja ritariperhosen lentoa.  

Olemme tutustuneet oman pihapiirin kasveihin koko kevään ja kesän ajan. 

Havainnoista on pidetty kasvipäiväkirjaa. Olemme oppineet huomioimaan 

luonnon ihmeitä ja nauttineet luonnossa olosta ja ulkoilusta. 

 

 



Eteemme on tullut outoja kukan nimiä esimerkiksi kullero. Olemme 

oppineet kasvien kasvatusta ja niiden käyttöä. Myös vierailut olivat 

mukavia. 

Kasvun ihmeiden ihmettelyä kaikille puutarhakärpäsen puremille! 

VAALAN TOIMINTAKESKUKSEN VÄKI  

 

 

 

 

 

KRASSIT JA 

AURINGONKUKAT 

TAIMELLA 8.5.2018 

 

TAIMET 

KOULITTIIN 

14.5.2018 

 

PIHALLA ERI 

KASVEJA 

ULKOILUTETTTIIN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUUTARHURI 

VALMISTI PIHALLE 

VARIKSENPELÄTTIMEN

5.6.2018 

 

TYÖPAJAN TAIMIA 

31.5.2018 

 

 

TYÖPAJAN 

MATOKOMPOSTI 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PUUTARHURI TARU 

ARTO 

TYÖPUUHISSA 

TAIMEN ISTUTUS 



  

AURINGONKUKAT 

ON ISTUTETTU 

KUKKAPENKKIIN 

13.6.2018 

 

YRTTIRUUKUT 

LEHTIKAALI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SILMÄNRUOKA

AAAA 

 

YRTTILEIVÄT 



RUBA 
 

Torstaina 9.8.2018 Pudasjärven työkeskuksen ja Osviitan pihalla kuultiin 

rokkibändi Rubaa. Välillä käytiin sadetauolla, mutta konsertti saatiin 

loppuun aurinkoisessa säässä. Yleisö oli mielissään kuulemastaan; ”On 

hyvää musiikkia! ” ja ”Hyvin ne soittaa!” – kommentteja kuului sieltä täältä. 

Työkeskuksen väki laati yhdessä kysymyksiä bändille.  

Laulaja ja kitaristi sekä Osviitan ohjaaja Jouni Ahonen vastasi 

kysymyksiin näin: 

 

Mistä bändin nimi on tullut? 

Alkuaikoina keikkaa pukkasi ja piti keksiä äkkiä nimi ilmoitukseen, niin 

otettiin nimi Eppu Normaalin kappaleesta, jota siihen aikaan soitettiin. 

Ketä bändissä soittaa? 

Kari basso, Samuli rummut, Matti kitara ja Jouni laulu ja kitara. 

 

 

 
Kari, Jouni, Samuli ja Matti 



Kuinka kauan bändi on ollut koossa? Minä vuonna on aloitettu? 

Muistaakseni 1996 Ruba kokoonpanolla. Kitaristi on vaihtunut pari kertaa 

ja Matti on ollut muutaman vuoden bändissä. Erilaisissa kokoonpanoissa on 

soiteltu 70-luvulta lähtien. 

Kuinka usein harjoittelette? 

Harvoin. Muutaman kerran vuodessa, lähinnä jokaisen omien työ ym. 

kiireiden vuoksi. 

Onko levyjä myytävänä? 

Ei ole. 

Missä esiinnytte? 

Yksityis- ja yleisö tapahtumissa, pubeissa ym. paikoissa. 

Miten valitsette esitettävät kappaleet? Onko mukana omia 

sävellyksiä? 

Kappaleet ovat yleensä meidän omaa mielimusaa. Myös trendit vaikuttavat 

jonkin verran. 

Sävellykset ovat piirongin laatikossa. 

Omat lempikappaleenne? 

Niitä on niin paljon. Kaikenlainen musiikki on hyvää ja kaunista!  

 

 

 

 

 

 

Ulla tykkäsi bändistä 

niin paljon, että sai 

ilmoituksen omakseen 

ja haki vielä nimmarin 

keikan jälkeen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pienet sateet eivät haitanneet, välillä pidettiin sadetaukoa ja sitten 

jatkettiin. Yleisö tykkäsi rokkibändi Rubasta. 

 

Jouni laulaa rokkia! 



SIMON VAMMAISNEUVOSTON KESÄREISSU 

 

Simon Vammaisneuvosto järjesti taas jokavuotisen retken. Tällä kertaa 

kohteena oli Saarijärven Summassaari 17.-19.8.2018.  Retkelle osallistui 

totuttuun tapaan iso joukko simolaisia ja kuivaniemeläisiä. 

