
ILOINEN 

VIESTI 

 

 

 
IIN TYÖHÖNVALMENNUSKESKUKSEN       

UUTISLEHTI 

SYYS-LOKAKUU 2019 

              kansi: Marjo Pirinen 



 PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA  

 

 

Syksy on jo pitkällä ja lehdet ovat pudonneet 

puista. Illat ovat pimeitä, sumuisia ja joskus myös 

sateisia. 

Olen pyöräillyt päivittäin töihin säässä kuin säässä. 

Pyöräilen usein myös vapaa-ajalla maastoreiteillä ja 

metsässä. Siellä on näkynyt jonkin verran sieniä ja 

marjoja. Luonnossa on ollut ruskaa. Syksy on ollut 

yllättävän lämmin, jopa helteinen. 

 

Veneileminen on mukavaa ja kävimme isolla porukalla Iin Röytän saaressa. 

Ilma oli niin tuulinen että, vene keikkui välillä aika hurjasti. Pääsimme 

kuitenkin turvallisesti perille.  

Talveen olemme kotona varautuneet tekemällä paljon halkoja uunin 

lämmitykseen.  

 

Terveisin päätoimittaja Joonas  

 

 

SYYSRUNO 

Sateinen on ilma  

lehdet tippuivat, lehdet kellastuvat,  

ruska saapuu meille. 

 

-Joonas- 



AJANKOHTAISTA  

 

 

Jääkiekkoliigan pelit ovat menossa.  

Tilanne 21.10 on, että 

pistetaulukossa Tappara on 

ensimmäinen, Kärpät on toinen ja 

Lukko kolmantena. 

 

 

 

 

 

 

Halloweenia juhlittaan tänäkin vuonna 

varmaan monessa Oulunkaaren yksikössä.  

 

Pyhäinpäivää vietetään lauantaina 2.11. Silloin omaiset muistelevat 

edesmenneitä läheisiään viemällä haudoille kukkia, kynttilöitä sekä 

seppeleitä. 

Isänpäivää vietetään 10.11 ja silloin muistetaan isiä. Nykyisin isänpäivä on 

virallinen liputuspäivä.  

Asiakasfoorumin järjestämää pikkujoulua vietetään Rokualla torstaina 

21.11.2019. 

Me odotellemme lunta ja joulua.  Jotkut alkavat valmistaa pikkuhiljaa jo 

joululahjoja. Myös kaupoissa on alkanut joulu näkyä. Myynnissä on 

jouluvaloja ja koristeita. Kohta voi kuunnella joululauluja. 



KOKEMUSPUHUJAKOULUTUS 

 

Lauantaina 31.8.2019 lähdin kotoa aamulla kahdeksan 

jälkeen kohti Oulua. Siellä määränpää oli 

kumppanuuskeskus, jossa järjestettiin 

kokemuspuhujakoulutus. Päivä alkoi klo. 9.00 

aamukahvilla, jonka jälkeen ryhdyimme tositoimiin.  

Ennen koulutusta olimme saaneet ennakkotehtävän, jossa kysyttiin mistä 

aiheesta haluaisit puhua, jos sinut tilattaisiin puhujakeikalle. Yksi 

puhutuimmista aiheista oli ihmissuhteet ja parisuhde. Itse valitsin 

aiheeksi esteettömyyden.  

Kokemuspuhuja on kehitysvammainen henkilö, jolla on tietoa ja kokemusta 

aiheesta, josta hän puhuu.  Jokainen esitteli vuorollaan itsensä. 

Halutessaan esittelyn sai tehdä omalta paikaltaan mutta, itse menin 

tekemään sen salin eteen, jotta yleisö näki minut paremmin. 

Kokemuspuhujana kertoisin, siitä kuinka vaikeaa on liikkua paikoissa, joissa 

esteettömyyttä ei ole huomioitu tarpeeksi tai ei ollenkaan. Kun käytän 

liikkumiseen apuvälineitä, eli pyörätuolia tai rollaattoria tuottavat 

kynnykset ja väärään suuntaan aukeavat ovet minulle vaikeuksia.  

Päivän aikana opin että, puhe ei saa olla liian pitkä, jotta yleisön 

mielenkiinto säilyy. Hyvä on muistaa myös, katsekontakti. 

