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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA 

 

Hei!  

Olemme aloittaneet vuoden 2020 lauhassa säässä.  

Monet juhlivat vuoden vaihtumista ampumalla raketteja. 

Minäkin katselin pihalla ilotulitusta. Sää on ollut koko 

alkuvuoden melko lauhaa. Taivaalta on tullut välillä lunta, 

räntää, jopa vettä. Tuuli on ollut välillä melko myrskyisää 

täällä rannikolla ja kelit on olleet liukkaita. Onneksi 

isompia vahinkoja ei ole tullut. 

Helmikuussa olemme päässeet jo talven makuun, kun pakkanen on 

paukkunut täällä Iissäkin kahdessakymmenessä asteessa ja tuuli on ollut 

purevaa. Kevättä kohti olemme kuitenkin jo menossa ja aurinkokin aina 

välillä näyttäytyy. 

Täällä toimituksessa mietimme kovasti uusia jutun aiheita ja toivomme, 

että te lukijatkin kirjoittaisitte meille tarinoita. Sähköpostiosoitteen ja 

puhelinnumeron löydät alla olevasta laatikosta. 

Tässä lehdessä tutustumme Oulunkaaren uusiin työntekijöihin, juhlimme 

ystävänpäivää ja tutustumme uuteen Iisi-areenaan. 

Haluan toivottaa kaikille lehden lukijoille oikein hyvää vuoden jatkoa. 

Sanna Pakanen 

    

    

 

 

 

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: Sanna Pakanen 

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


AJANKOHTAISTA 

 

5.2.2020 vietettiin kansalliskirjailijan Johan Ludvig 

Runebergin päivää. Silloin on tapana syödä Runebergin 

torttuja, joihin käytetään vadelmahilloa ja koristetaan 

tomusokerikuorrutuksella. Kostutukseen voi käyttää 

karvasmanteli öljyä tai rommia.  Runebergin 

tunnetuimpia teoksia ovat vänrikki Stoolin 

tarinat sekä runo Maamme, joka on meidän 

kansallislaulumme. 

 

Ystävänpäivänä 14.2 on tapana lähettää kortteja, 

tekstiviestejä tai antaa pieni lahja. Lahja ei ole tärkeä vaan 

itse ystävyys.  Sitä on hyvä ylläpitää muutenkin, kun vain 

yhtenä päivänä vuodessa. Ystävä voi asua kaukanakin. Voit 

ilahduttaa häntä, vaikka puhelinsoitolla silloin tällöin. 

 

Sunnuntaina 23.2 oli laskiaissunnuntai ja sen 

jälkeisenä tiistaina 25.2 laskiaistiistai. Mäenlasku 

on lapsille hauska tapa viettää laskiaista kavereiden 

kanssa.  Ennen vanhaan arvioitiin pellavan pituutta 

pulkkamäessä. Laskiessaan heillä oli tapana huutaa: 

”pitkiä pellavia”. Tämän uskottiin tuovan hyvän 

pellavasadon. Pellavasta kehrättiin lankaa esim. 

pyyheliinoja varten.   Laskiaisen perinneruokia ovat, laskiaispulla ja 

hernekeitto.  

  

 

 



28.2 vietettiin Kalevalanpäivää, joka on suomalaisen 

kulttuurin päivä. Päivää vietetään suomen 

kansalliseepoksen, Kalevalan kunniaksi. 

Kalevalan päähenkilö on Väinämöinen, joka oli niin 

taitava, että teki kanteleen hauen leukaluusta. Hänellä oli myös 

taikavoimia, joilla hän lauloi kilpakosijansa Joukahaisen suohon heidän 

tavoitelleessaan Pohjanakan kaunista Aino-tytärtä. 

Käsityöläisiäkin Kalevalasta löytyy. Heitä ansiokkaasti edustaa seppä 

Ilmarinen joka takoi sammon.  

Tämän kaiken Kalevalasta kirjoitti aikanaan Sammatissa 

syntynyt Elias Lönnrot  

 

 

 

 

Maisema Iijoelta, Lähde!-puiston rannasta, kuva Kalle Pakanen 



IIN UUSI VAMMAISTYÖN 

SOSIAALIOHJAAJA 

 

Iissä aloitti uusi vammaistyön sosiaaliohjaaja Jenni Korhonen 1.8.2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenni on ennen toiminut työ- ja päivätoiminnan ohjaajana nuorten ystävillä 

Muhoksella ja Attendon asumisyksikössä Oulussa. Koulutukseltaan Jenni 

on nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja sekä sosionomi.  

