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IIN TYÖHÖNVALMENNUSKESKUKSEN       

UUTISLEHTI 

MAALIS-KESÄKUU 2020 



PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA  

 

Heippa lukijat!  

 

Kesä on jälleen koittanut. Tämä tulee olemaan koronan takia erilainen kesä 

miesmuistiin. 

Pyöräilykausi on avattu ja ihmisiä on ollut runsain määrän liikenteessä. 

Minäkin olen pyöräillyt tuliterällä uudella maastosähköpyörällä satoja 

kilometrejä.  

Poikkeustilan takia on ollut hiljaiseloa itse kullakin. Moni on ollut 

etäopetuksessa ja etätöissä. 

Koska kokoontumisia on rajoitettu, kaikenlaisia tapahtumia on peruttu ja 

siirretty. Meilläkään ei ole ollut mitään tavanomaisia tapahtumia. 

Esimerkiksi perinteinen kesäretki on jäänyt tältä kesältä tekemättä. 

Asiakasfoorumin tapaaminenkin jouduttiin perumaan, mutta toivottavasti 

sekin onnistuu syksyllä. 

Suomi sai uuden valtiovarainministerin, kun Katri Kulmuni erosi ja Matti 

Vanhanen jatkaa häneen työtään. 

Kesäterveisin, Joonas Kellokumpu 

 

 

”Ota hyvä mieli auringosta, 

onnen korsi heinikosta. 

Nosta ilonpilke silmäkulmaan; 

löytyy ratkaisukin joka pulmaan.” 

 



AJANKOHTAISTA 

 

On ollut ihana taas päästä tekemään Iloinen Viesti lehteä. 

Töihin on ollut jo ikävä.  

Kesäkuun ensimmäinen päivä aloitimme toimintoja niin, että 

pidämme huolta turvavälien toteutumisesta ja huolehdimme 

hyvästä käsihygieniasta. Oulunkaarella ei onneksi ole ollut 

paljon koronatapauksia. 

Normaalisti meillä on työpaikalla yhtä aikaa n. 15 asiakasta. Kesäkuun 

alussa meitä saa olla yhtä aikaa 5-6 ja samassa tilassa vain pari yhtä 

aikaa.  

Ohjaajat huolehtivat, että turvallinen 

työskentely onnistuu. He käyttävät 

työskennellessään maskeja ja suojakäsineitä. 

Flunssaisena ei kukaan saa tulla töihin.  

Kotona olen tehnyt sormivirkkausta ja hoitanut 

pikkukissaa ja kaikenlaisia kotihommia. 

Ohjaajat ovat käyneet meillä kotona ja neuvoneet kodin 

asioissa.  

Ulkoilua olen harrastanut avustajan tai mieheni Kallen 

kanssa.  

Kun vedet lämpiävät, niin käykäähän uimassa. Helteellä 

on mukava nauttia jäätelöstä. 

Muistakaahan käyttää aurinkorasvaa, että ei iho 

pala. Juominen on myös tärkeää helteellä, ettei tule 

nestehukkaa.  

Mukavaa kesälomaa kaikille!    

Sanna 



KOMMUNIKOINTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilö, jolla on avustaja törmää usein tilanteeseen jossa, puhutaan 

avustajalle eikä hänelle itselleen. Näin asian ei saisi olla, koska se tuntuu 

pahalta ja syö itseluottamusta.  Omaa mielipidettä ei saa tuotua aina 

esille.  

Toisinaan avustajan apu on tarpeen. Kaikki eivät pysty kommunikoimaan 

puheella ja avustaja voi auttaa.  Silloin, jos henkilö pystyy 

kommunikoimaan itsenäisesti, täytyy hänelle antaa siihen mahdollisuus. 

Avustajan kanssa voi sopia, että hän auttaa vain tarvittaessa sinua 

kertomaan asioista. On tilanteita, jolloin ei itse muista kyseistä asiaa. 

Jännitys saattaa joskus kasvaa niin suureksi, että asioista kertominen 

esimerkiksi lääkärille on vaikeaa. Avustaja voi auttaa puheen alkuun 

tarvittaessa. 

Jos haluat että toinen ihminen puhuu sinulle, eikä avustajalle voit kertoa 

sen puhekumppanillesi. Myös avustajasi voi sen kertoa.  