Kevääksi toivottiin jatkokurssia ja puhuttiin että, jokainen valmistelisi 

puheen omasta aiheestaan. Saa nähdä toteutuuko se. Päivä päättyi noin 

kello 15.00 kakkukahveihin. 

Kiitos Oulun Me itse ryhmälle onnistuneesta tapahtumasta jatkoa 

odotellen.  

-Sirpa Kröger- 

 



HARRASTUKSENA RATSASTUS 

 

Olen aloittanut uudestaan harrastamaan ratsastusta, joka on ollut tauolla. 

Käyn tallilla kerran kuussa. Paikka on nimeltään Amiral Stables. Se 

sijaitsee Haukiputaan Martinniemessä. Siellä minulla on hevosystävä 

nimeltä Väinö.  Rodultaan Väinö on suomenhevonen ja ikää sillä on jo 17 v. 

Siitä pitää huolta omistajapariskunta Jutta ja Seppo Pekkala.  

 

Ratsastus auttaa rentouttamaan 

jäykkiä lihaksiani. Hevonen on 

siis tietämättään nelijalkainen 

venytyskone. 

 

Yleensä ratsastuksessa 

käytetään satulaa ja jalustimia. 

Näin ei ole omalla kohdallani, 

vaan minä käytän vyötä, jossa on 

kaksi kahvaa ja huopa. Näin 

eläimen lämpö pääsee paremmin 

vaikuttamaan ja rentouttamaan 

lihaksia.  

 

Ratsastus tekee hyvää myös, henkiselle hyvinvoinnille. Ratsastuksen 

aikana huolet ja murheet unohtuvat ja eläin on hyvä kuuntelija.  

 

Minusta tuntuu siltä, että hevonen ymmärtää, vaikka ei osaakaan puhua. 

Muutenkin kyselen tallilla ollessani hevosiin liittyvistä asioista. 

Suosittelen ratsastusta varsinkin niille, jotka pitävät hevosista.  

-Sirpa- 



KAUNEUTTA JA KUOSEJA 

Syksy saapui jälleen tuoden mukanaan uusia tuulia elämään. Alkusyksystä 

saimme nauttia ihanana lämpimistä, jopa helteisitä keleistä. 

Odottamattoman lämpöaallon saavuttua ainakin omat ajatukseni toivat 

mieleen etelän, jopa Kalifornian. Miten ihanaa ja outoakin oli nauttia 

lämmöstä ja samalla syksyn kauneudesta, kuitenkin pukeutuen vielä 

kesäisesti.  

Suomessa tällainen herkku on harvinaista, joten siitä kannatti ottaa kaikki 

irti. 

Istuskellessani aurinkoisena perjantaina terassilla, selasin syksyn muotia. 

Tänä syksynä niin vaatteissa kuin meikissäkin suositaan lämpimiä sävyjä. 

Uutena kauniina sävynä on tullut Konjakki eli rusehtavan sävyinen, hieman 

keltaiseenkin vivahtava. Toinen ihana syksyn väri on auringonkukan 

keltainen. Oikeastaan kun muistelet kaunista syksyn ruskaa, niin näet 

syksyn trendivärit! 

Myös kuoseissa on tapahtunut 

uudistuksia. 

Nyt palaavat muotiin 1970-luvun 

ruutukuviot sekä isot kukkakuviot. 

Viime kevään aikana paluun tekivät 

leveät lahkeet housuissa. 

Viime kevään aikana palasivat myös 

ihanat puhvimaiset hihat puseroissa. 

Vaikka vaate onkin tyyliltään rento, 

istuvuutta tuovat erilaiset 

muotoleikkaukset. 

 

 

Tässä kuvassa tämän syksyn 

keltainen hankintani 



Meikillä saa tänäkin syksynä ja talvena leikkiä! 

Väreissä trendikkäimmät ovat persikkaiset, oranssit, erilaiset ruskean 

sävyt, ja yllätys, yllätys Pinkki!  

 

 

 

 

 

 

 

Persikkaista poskipunaa vai esimerkiksi sipaista luomille. 

Itse olen ihastunut juuri persikkaan, ja syksyn ihaniin keltaisiin sävyihin. 

Muutenkin meikissä suosin, varsinkin arkena, hyvin luonnollista lookia. 