Jenni on kotoisin Oulusta ja asuu siellä edelleen. Hänen perheeseensä 

kuuluu avomies sekä rottweilerin pentu Rontti.  

Jennin työnkuva on laaja, siihen kuuluvat mm. sosiaaliohjaus, 

palvelusuunnitelmien tekeminen ja monenlaiset arvioinnit sekä 

asiakaskäynnit. Jenni kertoo pitävänsä työstään, sillä jokainen päivä on 

erilainen.  

Vapaa-ajallaan Jenni moottoripyöräilee, kalastaa ja lukee.  



PESÄPALLOILEVA VIESTINTÄASIANTUNTIJA 

 

Jenni Tolonen aloitti 7.1.2020 

viestintäasiantuntijan tehtävissä 

Riitta Muhosen sijaisena 

Oulunkaarella. 

Jenni on 40-vuotias, Iistä kotoisin 

oleva nainen. Jennillä on 

sateenkaariperhe, johon kuuluu 

puoliso ja kaksi lasta. Poika on 6-

vuotias ja tyttö 4-vuotias.  

Hän kertoo alun perin opiskelleensa äidinkielen opettajaksi ja myöhemmin 

työnsä ohessa viestintää ja markkinointia. Hän on työskennellyt viestinnän 

ja markkinoinnin parissa jo 10 vuotta. Ennen Oulunkaarelle siirtymistä 

Jenni on ollut töissä Jyväskylässä viestintätehtävissä. 

Jennin nykyisiin työtehtäviin kuuluu uutisten ja juttujen kirjoittaminen 

lehtiin, internettiin ja sosiaaliseen mediaan. Lisäksi hän tekee myös 

viestinnän suunnittelua ja -ohjausta sekä kouluttamista.  

Vapaa-aikanaan Jenni kertoo käyttävänsä mahdollisimman vähän 

sosiaalista mediaa, sillä sen runsas käyttö vie aikaa muilta asioilta.  

Jenni on harrastanut jo yli 30 vuotta pesäpalloa. Hän on pelannut 

aikoinaan Iin urheilijoissa, Jyväskylän Kirittärissä, Oulun Lipossa ja 

Tyrnävän Tempauksessa. Jenni on saavuttanut mitaleja Suomen 

mestaruustasolla pesäpallossa. Jennin suvussa on harrastettu paljon 

pesäpalloa. Nykyään hän myös valmentaa Iin Urheilijoissa alle 9-vuotiaita 

lapsia. Kaikki halukkaat pääsevät mukaan. Nuorin valmennettava on tällä 

hetkellä 4-vuotias. Talvisin lapset harjoittelevat Iin Valtarin koululla ja 

kesäisin pesäpallokentällä. 

 



MONITOIMIMIES MARKO   

 

Iin työhönvalmennuksessa on aloittanut joulukuun 

alkupuolella 2019 uusi apuohjaaja Marko Härkönen.   

Marko hoitaa asiakaskuljetuksia, tekee apuohjaajan 

tehtäviä, ja asiakkaiden kanssa ruokaostoksia eri 

asumisyksiköille.  

Työhönvalmennuskeskuksessa on erilaisia ryhmätoimintoja, joiden 

ohjaukseen Marko osallistuu. Hänen erikoisalaansa on tietokoneen käytön 

opastus.  

Marko kertoo pitävänsä työstään ja erityisesti asiakkaista. 

Koulutukseltaan hän on tietokonetekniikan insinööri. Lisäksi hän on 

suorittanut konetekniikan insinöörin tutkinnon. Ennen 

työhönvalmennuskeskukseen tuloa Marko on työskennellyt ohjelmoijana 

Nokialla ja Microcellillä sekä it-tukitehtävissä yms.  

Markon perheeseen kuuluu 11 vuotias tyttö ja 13 vuotias poika.  