Monella on vaikea ymmärtää ihmistä, jolla on puheen kanssa ongelmia.  

Pienenä vinkkinä heille on, että kuunnelkaa kärsivällisesti ja kysykää, jos 

jotain jää epäselväksi.  



        SÖPÖ PIENI KISSANPENTU 

  

Minulla on pikkuinen 4kk ikäinen angorakissan 

pentu nimeltään Söpö. Sen turkki on harmaa ja 

siinä on mustia raitoja. 

 

Söpöllä on paljon omia leluja joilla se 

tykkää leikkiä esim. pallo, lanka, 

yllätysmunan kuoret. Oma raapimispuukin 

löytyy, jossa se tykkää teroitella kynsiä.   

Söpö on hyvin leikkisä, energinen ja 

vauhdikas.  Se juoksee paljon huoneista 

huoneisiin ja sohvalta sohvalle. Kallen 

kanssa leikitämme sitä paljon illalla, että 

se nukkuisi yön paremmin 

 

 

Iltatouhujen jälkeen se sitten 

nukkuu hyvin koko yön aamuun asti, 

minun ja Kallen keskellä. 

Söpö on kiltti, syö hyvin nappuloita 

ja juo vettä. Joskus annamme myös 

pehmeää pussiruokaa.  Söpö on 

sisäsiisti, sillä on oma 

hiekkalaatikko 

 

Sanna Pakanen 



TYÖTOIMINTAA JA YKSILÖOHJAUSTA 

POIKKEUSTILAN AIKANA 

 

Olen käynyt muutaman kerran yksilöohjauksessa Iin 

työhönvalmennuskeskuksessa. Tämä sen takia, koska 

ryhmätoimintaa ei voi järjestää. Vain yksi asiakas sai 

olla kerrallaan paikalla maalis- toukokuussa.  

 

 

Ohjaaja aina soitti minulle, kun sain mennä paikalle. Menin sinne pyörällä. 

Oli hassua, kun muita asiakkaita ei ole yhtä aikaa paikalla. eikä voinut 

vaihtaa heidän kanssa kuulumisia. Ohjaajalla oli kuitenkin enemmän aikaa 

jutella minun kanssa ja antaa ohjausta. Kangaspuille tuli myös poristua.  

 

 

Tein kangaspuissa sellaista 

taidetekstiiliä, joka tulee Iin kirjaston 

taidenäyttelyyn elokuussa. Saa nähdä 

onko poikkeustila silloin kokonaan ohi. 

Itse olen veikannut, että vasta ensi 

vuoden alussa se loppuu.   

Vähän minua rassaa, kun saa olla vain 

kaksi tuntia kerrallaan, mutta toistenkin 

halukkaiden on päästävä vuorollaan 

toimintaan.  

    

              

                 Ilona Paaso  



HELJÄN KEVÄTRUNO  

Keväällä minä haluaisin:  

Nähdä linnut,  

 

Haistella kukkia,  

 

Maistella mansikkaa, 

 

Kuulla lintujen laulua.  

 

Maata nurmikolla.  

 

Kevät saa minut iloiseksi. 

 



POSTIA TASAVALLAN 

PRESIDENTIN KANSLIASTA 

 

 
Ennen poikkeustilan alkua Iin kunta sai korkea-

arvoisen vieraan kun, tasavallan presidentti Sauli 

Niinistö saapui tervehtimään meitä Iiläisiä. 

Iloinen Viesti oli paikalla ja tavoitteena oli päästä 

ojentamaan hänelle lehtemme tuorein numero ja 

kysymyskin meillä oli valmiina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiukan aikataulun vuoksi emme kuitenkaan tässä onnistuneet.  

Me kirjoitimme kirjeen presidentille ja mukaan laitoimme uusimman 

lehden. 

Esitimme presidentille kysymyksen, liittyen erityisryhmien 

työllistymiseen. 

Maanantaina 27.4 postilaatikossa oli iloinen yllätys. Saimme vastauksen 

presidentin kansliasta. Sen oli allekirjoittanut tasavallan presidentin 

erityisavustaja Juuso Rönholm. Kirjeessä hän mainitsi, että Tasavallan 

presidentti on pyrkinyt monissa puheenvuoroissaan kiinnittämään 

huomiota oikeudenmukaisuuteen ja yhteiskunnan eheyteen. 