 

 

 

 

 

Tässä kuvassa 

hyvin luonnollisen pohjan lisäksi 

sipaisin luomille ja poskille juurikin 

rusehtavaa ja persikkaa, sekä 

luomille lisäsin Oriflamen luumun 

sävyistä luomiväriä. Huulille kevyt 

vaalea, roosainen kiilto. 

 

Tässäpä sinulle inspiraatiota ja lämpöä kerrakseen pimeisiin syysiltoihin. 

Tapaamisiin taas ensi kerralla! 

 -Heli <3 



SAISI JOULU JO TULLA 

 

Joulu on pian ovella toivottavasti. Lapset eritoten 

iloitseva.  

Tulee joulupukki pienet lapset saavat hyvää ruokaa ja 

juomaakin. He nauttivat kaikesta.  

 

On kuuset joka talossa ja lapset pyörivät kuusen 

ympärillä. Pian väsyvät ja menevät nukkumaan, äiti 

peittelee.  

 

 

 

 

 

 

Seuraavana päivänä äiti kysyy, lähteekö kukaan ulos? 

Lapset sanovat innoissaan, joo. Arvatkaa mitä he 

näkevät? Monta eriväristä 

kissaa.  

 

Sitten tulee aika mennä kotiin. 

Saapui se pukki ja lapset saivat mm. kissan. Sitten he alkavat katsomaan 

tv:tä sieltä alkaa Big Brother isommat ymmärsi pienet ei. 

 

-Ilona Paaso- 



MIKÄ EI KUULU JOUKKOON 

 

Ympyröi se kuva mikä ei kuulu joukkoon. 

1.  

  

tiikeri      leijona        koira            karhu leopardi 

_____________________________________________________ 

 

2.  

     

     mustikka       mansikka        puolukka          banaani            vadelma 

______________________________________________________ 

 

3.  

     

       housut          villapaita       t-paita hattu       sukat 

 

 



4.  

     

     auto             polkupyörä       rekka           ajokortti     linja-auto 

 

 

 

 

5.  

     
penaali      pyyhekumi     cd-levy          viivoitin       reppu 

 

 

 

 

6. 

                                

huulipuna       shampoo      ripsiväri         maalipurkki         hammastahna 

 

                                                                                                                kuvat Papunetista 



                                 kuvat Papunetista 



kuvat Papunetista  



 



KOIRAN HOITO 

Kun aloin suunnitella koiran hankintaa, niin piti miettiä, 

onko varaa ottaa koiraa ja onko valmis sitoutumaan 

koiran hoitoon.  Koiraa ei pidä koskaan hankkia 

pikaisella päätöksellä, sillä se voi elää jopa 15-20 

vuotiaaksi. 

Aikani harkittuani päätöksen teko oli helppo. Sitten 

alkoi rodun mietintä. Itse etsin tietoja eri 

koiraroduista netistä ja kyselin tutuilta 

koiranomistajilta neuvoja. Kun sitten oikea koirarotu oli 

päätetty eli kleinpitz (saksalainen kääpiöpystykorva), löysin pentujen 

kasvattajan netistä. Tietoja koirasta ja lisätietoja rodusta sain 

soittamalla.  

Kun kävin ensimmäisen kerran katsomassa 

pentuja, niin tiesin heti, että tässä on 

minun koira. Sikuriina oli 7 viikon ikäinen, 

kun hain sen kotiin. Mukaan sain kaikki 

todistukset.  

Sisäsiistiksi opettelu aloitetiin heti. Toki 

sisällä käytin pentualustoja 

pissavahinkojen varalta. Joka kerta kun 

Sikuriina teki ulos tarpeensa, sai se namun 

palkaksi ja paljon kehua. Pikkuhiljaa se 

oppi pyytämään ulos.  

Nimen opettelu tuli Sikuriinan kanssa eri 

leikkien yhteydessä ja syömään kutsuessa. 

Kun se teki jotain kiellettyä, niin en koskaan torunut koiraa nimeä 

käyttäen, vaan pelkkä ei sana riitti. Kun koira sitten totteli, niin se sai 

palkaksi namun ja kehuja. Näin Sikuriina muisti, että oikeasta 

käyttäytymisestä saa herkkua.  



 

Temppujen opettelua voi aloitella 2 kuukauden iässä, kuten istumista, 

maaten menoa ja tassun antamista. On hyvä harjoitella yhtä temppua 

kerrallaan ja aina tempun onnistuttua palkita koira herkkupalalla. Nyt 

Sikuriina on jo 2.4 vuotias ja osaa jo aika monta temppua.  