Vapaa-ajallaan hän touhuilee lasten kanssa, katselee tv:tä, kokkailee ja 

tutkiskelee eri juttuja netistä.  

 

 

 

 

 

 

 

 



JOONAKSEN TALVIHARRASTUKSET 

 

Minulla on monenlaisia 

talviharrastuksia. Yksi niistä on 

talvipyöräily. 

On erilaisempaa pyöräillä talvella kuin 

kesällä. Silloin pitää huomioida, että 

on tarpeeksi vaatetta päällä. Kypärää 

pidän aina päässä, sillä se on halpa 

henkivakuutus. Minun kulkuneuvoni on 

sähköavusteinen läskipyörä. Ajan 

kelillä kuin kelillä, tuulessa ja 

tuiskussa.  

 

 

 

Pyörän varusteisiin kuuluu valot edessä ja 

takana. Minun pyörässä on nastarengas 

edessä. Vielä turvallisempaa on, jos 

käyttää takanakin nastarengasta. Ajan 

työmatkani päivittäin pyörällä ja pyöräilen 

myös vapaa-ajalla. Töihin on matkaa noin 10 

kilometriä yhteen suuntaan ja kilometrejä 

kertyy vuodessa noin 5500km.  

 

 

 

 
Näillä varusteilla tarkenee ajaa 

tuulessa ja tuiskussa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Talvella laskettelen. Käyn Sallassa, Syötteellä ja muillakin tuntureilla. 

Välillä menen hyppyreistäkin. Varusteina minulla on 

sukset, sauvat, monot ja kypärä. 

 

 

 

 

 

 

Hiihdän myös murtomaahiihtoa. Nyt ei ole ollut oikein 

kelejä hiihtää, kun välillä sataa vettä ja ladut jäätyvät. 

Minä hiihdän periteistä omaan tahtiin karvapohjaisilla 

suksilla, joita ei tarve voidella. Viime talvena hiihdin 

parisen sataa kilometriä ja tänä vuonna tavoitteena olisi 

hiihtää saman verran. Varusteena sukset, sauvat monot 

ja hiihtoasu. 



    SOPIVAA TYÖTÄ KAIKILLE 

Iin Työhönvalmennuskeskuksen ohjaajat ja 

lehtemme taustatukihenkilöt Eija Paakkola ja 

Tarja Perttunen kävivät Sopivaa työtä kaikille 

tapahtumassa Oulussa, Hotelli Lasaretissa.  

Tapahtuman järjestäjänä oli Invalidiliitto, jonka 

tavoitteena on parantaa erityisesti fyysisesti vammaisten ihmisten 

työllistymistä. Vaikka ihmisellä olisi jokin haaste – sairaus, vamma tai muu 

este – jokaisella on mahdollisuus työhön, kunhan sopiva työ ja tuki  

löytyvät.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eija ja Tarja 

jutustelemassa 

ratakelaaja Henry 

Mannin kanssa. 

 

Tapahtumaa juonsi breakdance 

–mestari Johannes ”Hatsolo” 

Hattunen, joka tapahtuman 

päätteeksi näytti breakdance 

tanssi taitonsa. 

Paraolympiaurheilija, 

ratakelaaja Henry Manni kertoi 

omassa puheenvuorossaan, 

kuinka opiskelu ja työ kantavat 

eteenpäin. 

 

 



Mitä jos ryhtyisin yrittäjäksi, oli puheenvuoron 

aiheena Invalidiliiton työelämän ja yrittäjyyden 

asiantuntija Sinikka Winqvistillä. Hän toimii 

Yritystä!-hankkeessa. Sen tarkoituksena on 

kehittää ja edistää vammaisten henkilöiden 

työllistymistä yrittäjyyden avulla. Mukana oli omaa 

toimintaansa esittelemässä Ammattiopisto Spesia, Nuorten ystävät ja 

Osuuskauppa Arinasta. 

 

Mediapersoona Juha ”Peris” Perälä 

kertoi tiestään unelmaduuniin. Rohkeasti 

kysymällä ja hakeutumalla eri paikkoihin 

hänkin löysi unelmaduuninsa. 