           Sirpa 



 



 



ETÄJUMPPAA POIKKEUSTILAN 

AIKANA 

Koko suomi on ollut poikkeustilan piirissä ja tämä 

on vaikuttanut myös minun arkeeni monella 

tavalla. Kauppoja tai muita paikkoja, joissa 

tavallisesti kävin viikoittain, olen nyt välttänyt. 

Minun päivääni on sisältynyt lenkkeilyä, joskus 

kaksikin kertaa päivässä. Lenkkeilyn apuna minulla 

on olleet työtoiminnan ohjaajat. He ovat olleet poikkeustilan aikana meillä 

asumispalveluissa työssä. Lenkille lähdettiin yleensä heti aamupalan 

jälkeen. Mukana oli, joskus joku asuintovereistani.  Olen huomannut, että 

jaksan kävellä nykyään reippaammin ja että kuntoni on kasvanut. 

Kerran viikossa jumppasin huoneessani 

työtoiminnan ohjaaja Eijan kanssa. 

Fysioterapeutti Elina Lindroos ohjasi meitä 

etänä tietokoneen välityksellä Viivi ohjelman 

kautta.  

 

 

Eniten kaipaan työtoimintakavereita ja erityisesti 

avotyötäni vanhusten parissa. Avotyössä luen heille 

kirjaa tai sanomalehteä.  Laulankin heille joskus, 

mutta juttelu ihan tavallisista asioista heidän 

kanssaan on myös tärkeää. 

Välillä olen päässyt onneksi tekemään näitä mukavia 

toimittajan töitä.  Lehtitiimi on keskustellut etänä 

WhatsApp:n avulla. Onneksi elämme nyt 2020 

vuotta joka, mahdollistaa tällaiset tavat.  

Hyvää jatkoa toivoo Sirpa Kröger 



TYÖTOIMINNASTA TYÖSUHTEESEEN 

Alkuvuosi 2020 toi mukanaan uusia tuulia muutamalle työtoimijalle Iissä. 

Pitkään on ollut tähtäimessä ja haaveena että työtoiminta muuttuisi 

palkkatyöksi. Tämä toteutui kolmen Iiläisen työtoimijan eri työpaikoissa. 

Työsopimuksen allekirjoittivat Joonas Kellokumpu, Heli Pikkarainen, ja 

Harry Taskinen.  

VARASTOTYÖNTEKIJÄNÄ KÄRKKÄISELLÄ 

Minä olen Joonas Kellokumpu ja olen ollut 

työtoiminnassa Iin Kärkkäisellä jo reilu 2 

vuotta. Olen saanut siitä työosuusrahaa.  

Työsopimuksen allekirjoitin 1.3.2020 alkaen. 

Työ kesti toukokuun loppuun asti. Elokuussa 

katsomme työnantajan kanssa, tehdäänkö 

uusi sopimus.   

 

 

 

 

 

 

 

Työtehtävät on pysyneet samana, vaikka olen virallisesti Kärkkäisen 

työntekijä. Otan tavaraa vastaan ja vien myymälään. Kerään tarvittaessa 

roskat pois käytäviltä. Pakkaan verkkokaupan tuotteita. Ne pitää muistaa 

pakata erittäin hyvin, ettei tuote pääse pakkauksessa heilumaan.  

Joonas ja työpaikan 

lähityöntekijä Iida Tiiro.           

 

 

 

 

Vasemmalla Joonas, Iida ja 

ohjaaja Tarja Perttunen 

työpaikkakäynnillä. 

 



Minä teen ahkerasti työtä ja tulen kaikkien kanssa toimeen. Minä olen 

kuulemma suuri apu Kärkkäiselle. Työpäivän aikana saan apua 

Varastotyöntekijä Iidalta ja muilta työntekijöitä. Meillä on Kärkkäisellä 

huippu henkilökunta.  

Minä olen nauttinut työstä Iin Kärkkäisellä. Työni on monipuolista. 

Työkaverit ovat auttaneet ja minä olen auttanut heitä. Olen omatoiminen 

ja tekemistä löytyy aina. Asiakkaiden avustaminen ja neuvominen ovat 

tärkeää ja jokainen työpäivä on erilainen.  