Sikuriinasta on helppo ottaa kuvia, kun se tottelee kiltisti ja saa sitten 

herkkupalkan. Se on maailman ihanin koira. Sen kanssa on helppo 

harrastaa ulkoilua ja talvisin käydään koirahallissa 

harjoittelemassa temppuradalla. Sikuriina tykkää, 

kun sen kanssa potkii palloa. Sikuriinan myötä 

minun paniikkioireet on vähentyneet 

huomattavasti.   

Sikuriinan turkin hoito on helppoa. Pesen turkin 

kerran kuussa koirashampoolla. Pesu ei ole oikein 

sen lempihommaa, mutta antaa kuitenkin pestä 

kiltisti. Pyyhkeellä kuivaamista Sikuriina rakastaa. 

Sen jälkeen onkin harjaus, joka ei ole mielipuuhaa. 

Kura-aikana joutuu tiheämmin suihkuttelemaan 

turkkia ja harjaus kannattaa tehdä kerran 

viikossa. Karvanvaihtoaikana kannattaa harjata 

kerran päivässä.  

Kynsien leikkaukseen kannattaa koiraa 

totutella jo pennusta asti. Aluksi leikkasin 

yhden tassun ja annoin namin. Toisen tassun 

leikkasin seuraavana päivänä. Nyt Sikuriina 

rötköttää sylissäni, ja antaa leikata kaikki 

kynnet. Sen jälkeen aina palkitsen ja kehun. 

Muistattehan hoitaa karvaisia ystäviänne 

rakkaudella ja huolella. 

    - Heidi Taskinen- 

Sikuriina ja Harry 



HÄVIKKIVIIKKO 

Valtakunnallista hävikkiviikkoa vietettiin 

 9 - 15.9.2019 

Hävikkiviikon tavoitteena on lisätä ruoan 

arvostusta ja vähentää ruokahävikkiä.  

Kävimme haastattelemassa Iin kunnan 

ateriapalvelu esimiestä Anitta Laurilaa 

keskuskeittiö Merrassa 

 

MITEN HÄVIKKIVIIKKO NÄKYI MERTAKEITTIÖSSÄ 

Tämä hävikki koskettaa meitä kaikkia ja siinä on vielä paljon työtä. 

Taloudellisesti on hirveän ikävää, että ruokaa laitetaan roskiin, koska 

ruoka on kallista. Sitten kun ajattelee, että kaikilla ei ole edes ruokaa eli 

nähdään nälkää.  

Myös ilmastoasiat vaikuttavat ruokahävikin vähentämiseen. 

Ylijäämäruuan (biojäte) vähentäminen vaikuttaa hiilijalanjälkeen. Mitä 

suurempi tuotteen hiilijalanjälki on, sitä suurempi on sen ilmastoa 

lämmittävä vaikutus. 

Iin kunta on mukana pienentämässä hiilijalanjälkeä, tämä otetaan myös 

keittiöillä huomioon joka työvaiheessa. mm. veden ja sähkön kulutus, 

hankinnoissa, kuljetuksissa, ym. 

Isoissa kouluissa ylijäämä ruokaa jää paljon, miten voisimme hyödyntää 

tämän hävikin? Miten voisi tiedottaa, Hei täällä on tätä ruokaa! 

Pitäisi olla joku piste missä sitä voisi jakaa. Tärkeä on kuitenkin huomioida 

elintarvike turvallisuus, koska ruokaa ei voi jakaa, miten ja mistä tahansa. 

Yhteistyö eri järjestöjen kanssa voisi olla ratkaisu ruoan jakeluun. Jos 

joku paikallinen järjestö alkaisi yhteistyöhön meidän kanssamme tässä 

hävikki-ruoka asiassa. On vielä kuitenkin kovasti pohdittavaa ja 

mietittävää, että elintarviketurvallisuus toteutuu ja jakelu saadaan 

sujuvaksi. Varmaankin tähän vielä saadaan jokin ratkaisu, että päästään 

yhteistyöhön. 

 



AIHEUTTIKO HÄVIKKIVIIKKO MUUTOKSIA MERTA-KEITTIÖSSÄ? 

Ei aiheuttanut muutoksia. 