Tänävuonna matkan kohokohta taisi 

olla Ähtärin eläinpuistossa käynti, 

jossa nähtiin paljon julkisuuttakin 

saaneet Lumi ja Pyry pandat. 

Tässä vähän kuvia reissusta ja 

matkanjärjestäjän Paavo 

Veittikosken kirjoitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kylpylähotelli Summasaari 

 

Hotellilta sai varattua erilaisia 

hoitoja ja hierontoja. 

 

Kylpylän allas ei ollut kovin suuri, 

mutta hyvin mahduttiin kylpemään 

ja nauttimaan poreista yms. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ähtärissä oli elävien eläinten lisäksi 

myös puusta veistettyjä eläimiä. 

 

Farmiosastolla oli mm. lehmiä, 

hevosia, kanoja yms. ns. 

kotieläimiä. 

 

Pystypäs siellä halukkaat 

kokeilemaan lypsämistäkin 

tällaisista tekoutareista ☺ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä taisi olla Lumi tai ehkä se 

oli Pyry, mutta panda kuitenkin 

 

Oulun taksipalvelun (OTP Travel) 

linja-auto kuljetti meidät 

turvallisesti paikasta toiseen ja 

mikä parasta, tässä autossa on hissi, 

jotta pyörätuoleillakin pääsi kyytiin. 

 

Myös avustajat pääsivät 

nauttimaan kylpylän poreista ☺ 



SIMOLAISET YLLÄTTIVÄT SAARIJÄRVISET, 

matkanjohtajan mietteitä 

 
 

Simolaisuus näkyi Saarijärvi-kuvassa voimakkaana vammaisneuvoston 

kesäretkellä. Elokuun kuutamo täydensi matkaa loisteellaan. 

42 ”hauskalaista” olivat itse tähtinä kuutamoyössä. 

 

Matkalla maailman ympäri Simosta - Singaporeen ei aivan täysin 

onnistunut, sillä Saarijärven Liisa ja Paavo saivat porukan miettimään 

asettumista paikoilleen. Me uskovaisina asialle, tartuimme heidän 

koukkuunsa asettumalla viikonlopuksi taloon. 

Etelän matkan tuntoa oli, vaikkei sen edemmäs matkattukaan, sillä mittari 

kohosi parhaimmillaan jopa 25 C:een. Perjantaina alkanut matka meni 

odotusten mukaisesti, ensin katseltiin, sitten hymyiltiin ja lopuksi 

naurettiin, se jatkuu vieläkin viikon myötäisessä. 

 

Lauantaina pistimme ”talviturkit” niskaan kun luulimme, että Ähtärin Lumi 

ja Pyry tietävät talvista ilmaa. Mitä kaikkea, hikihän siinä tuli, koska 

nehän olivat vain nimiä. Vekkuleita kavereita, jotka huusivat heti meidät 

nähdessään MOI! 

Näimme pandat tosi läheltä muutamia kertoja, mikäli mahtui aitauksien 

viereen. Koko Ähtärin alue oli tuupattu autoja niin täyteen, että muutamat 

ihmiset kyselivät, miten parkkialueelle oikein pääsee, kun ostettu 

paikoituslippukaan ei kelvannut. 

 Itse koin, että ehkä koko pandatarina oli mielestäni ylihinnoiteltu 

tarjontaan nähden. Tietysti pandojen näkeminen on ainutkertaista, jos 

jotain positiivista haluaa hakea. Ja se kai runsaslukuisen ihmisjoukon 

ajatuksissa varmaan liikkuikin. 

 

 Kylpylä oli pienine altaineen ahdas, mutta meille hyvän hengen omaaville 

se riitti saunomiseen ja kellutteluun pyörätuolilaisineen ja ilman. Eikä tuo 

puhtoisuus kauaa pitänyt itseään paidan alla, kun maukkaiden aterioiden 

jälkeen tanssiparketti kutsui. 



Tanssiparketin riemu näkyi märkinä paitoina ja hikivanoina pitkin 

ravintolaa, tulipa siinä pestyä hiellä pöydät ja tuolitkin samalla kertaa. 

Katselin yhtä asiaa, ja jännitin. Saarijärven Paavolla oli oma tilansa 

ravintolassa ja ”lissukka” Liisa aivan väliseinän takana. Milloin se lissukka 

tuppautuu sinne Paavon puolelle, ja muistaisiko se, minkä näköinen oikea 

Paavo mahtoi olla? Oli siinä maalaisjuntilla housunpuntit kovilla. 