 

 

 

 

TE-keskuksen Marja Hiissa jutteli palkkatuesta ja 

työolosuhteiden järjestelytuesta. Näitä tukia on 

helposti saatavana ja ne ovat iso apu osatyökykyisten 

palkkaamisen tukena (rekrytoinnin) tukena. Häneltä 

saavat tietoa ja tukea työntekijät, työvalmentajat ja työnantajat. 

 

Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen ja 

vammaisten työllistämisen puolestapuhuja 

Marja Irjala ehdottivat, että etsitään 

sopivaa työtä kaikille ja jätetään termit 

osatyökykyinen, vammainen pois käytöstä. 

 



KUULUMISIA SIMON TOIMARILTA 

 

Simon Toimintakeskuksessa kokoontuu keramiikkaryhmä maanantaisin. 

Opettajana on keraamikko Anne Anttila. 

 

On luotu taidetta, tehty kukkasia ja peikkoja sekä koruja ja astioita. 

Itsetehdyllä tuotteella on mukava muistaa kavereita tai sukulaisia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukava on kotonakin ihailla omin käsin 

muovattuja taideteoksia. 



 

Pitkästä aikaa kaivettiin esiin 

myös kipsijauhe ja muotit. 

Enkeleitä rupesi syntymään 

maalattavaksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajateltiin myös ulkoistaa osa 

arkitöistä robotin tehtäviksi, kun 

meille tulla tupsahti tänne 

tämmöinen ilmestys.  

 



 

Kaikenlaista muutakin on tehty ja touhuttu. 

Käsitöitä ja kortteja, askarteluja monia sortteja. 

On ulkoiltu ja käyty kuntosalilla, 

toivottu talvilomaa, vaikka Balilla. 

On pureskeltu aivopähkinöitä ja hierottu aivonystyröitä. 

On ihmetelty talvensäätä, sateenvarjon alla puisteltu päätä. 

Kyllä se kevät tästä eteenpäin kulkee, 

ja auringon valo meidätkin syliinsä sulkee. 



SIMON TOIMINTAKESKUKSEN TEKEMÄ 

SANATEHTÄVÄ LIIKUNTALAJEISTA 

ETSI URHEILULAJIA VASTAAVA ” KIRJAINSEKOITUS” 

 

1. PITUUSHYPPY    TYÖTÖN LUKUNA                               

2. JALKAPALLO   HÄTÄKEINO HETI 

 

3. LASKETTELU   JOKI KÄKEÄ 

4. KEIHÄÄNHEITTO   UPPO HERKKYYS 

 

5. KUULANTYÖNTÖ   TUULIA MUILAL 

6. JÄÄKIEKKO   MIKÄ PYHPY 

 

7. KORKEUSHYPPY   HUPSU TYYPPI 

8. LUMILAUTAILU   LEPOJUTUT 

 

9. MÄKIHYPPY   NUMEROITA KOHTI 

10. PUJOTTELU   SEKAT LELUT 

 

11.   MOUKARINHEITTO  SALKO PULLA 

12. SULKAPALLO   JOLLA KALPA 

 

13. PIKAKÄVELY   TUISKU AJOA 

   

14. AITAJUOKSU   OLLI KARPO 

 

15. KORIPALLO   PELLON LATO 

16. LENTOPALLO   KÄPY KALEVI 

 



 



KARKAUSVUOSI 2020 

Joka neljäs vuosi kalenterissa on helmikuussa 29 päivää, koska on 

karkausvuosi. Tuota päivää kutsutaan karkauspäiväksi. 

Karkauspäivä on otettu käyttöön siksi, että maa ei kierrä Auringon ympäri 

tasan 365 päivässä. Yhteen kierrokseen kuluu nimittäin melko tarkasti 

365 päivää ja kuusi tuntia. 

Jos karkauspäivää ei lisättäisi kalenteriin, tuosta kuuden tunnin erosta 

kertyisi neljän vuoden välein ylimääräinen päivä. Sen takia tänäkin vuonna 

on helmikuussa 29 päivää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karkauspäivään liittyy myös taikauskoa, onhan kyseessä eriskummallinen 

päivä ja silloin on kaikki päälaellaan. 

Ennen ei nainen saanut kosia miestä, muulloin kuin karkauspäivänä. Jos mies 

kieltäytyi, niin hänen piti ostaa kosijalle hamekangas.  Nykyään voi kuka 

tahansa kosia. 