Meillä seurataan ruoan hävikkiä jatkuvasti. Se punnittaan ja merkitään 

seurantataulukoon jokaisella keittiöllä. Pyrimme pienentämään hävikkiä 

omalla toiminnallamme.  Ylijäämäruokaa myydään Mertakeittiöllä lounas 

ajan jälkeen edullisemmalla hinnalla. Sitä voi ostaa, myös kuntamme 

koulujen keittiöiltä. Joskus ylijäämäruuan suhteen joudutaan myymään ei 

oota eli kysyntää olisi enemmän kuin tarjontaa. 

Täällä Merta-keittiöllä järjestettiin yhteinen maistuva Ii- tilaisuus. 

Paikalle kutsuttiin paikallisia tuottajia. Monetra hankintapalveluista 

paikalla oli hankinta-asiantuntija sekä Iin kunnasta edustajia. Mietimme 

sitä, miten yhteystyö paikallisten tuottajien kanssa saataisiin 

sujuvammaksi ja heidän tuotteita kunnan ruokalistoille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työtoimija Markolla on hävikki ja kierrätysasiat hallinnassa 



OLISIKO SINULLA ANTAA VINKKEJÄ, KUINKA VÄHENTÄÄ 

RUOKAHÄVIKKIÄ KOTONA? 

Kotona on hyvä miettiä, että ei laita ruokaa hukkaan. Ennen ruoka 

ostoksille lähtöä, kannattaa katsoa jääkaappiin, mitä siellä on ja miten 

niitä voi hyödyntää ruoan valmistuksessa. Yli jääneestä perunamuusista 

voit tehdä esimerkiksi jauheliha-perunamuusilaatikon. Keitinperunoista voi 

tehdä pyttipannua, kun laittaa joukkoon, vaikka makkarapaloja ja 

kasviksia. 

LEHTITIIMI KOKOSI MYÖS OMIA HÄVIKKIVINKKEJÄÄN  

 Ruokahävikkiä voi pienentää suunnitelmallisuudella. Suunnittele 

esimerkiksi viikon ruokalista etukäteen ja samalla kauppalistan 

tarvittavista aineksista 

 Jos on kiire eikä kerkeä listaa tehdä voi ottaa, vaikka kännykällä 

kuvan jääkaapin sisällöstä ennen kauppaan menoa.  Näin tulee 

ostettua vain tarvitsemansa määrän ruokaa.  

 Ruokakauppaan ei kannata lähteä nälkäisenä silloin voit sortua 

mielitekoihin ja ostaa sellaista mitä et välttämättä tarvitse 

 Parasta ennen päivällä ja viimeisellä käyttöpäivä merkinällä on ero. 

Parasta ennen päiväyksen jälkeen tuotetta voi vielä käyttää, jos 

ruoka ei tuoksu tai näytä pilaantuneelle. Viimeinen käyttöpäivä 

merkintä tarkoittaa, että ruoan valmistaja on merkinnyt tuotteen 

viimeistään käytettäväksi.  

 Jos ruokaa jää joskus yli, sitä ei kannata heittää roskiin. Sen voi 

hyödyntää uudelleen. Esimerkiksi ylijäämä ruuan voi syödä seuraavana 

päivänä tai pakastaa. 

 Jos aamulla jää puuroa yli siitä voi tehdä sämpylöitä tai sen voi 

laittaa rahkan sekaan ja ottaa, vaikka töihin välipalaksi. 

 Ruuan voi jalostaa uudelleen, esimerkiksi perunamuusista voi tehdä 

perunalättyjä tai perunarieskaa.  

 Seuraavalla sivulla Helin hyväksi koettu ohje perunarieskoihin 

ylijääneestä perunamuusista 



Perunarieska 
Raaka-aineet 

3dl perunamuusia 

1tl suolaa 

1 muna 

2-3 ohra- tai vehnäjauhoja 

 

Ohjeet 

Laita uuni lämpenemään 275 asteeseen 

Vaivaa kylmään perunamuusiin suola, munat ja jauhot. Vaivaa vain sen 

verran että taikina tuntuu sopivan pehmeältä levitettäväksi, älä tee 

sitkoa. 

 

 

Levitä pellille ja pistele haarukalla, paista uunissa keskiosassa n. 8 min 

kunnes pintaan on ilmestynyt tummia laikkuja. 