 

Henkilökohtaisten avustajien ja yleisavustajien panos oli jälleen kerran 

enemmän kuin kiitoksen arvoinen. Voin sanoa hyvällä sanonnalla, että 

vammaishuolto pelasi moitteettomasti. He kaikki tarvitsevat ison 

kiitoksen toiminnastaan. 

Avustajien panos ei ole vähäpätöinen. Siihen kuuluu avustaminen kaikessa 

tilanteissa niin matkalla, hygieniassa, WC:ssä, iltatoimissa, aamutoimissa, 

ruokahuollossa, viihdetoiminnassa ym., joita ei osaa kaikkea edes luetella. 

He kaikki tekivät täydet päivätyöt ilman ”ylityökorvausta”, 

viikonloppulisistä puhumattakaan. 

 

Kaikesta huolimatta ensi kertaa ”pappina” ollut Rytingin Rainer kuljetti 

nauravaa porukkaa tyytyväisin ja iloisin mielin. Kehuen, että nytkö se 

viikonloppu jo vilahti. ”Kai sillä oli reissussa mukavampaa kuin kotona”. 

Ensi kesäksi pesette kasvot ja hampaat valmiiksi. Vanha hymy ei enää 

kelpaa, pitää olla tuoreet vastaleivotut poskipäät ja nauravat jutut! 

 

Paavo ”parka pes… resupieni”      

 



                              MIKÄ ELÄIN 

Tunnistatko kuvien eläimet, nämä kaikki ja paljon muuta löytyy Ähtäristä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikeat vastaukset löytyvät tämän lehden lopusta 



FESTARIT BY ATTENDO 

Tänä vuonna Attendon järjestämillä festareilla Simossa esiintyivät 

Rossipohja, Neljänsuora ja Pete Parkkonen. Ennustuksista huolimatta 

festarikansaa helli aurinkoinen sää. Rossipohja lämmitteli sankoin joukoin 

saapuneen yleisön, joten Neljänsuoran aloittaessa festarialueella oli jo 

hyvä tunnelma. Lopuksi Pete Parkkonen villitsi festarikansan. Alueella oli 

tarjolla monenlaista muutakin toimintaa. Pääsimme haastattelemaan 

Rossipohja-bändiä, mutta valitettavasti Neljänsuora ja Pete Parkkonen 

olivat liian kiireisiä ehtiäkseen haastatteluun.  

Ruoanjakelupiste: 

Hernesoppa maistui 

festarivieraille. 

Allergiat olivat 

myös huomioitu.  



   

Hernekeitto valmistui 

Mettotykillä. 

Lättyjä paistettiin kolmella pannulla ja silti… 



  

..lättyjonoa riitti koko ajan.  

Tapahtuman sponsorit. 

Vessoina toimivat bajamajat. 



ROSSIPOHJA-BÄNDIN HAASTATTELU 

 

Mistä ja milloin bändi on saanut alkunsa?  

Bändi on aloittanut 2012 keikkailemaan. Bändin toiminta lähti laulaja Risto 

Määtän halusta aloittaa live-musiikin harrastamisen. Bändi on lähtöisin 

Kemistä.  

 

Mistä nimi Rossipohja?  

Rossipohja on myös tuulettuva välipohja. Alkuperäinen rumpali istui 

rumpujen takana ja aloitetiin soittamaan Riston ulkorakennuksessa. Siellä 

oli pohja hatarassa kunnossa ja rumpali meni siitä läpi. Siitä tuli mieleen, 

Rossipohja. Se nimi on pidetty, koska se on monipuolinen ja kertoo meidän 

musiikkista. Ei parempaa ole keksitty.  

Mikä on musiikkityylinne/Genre? 

Se on popahtava iskelmäinen vähän säröä nykymusiikkia. Soitamme myös 

kaikenlaista musiikkia, mitä ihmisesti haluavat kuunnella.  



Mikä on Bändin kokoonpano?  

Kokoonpano on tällä hetkellä kuusihenkinen. Tullaan soittamaan viisi- 

henkisenä. Kitarassa Kauppinen Elias, Bassossa Murtomäki Petri, 

Kitarassa Rötkönen Jyrki, Rummut Kenttä Juha, Koskettimet Mikkola 

Arto ja Määttä Risto laulu.  

 

 

 

 

Kuinka paljon teette keikkoja vuodessa?  