 

 

 

 

 

28 29 

Sormus vai hamekangas  



YSTÄVÄNPÄIVÄN KARAOKETANSSIT 

 

 

 

 

 

 

 

Perjantaina 14 helmikuuta koitti jälleen ystävänpäivä. Silloin Iin urheilijat 

halusivat järjestää työ- ja päivätoiminnan porukalle ystävänpäivän 

karaoketanssit. Aloitteen tanssien järjestämisestä teki jo joulukuussa Iin 

urheilijoiden puuhanainen Aino Jokinen.  

Tunnelma oli katossa ja ohjelmassa oli karaoken lisäksi 

pantomiimiesityksiä ja arvontaa. Kahviosta sai ostaa monenlaista syötävää 

ja juotavaa koko tanssien ajan. 

 

 

 

 

 

 

 

Hei hoi sä jätkän oma kulta, 

lauloivat Kalle ja Sanna. 

 

Iida ja Antero 

pitivät Karaokea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musiikkia löytyi jokaiseen makuun ja 

innokkaita esiintyjiä riitti. 

Henna-Riikka ja Iida 

Yrjö 

Miia Sirpa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…ja siellä kaikilla oli niin mukavaa…. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anri Veijola Iin Urheilijoista suoritti arvonnan ja 

onnettarena saivat olla kaikki halukkaat. 

Liisa voitti 

pääpalkinnon ja 

Henna-Riikka 

kakun.  



 

 

 

 

 

Kahvilassa meitä palvelivat iloiset 

myyjät ja tarjolla oli suussa sulavia 

herkkuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÄÄT JA MUUT 

 

Lyyran Tähtitrio esiintyi 21.2.2020 Nätteporissa Iin työ- ja 

päivätoiminnan ja Kaarikodin porukalle. Aikaisemmin päivällä esityksistä 

olivat saaneet nauttia koululaisryhmät. 

Kokoonpano esitti Oululaisen säveltäjän Vega Välitalon säveltämiä 

lastenlauluja runokirjasta Määt ja muut. Tämän runokirjan on kirjoittanut 

laulaja, lauluntekijä Mariska. Lyyran Tähtitrio on itse sovittanut 

konsertin kappaleet.   

Kokoonpanossa esiintyivät Miia Laitinen, joka lauloi ja soitti 

lyömäsoittimia. Hän sai esiintymisellään yleisön mukaan leikkimään ja 

laulamaan. Anssi Tirkkanen oli rummuissa ja Mikael Myrskog 

kosketinsoittimissa. Molemmat soittajista myös lauloivat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miia Laitinen kertoi, että tämä konserttikiertue on aloitettu maanantaina 

17.2 ja kestää kaksi viikkoa. Vielä on tulossa useita kymmeniä esityksiä.  

Mariskan runokirjassa on oikein hyviä tekstejä ja tosi hyviä sanomia. 

Lauluissa Pentti-kyy, Rakastunut hiiri, Veken Lento Oy, Ammuu ja Onko 

huomenna pouta, paljastuu, että me eletään oikeastaan aika samanlaista 

elämää eläimien kanssa. 



VASTAUKSET SANATEHTÄVÄÄN 

 

 

 

17. PITUUSHYPPY    hupsu tyyppi  

18. JALKAPALLO   jolla kalpa 

19. LASKETTELU   sekat lelut 

20. KEIHÄÄNHEITTO   hätäkeino heti 

21. KUULANTYÖNTÖ   työtön lukuna 

22. JÄÄKIEKKO   joki käkeä 

23. KORKEUSHYPPY   uppo herkkyys  

24. LUMILAUTAILU   tuulia muilal  

25. MÄKIHYPPY   mikä pyhpy 

26. PUJOTTELU   lepo jutut 

27.   MOUKARINHEITTO  numeroita kohti 

28. SULKAPALLO   salko pulla 

29. PIKAKÄVELY   käpy kalevi  

30. AITAJUOKSU   tuisku ajoa 

31. KORIPALLO   olli karpo 

32. LENTOPALLO   pellon lato 

 

 

 

 

 

 

 



IISI-AREENALLA ON ILO LIIKKUA 

 

Iihin on rakennettu uusi liikuntahalli ja nimekseen se sai Iisi-areenan. 