 

 

 

 

 



LIIKUNNAN ILOA KAIKILLE  

 

Iin työ- ja päivätoimintojen asiakkaille on 

järjestetty kansalaisopiston toimintana 

liikuntaryhmiä, joita ohjaa Janne 

Puolitaival. Ryhmät kokoontuvat Aseman 

koululla tiistaisin. Kaikki osallistujat 

käyvät ryhmässä mielellään.  

Esitimme Jannelle muutaman kysymyksen aiheeseen liittyen. 

Kertoisitko itsestäsi 

Olen Iiläinen perheenisä. Minulla on kuusi poikaa. Touhuilen heidän 

kanssaan kaikenlaista. Olen toiminut pitkään luokanopettajana ja 

johtajana aseman koululla. Nyt olen kansalaisopistolla rehtorina. Tykkään 

urheilla, retkeilen ja luen paljon. Tykkään olla ihmisten kanssa.  

Mitä teet työksesi 

Olen kansalaisopiston ja taidekoulun rehtori. Työhöni sisältyy 

kansalaisopiston johtamista, koordinointia, tulevan lukuvuoden 

suunnittelua. Olen mukana myös digitukihankkeessa. Siinä mietitään, 

kuinka tarjota Iiläisille tukea digiasioissa. Yksi tärkeä osa työtäni on 

liikunnan ohjaus teille.  

Kun pidät liikuntaryhmää, onko vaikea keksiä tekemistä, joka soveltuu 

kaikille 

Se on haastavaa. Haasteena on löytää 

riittävän monipuolinen laji, jotta kaikki 

pystyisivät osallistumaan. Se on 

myöskin äärimmäisen mukavaa. Mukava, 

että pystyn tuottamaan liikkumisen iloa 

kaikille. Valmistelen aina tunnit 

etukäteen. Minulla on vahva tunne siitä, että väki on mukana tunneilla.  



Kuinka paljon itse harrastat liikuntaa ja mitä liikuntaa 

Harrastan monipuolista liikuntaa. Pyöräilen, hiihdän, juoksen, uin ja käyn 

myös salilla. Kävin myös juoksemassa puolimaratonin Vantaalla.   

Mitä muuta harrastat 

Luen kirjoja, retkeilen 

Käytkö itse kansalaisopiston kursseilla ja jos niin millä 

Kyllä käyn. Ryhmän nimi on Sepon kuntopiiri. 

Oletko tykännyt pitää meidän ryhmälle liikuntaa 

Olen tykännyt. Ote opetustyöhön säilyy. Minut on otettu todella hyvin 

vastaan.  

Haluisitko kertoa meille vielä jotain muuta 

Teistä kumpuaa mukava, positiivinen vire. Mukava että saan tehdä töitä 

teidän kanssa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Iloinen Viesti kiittää Jannea haastattelusta.  



100 MINUUTTIA TAIDETTA IIN 

TYÖHÖNVALMENNUSKESKUKSESSA 

Taide tekee hyvää ihmiselle ja siihen on oikeus meillä kaikilla. Tätä 

sanomaa kertoo kampanja 100 minuuttia taidetta Oulunkaarella. Mekin Iin 

työhönvalmennuskeskuksessa päätimme ottaa siihen osaa viikolla 43. Mitä 

kaikkea käsillä voikaan tehdä. 

Kampanja aloitettiin maanantaina valokuvaamalla taitavia käsiä. 



 

Valokuvista koottiin leikkaamalla ja liimaamalla juliste, 

NÄILLÄ KÄSILLÄ 



 

 

 

Inka Hyvönen kertoi meille näyttelystä ja Sanna Koivisto omasta 

tuotannostaan. 

Tiistaina tutustuimme Iin KulttuuriKauppilan taidenäyttelyyn. 

BOREAL Pohjoinen, jossa oli esillä Hugo Gonzáles Arocan ja Alejandro Jaqsin 

teoksia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hugo Gonzáles Aroca, Testimony 1. 

Paavo, Heidi, Heli ja Susanna tutustumassa näyttelyyn 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saimme inspiraatiota tiistain 

näyttelystä ja tartuimme 

itsekin pensselin varteen. 

Taiteilimme sekatekniikalla 

yhdessä kaksi taulua. 

Kuvassa Jonna maalaamassa. 

Materiaalit yhteisiin teoksiin. 