Keikkoja on kymmeniä. Tosi vaihtelevasti. Pääosin Kemi, Tornio ja Oulu 

alueella. Lappia lähdetään valloittamaan syksyllä.  

 

Teettekö tätä päätyöksenne? 

Tämä on ihan meidän harrastus. Jos ura aukeaa pidemmälle, niin ei ole 

mitään estettä eikö se onnistuisi 

Elias, Risto, Petri, Jussi, Juha ja Arto 



 

Kuinka paljon teillä on omia 

biisejä?  

Kaksi omaa biisiä bändin nimellä. 

Risto kertoo että toimii myös 

artistinimellä Risto Määttä. Sillä 

nimellä on tehty kolme biisiä.   

 

 

Kauanko olette 

harrastaneet/soittaneet?  

Minä (Risto) olen laulanut 20 vuotta. 

Olen hakenut yksityistunteja bändi-

kursseilla.  

Osa bändin jäsenistä kertoo 

soittaneensa ihan lapsesta/nuoresta 

asti. Jo silloin kun oli vielä mustavalkoisia telkkareita.  

Soitamme tarkasti valikoituja hyviä biisejä ja sitä mitä asiakkaat haluavat 

kuunnella. Teemme myös tilauskeikkoja yksityistilaisuuksiin. Nytkin 

suunnistamme häihin soittamaan.  

Haluaisitteko lähettää jotain terveisiä lukijoillemme?  

Tervetuloa kaikki keikoille. Meidät löytää Facebookista. Omat sivut 

tehdään nettiin, kun tuntuu että on potentiaalia. Musiikkiamme löytyy 

YouTubesta.  

 

Lopuksi kunnon iskulause bändistänne. 

”Me soitetaan vaan hyviä biisejä” 

Risto Määttä 



FESTAREIDEN JÄRJESTÄJIEN HAASTATTELU 

Festareita on järjestetty 

aikaisemmin Kuivaniemessä.  

 

Miksi paikka vaihtui 

festarijärjestäjä Johanna 

Kekäläinen? 

Paikka vaihtui sen takia että 

Kuivaniemeltä loppui Attendon 

yksikkö. Simossa meillä on yksikkö, 

joten siirsimme festarit tänne.  

Onko vaikea saada esiintyjiä? 

Ei oikeastaan. Aika hyvin saatiin 

esiintyjät, vaikka pääesiintyjä 

vaihtui.  

Millä perusteella valitsette 

heidät? 

Meillä on yleensä kahta eri musiikkityyliä. Tarkoitus on huomioida 

kuulijakunta ja valita artistit sen mukaan mikä, milloinkin on pinnalla.  

Kuinka aikaisin artistit pitää varata? 

Ajatustasolla suunnittelut lähtevät 

jo edellisten festareiden päätyttyä 

ja artistien varaukset aloitetaan 

piakkoin niiden jälkeen. Mitä 

nopeammin artistit varataan, sen 

paremmin ne saadaan. Artistien 

keikkakalenterit täyttyvät nopeasti 

varsinkin kesällä.  

  

Johanna Kekäläinen 



Paljonko tänään on festarikävijöitä? 

Festareilla oli yhteensä n. 900 ihmistä, mukaan lukien henkilökunta. 

Lippuja myytiin vähän yli 850kpl. 

Miten on mahdollistettu kolmen bändin osallistuminen festareille? 

Tämä vaatii meiltä järjestäjiltä kovaa työtä. Tavoitteena on rahoittaa 

festarit lipputuloilla. Rossipohja on meillä ikään kuin sponsoribändinä.  

 

 

Huhut kertovat, että festarit 

lopetettaisiin kokonaan. Haluatko 

kommentoida tätä? 

Festareiden järjestämisessä on kova työ. 

Olen sanonut kaikille kyselijöille, että 

katsotaan festarit kerrallaan. Kun palataan 

arkeen, mietitään sitten asiaa uudelleen.  

Kuinka monet festarit olette järjestäneet? 

Nämä ovat nyt viidennet. Ensimmäiset 

Simossa, aikaisemmin on järjestetty 

Kuivaniemellä.  

 

 

Mistä idea festareiden järjestämiseen alun perin lähti? 

Saarentien henkilökunta ja Sinikka Karinen ovat tämän idean takana. 

Ajatuksena on ollut mahdollistaa kaikille festivaalielämys. On ihana nähdä, 

että väkeä tulee näin paljon ja laajalta alueelta. Ihmisiä on saapunut muun 

muassa Raahesta, Sallasta, Kittilästä, Kolarista, Pattijoelta, Paltamosta, 

Kuusamosta, Kajaanista, Taivalkoskelta, Utajärveltä, Pudasjärveltä, Iistä, 

Ylikiimingistä ja Oulusta.  