Nimi on neuvoteltu Iin Energia Oy:n kanssa, joka on ostanut hallin nimen 

itselleen.   

Iin kunnan vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki 

esitteli uutta hallia työhönvalmennuskeskuksen 

asiakkaille ja lehtitiimille. Hän vastaa hallin 

toiminnasta. Halli työllistää osittain myös 

vapaa-aikasihteeri Heini Perttulaa. Hallivalvojia 

toimivat Allan Nyman ja Riitta Hautajoki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iin keskustaajamassa ei ole aikaisemmin ollut viralliset mitat täyttävää 

liikuntatilaa. Paras sisäliikuntapaikka vuosikymmeniin on ollut Valtarin 

koulu. Uusien tilojen tarve on ollut suuri. 

 

” Liikuntahalli on avattu koululaisten ja kuntalaisten käyttöön tammikuun 

2020 puolenvälin jälkeen ja käyttäjät ovat löytäneet hallin. Sana leviää, 

miten halli on auki, mitkä ovat hinnat, säännöt ja vuorojen jakoperusteet”, 

kertoi Pekka Suopanki. ”Joka päivä tulee uusia käyttäjiä lisää. Esimerkiksi 

tiistai ja torstai ovat jo täynnä. Viikonloppuisin järjestetään turnauksia”.  

Pekka Suopanki ja Heini 

Perttula 



Hallia voidaan käyttää moniin eri lajeihin 

kuten sulkapallo, salibandy, futsal, koripallo, 

lentopallo ja tennis. Kaikkia virallisia lajeja 

voi harrastaa.  Lisäksi hallia voi käyttää 

yksilölajeihin, esimerkiksi telinevoimistelua 

ja seinäkiipeilyä.  

 

 

 

 

 

 

Yläkerrassa on mahdollista juosta radalla, hyppiä aitoja ja pituutta. 

Aloittelevat pesäpalloilijat voivat tehdä siellä lyöntiharjoituksia. Seniorit 

saavat yläkertaan paineilmalla toimivia kuntoilulaitteita. 

 

 

 

 
Pekan tyylinäyte pituushyppypaikalta 

ja Sirpan pyörätuolikelausta.  



Iiläiset nuoret pääsevät pian viettämään aikaansa uusissa nuorisotiloissa. 

Ne sijaitsevat hallin yläkerrassa. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikuntahallin välineistä voi vuoron varanneet käyttää kaikkia peleissä 

tarvittavia pylväitä ja maaleja, jotka liittyvät erilaisten pelien 

pelaamiseen. Kuntosalilla on omat laiteet.  

 

Kalle tapasi nuorisotiloissa entisen 

työkaverinsa Ilpo Paason.  Tämä oli 

viimeistelemässä tilojen kalustusta. 



Uusi halli on suunniteltu niin, että 

liikuntarajoitteisetkin voivat sitä käyttää 

hyvin. Ovet aukeavat tutkasysteemillä eli 

automaattisesti ja ovien koot ovat riittävän 

isot pyörätuolille. Alakerrassa on 2 inva 

wc:tä ja yläkertaan pääsee hissillä. 

Pukuhuoneet ja suihkutilat ovat tilavat ja 

niitä on riittävästi. 

 

 

 

 

 

 

 

Hallin viralliset käyttökustannukset löytyvät Iin kunnan nettisivuilta. 

Yhden lohkon varaaminen maksaa 12€ tunnilta.  Kuntosalin hinnat 

päivittyvät, kun se avataan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Uudenaikaisilla siivouskoneilla halli 

pysyy puhtaana. 



LASKIAISTIISTAIN ULKOILUPÄIVÄ 

Sää suosi Iin työ- ja päivätoiminnan ulkoiluhetkeä Lähde!-puistossa.  

Perinteiset mäenlaskut ja kisailut saivat porukan hyvälle tuulelle. 

Makkarat maistuivat ulkoilupäivän päätteeksi.  

 

 

 

 

Kaunis näkymä Iijoelta 

Henna-Riikka, Juha, Elisa 

ja Sari pulkkamäessä 



 

 

  



 

  



 



 



 