 
Maalla... 



 
…ja merellä 



Perjantaina pidimme perinteisen levyraadin, mutta tällä kertaa kuultavana 

oli musiikkia oopperasta heavyyn. Tässä raadin pisteet kappaleista 

paremmuusjärjestyksessä. 

9 p. Nightwish: Walking in the air  - sinfoninen metalli 

9 p. Tommi Soidinmäki: Saunaralli - iskelmä 

8 p. Mikko Leppilampi: Lapsuuden usko - hengellinen musiikki 

8 p. Sirkku Wahlroos ja Harri Kaitila: Oopperan kummitus   -ooppera 

8 p. Antti Railio: Vasten auringon siltaa - raskasta iskelmää 

7 p. Maukka Perusjätkä: Säpinää -punk 

7 p. Simo Salminen: Alle lujaa  - huumorimusiikki 

4 p. Motorhead: Ace of spades - hard rock 

4 p. B.B. King: The Thrill is gone - blues  

4 p. Glenn Miller: In the moon  - jazz 

3 p. Shubert: Ave Maria  - klassinen 

3 p. Yes: The Trill is gone  - blues 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIN TYÖHÖNVALMENNUSKESKUKSEN JA 

PÄIVÄTOIMINNAN KAUNEUSAAMUPÄIVÄ 

Jokainen meistä tarvitsee joskus hemmottelua, sellaista voi saada 

esimerkiksi kauneuspäivässä. Meidän kauneuspäivään liittyi kynsienhoitoa, 

meikkaamista ja hiustenlaittoa. Jokainen sai valita, minkälaista 

hemmottelua halusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kynnet saivat hehkua kauniista 

väreistä. 

Ohjaajat toteuttivat hemmottelua 

asiakkaiden toiveiden mukaan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naiset kauniina 

ehostuksen jälkeen 



MIKÄ EI KUULU JOUKKOON VASTUKSET 

 

1.  

  

tiikeri      leijona        koira            karhu leopardi 

_____________________________________________________ 

 

2.  
 

    

 

 

        mustikka            mansikka     puolukka        banaani         vadelma 

______________________________________________________ 

 

3.  

     

       housut         villapaita       t-paita hattu     sukat 

 

 



4.  

     

     auto             polkupyörä       rekka           ajokortti     linja-auto 

 

 

 

 

5.  

     
penaali      pyyhekumi     cd-levy          viivoitin       reppu 

 

 

 

 

6. 

                                

huulipuna       shampoo      ripsiväri         maalipurkki         hammastahna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   kuvat Papunetista 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   kuvat Papunetista 

 



 



LÄHDE TAITEESTA VOIMAA ARKEEN 

– IIN TYÖHÖNVALMENNUSKESKUKSESSA 

  

Kuvanveistäjä Minna Kangasmaa on työskennellyt Lähde-hankkeen 

taiteilijana työhönvalmennuskeskuksessa. Olemme saaneet hänen 

opastuksella perehtyä keramiikan työstämiseen. Monelaisia pisaroita on 

syntynyt. Odotamme innolla, että ne poltetaan ja lasitetaan. 

Tarkoituksena on, että värikkäät pisarat koristavat myöhemmin Lähde-

puistoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puutyöpuolella on suunniteltu puistoon tulevia 

kaiteita. Kuvassa Minna ja Kalle. 

 



ASIAKASFOORUMIN KUULUMISIA 

 

Asiakasfoorumin järjestämät 

pikkujoulut lähestyvät ja näyttää 

siltä, että osallistujamäärä on yli 150 

henkilöä.  

Avustuksiakin olemme täällä Iissä 

saaneet ihan mukavasti, joten 

kustannukset ovat pienemmät kuin 

aluksi arvelimme. Kiitos siitä 

aktiivisille asiakasfoorumilaisille. He 

ovat myyneet arpoja ja hakeneet 

avustuksia Iiläisiltä yhdistyksiltä. 

Ohjelmien suunnittelu on vielä vähän kesken, mutta eiköhän sinne jotain 

keksitä. 

 

Seuraava asiakasfoorumin skype-palaveri on 

30.10.  klo 12.30 ja siellä kuulemme sitten 

viimeisimmät tiedot järjestelyistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Joonas Kellokumpu 

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/


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

takakansi: Marjo Pirinen  