Työkaveri Iida on minulle suuri apu ja me tullaan tosi hyvin toimeen. Meillä 

on Iidan kanssa tapana käydä yhdessä tauolla. Välillä voi jokin työtehtävä 

olla haastava, mutta siitäkin selvitään yhdessä tuumin.  

Kiireisiä päiviä on, mutta kun rauhassa tekee, niin hyvä tulee. Esim. 

Sikapäivät ja joulu ovat kiireisimmät. Kun lajittelee tavarat osastoittain, 

niin minulla on helppoa erottaa, mikä mihinkin kuuluu.  Tiedän suunnilleen 

kaikki osastot. Niitä on monia kymmeniä.  

Työllistyminen on kaiken kaikkiaan positiivinen ja hyvä asia.  En keksi 

mitään negatiivista sanottavaa. 

Toiveena on saada jatkaa elokuussa 

Kärkkäisellä.  

Joonas Kellokumpu 

 

 

 

 

 

 

 

Joonas pakkaamassa            

verkkokaupan tuotteita. 



SEURAKUNNAN PÄIVÄKERHOSSA 

Olen Heli Pikkarainen ja nuoresta tytöstä asti saanut ponnistella sen 

puolesta, että löytäisin työtä. Olen käynyt läpi lukuisia työharjoitteluja, 

aina kuitenkin jääden ilman työtä. 

 

 

 

 

 

 

Se että vihdoin löysin oman paikkani, on minulle toteutunut unelma. Pääsin 

palkkatyöhön Iin seurakunnan lapsityöhön. Kerrankin saan olla 

tasavertainen osa suuremmassa työyhteisössä. Minulla on myös huippu 

lähiesimies ja työkaverit jotka luottavat osaamiseeni. 

Toki jokaisessa työssä on haastavia tilanteita –ja päiviä, mutta niistäkin 

selvitään työkavereiden kanssa yhdessä. Höystettynä hyvällä huumorilla.  

Tämän kaiken lisäksi saan etuja, jota työosuusrahalla työllistyessä ei saa. 

Minulle kuuluu työterveyshuolto, sairauspäiväraha, ja eläkekertymä. 

Ansaitsen vihdoin palkkaa työstäni. Se jos mikä vaikuttaa positiivisesti 

itsetuntoon ja auttaa jaksamaan elämässä.  

Kiitos Iin seurakunta –ja lapsityö. 

Heli Pikkarainen  

 

 

 

 Ohjaaja Eija Paakkola, Heli Pikkarainen 

ja vastaava lastenohjaaja Pekka 

Nevalainen 

Vasemmalla taloussihteeri Helka Tapio, 

Heli Pikkarainen ja Kirkkoherra Tapani 

Ruotsalainen 



KEITTIÖKALUSTEIDEN VALMISTUSTA 

 

Olen Harry Taskinen. Iiläinen keittiökalusteita valmistava Aallon Kaluste 

Oy on ollut minun työtoimintapaikkana jo yli 20 vuotta.  Olen tykännyt 

työpaikasta ja tämä on kuin toinen koti.  Työnantajat ja työkaverit ovat 

mukavia. 

Palkkatyö on ollut minun haaveena jo pidemmän aikaa ja tämän vuoden 

alusta se toteutui. Nyt olen virallisesti firman kirjoilla. Palkan saaminen on 

vaikuttanut merkittävästi toimeentulooni. Totta kai sillä on suuri merkitys 

muuhunkin hyvinvointiin ja tasa-arvoisuuden tunteeseen. 

 

Aallon Kalusteen toimitusjohtaja Susanna Aalto-Iivari kertoo, että 

Harry on aina ollut yksi tärkeä työntekijä työpaikalla.  Harry on aloittanut 

työt jo firman perustajan Simo Aallon aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasemmalla Susanna Aalto-Iivari, 

Harry ja Juha Aalto 
 

Alakuvassa Harry laittamassa 

liimaruiskulla liimaa kaapin rungon 

vaakoihin ja pystöihin, että puutapit 

liimautuvat paikalleen. 
 

Ohjaaja Eija Paakkola työpaikkakäynnillä ja 

Harry pakkaamassa tavaraa autoon. 



LEHTITIIMIN ULKOILMATAPAAMINEN 

 

Niin kuin koko suomi, myös lehtitiimi on ollut poikkeustilan piirissä. Tämä 

on vaikuttanut meidän toimintaan. 