Jukka Rajanen joraa 



FESTARIKÄVIJÖIDEN FIILIKSIÄ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riitta kertoi, että kivat 

festarit ovat olleet ja 

tunnelma on lämmin. 

 

Mukavaa on ollut! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Neljänsuora,  

 Antti Ketonen 



 

  

Noora 

Puuperä 

ja  

Antti  

Ketonen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Pete Parkkonen 

Timo, Noora, Sussu ja avustaja Tea Seppä pääsivät kuvaan 

Pete Parkkosen kanssa. 



 

 

 

 

 

 

  

Team Iloinen Viesti 



KESÄKUVAKILPAILU 2018 

Kilpailuun on lähetetty määräaikaan mennessä 13 kuvaa. Tuomareina 

kilpailussa toimivat kuvataiteilija Paula Suominen ja opiskelija Piritta 

Mettovaara Lähde-hankkeesta, työ- ja päivätoimintojen vastaava ohjaaja 

Paavo Virkkunen, kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto ja 

viestinnän asiantuntija Riitta Muhonen. Voittajat julkaistaan Iloisen 

Viestin syys-lokakuun numerossa ja heille ilmoitetaan myös 

henkilökohtaisesti. 

   



         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIKÄ ELÄIN 

 

Oikeat vastaukset kysymyksiin: 

 

1. TAKINI eli Härkägemssi on Himalajalla elävä vuohieläin. Aikuinen 

takini on pituudeltaan 170–220 cm (hännän pituus voi olla lisäksi 10–

15 cm), säkäkorkeudeltaan noin 110–120 cm ja se voi painaa 250–350 

kg. Sillä on paksu, tiheä ja kihara turkki, jonka väritys vaihtelee 

ruskeasta harmaan ja kullanruskeaan. 

 

2. PIKKUPANDA (Ailurus fulgens) eli kultapanda tai kissakarhu on 

petoeläinten lahkoon kuuluva nisäkäslaji, sukunsa ja heimonsa ainoa 

nykyisin elävä laji. Tämän kasvissyöjän pääravintoa ovat 

bambunversot, mutta ne syövät myös ruohoa, juuria, hedelmiä ja 

hyönteisiä. 

 

 

3. PANDA, Isopanda (Ailuropoda melanoleuca) eli jättiläispanda (Giant 

Panda) on vain Kiinassa elävä uhanalainen karhu, joka kutsutaan myös 

nimillä panda, pandakarhu ja bambukarhu. Laji on luonnonsuojelun 

ikoni kaikkialla maailmassa. 

 

4. SUSI on sosiaalinen eläin, joka elää laumassa. Lauma koostuu 

johtajaparista ja aiemmista pennuista tai muista sukulaisista, joilla 

kaikilla on oma paikkansa lauman sisäisessä hierarkiassa. Susi on 

myös hyvin leikkisä eläin. Kanssakäyminen toisten kanssa on tärkeää 

ja tervehtimisseremoniat kuuluvat lauman jokapäiväiseen elämään. 

 



5. ILVES on suomen ainoa kissaeläin. Talvella hangelle ilmestyvät isot 

ja pyöreät tassunjäljet ja kevät öinä kuuluva äänekäs mouruaminen 

paljastavat ilveksen reviirin. Ilvekset liikkuvat lähes parikymmentä 

kilometriä yössä ja reviirit voivat olla yli tuhannen neliökilometrin 

laajuisia. 

 

6. HIRVI on Suomen kookkain eläin. Se on komea, joskin hieman 

erikoinen ulkonäöltään: pitkät jalat ja lyhyt kaula, kyömymäisessä 

päässä huomattavasti alahuulta pidempi ylähuuli. Hirvi voi elää yli 

20-vuotiaaksi. Metsissämme on paljon hirviä, mutta näkemään niitä 

pääsee siellä harvoin. 

 

7. KARHU on maamme kansalliseläin. Esi-isillemme karhu oli tärkeä ja 

pyhä eläin, jota ei sopinut kutsua nimeltä. Siksi karhulle on keksitty 

runsaasti lempinimiä. Karhu saattaa elää tarhaoloissa jopa 40-

vuotiaaksi, luonnossa noin 20-vuotiaaksi. Vuonna 2012 maamme 

karhukanta oli noin 1400 eläintä. 

                      

                                           

 

 

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. 

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. 
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