 

 

 

 

 

 

 

15.5. perjantai- iltapäivänä me lehtitiimiläiset järjestimme 

ulkoilmatapaamisen. Ideoimme tulevaa lehteä ja paistoimme makkaraa 

Lähde´-puiston nuotiopaikalla.  

 

 

 

 

 

 

Eija ja Sirpa 

 

Joonas esitteli uutta 

sähkömaastopyöräänsä 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sää oli aurinkoinen, mutta kylmä pohjoistuuli puhalsi. Onneksi olimme 

pukeutuneet lämpimästi. Päätimme tehdä yhden lehden ennen kesälomia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylhäällä Timo ja Heli 

Oikealla Sanna 

Soutukiikku koekäytössä. 

Testaajina Tarja ja Joonas  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAIDE-ELÄMYSTÄ ODOTELLESSA 

  

Iin työhönvalmennuskeskus voitti 100 

minuuttia taidetta kilpailun yhdessä Iin 

hoivapalveluiden kanssa. 

Palkinnoksi tästä saimme valita 

haluamamme kulttuuri elämyksen. 

Palkinnon valinta tapahtui äänestyksellä, 

jonka voitti taikuri-esitys. Tätä esitystä 

me nyt odotamme innolla. Koska 

kokoontumisrajoitukset ovat siirtäneet 

tapahtumaa, toivomme että elokuussa 

saisimme nauttia taikuudesta. 

 

 

 



RAKENTAMISTA IIN SUVANTOLASSA 

 

Iin työhönvalmennuskeskuksen viereen on 

nousemassa uusi rakennus.  

Siihen rakennetaan palvelukeskusta, johon 

tulee sosiaalityöntekijöiden työpisteet, 

kertoi Juho Koskela Apsilon Oy:stä. Juho 

on työnjohtaja tässä Suvantolan työmaalla.  

 

 

 

 

Rakennus valmistuu syksyllä ja se tehdään kappaletavarasta. Rakennuksen 

pinta-ala on noin 300 neliötä. Työmaalla on aliurakoitsijoita ja sekä 

Apsilon omia työmiehiä.  

  

Apsilon Oy:n työnjohtaja 

Juho Koskela 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesäkuun puolivälissä oli perustusten teko meneillään. 



KUMMALLISET KUKAT IIN LÄHDE!-

PUISTOSSA 

Iin Lähde! puistoon on saatu uutta taidetta. 

Taiteilija Paula Suomisen Kummalliset kukat-

teos on värikäs ja näyttävä katseltava 

puistossa kävijöille. Teos julkistettiin Art Ii 

Biennaalin avajaisissa 11.6.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Suominen 

pystyttämässä teosta. 

Kaihon kukka, Kultatyräkki ja Kuukunen  

 



PUDASÄRVELLÄ RETKEILLÄÄN 
 

 
Viikolla 22. Rimmin palvelukodin asukkaita pääsi pitkän korona hiljaiselon 

jälkeen hieman retkeilemään keväiseen luontoon. Paistelimme makkaraa, 

kahvittelimme ja nautimme keväisistä äänistä ja tuoksuista. Osa halusi 

myös rupatella kuluneesta keväästä. Tietenkin kaikilla oli toive päästä 

näkemään sukulaisia ja tuttavia.  

Enimmäkseen nautimme hienosta säästä ja upeista maisemista. 

Retkikohteet olivat Pudasjärven uimarannan laavu, Kellarilammen laavu 

Syötteellä ja Jongunjärven lossirannan laavu. 

 

 

 

 
 

 Mika, Jouni ja Pasi Kellarilammen laavulla. 



TAIDENÄYTTELY 

 

Iin työhönvalmennuskeskuksessa ollaan tehty taidetta ahkerasti. Töitä 

pääsee yleisö katsomaan Iin Nätteporiin 15.8.2020 alkaen. Jos haluat 

hankkia töitä kotisi seinälle, sekin onnistuu. Tervetuloa tutustumaan.  

Vasemmalla Paula aloittamassa työtään. 

Alhaalla Sari ja maalaamansa kirsikkapuu. 

Ilonan maalaama Kirmaus-taulu. 



 

 

Ylhäällä Sanna ja vasemmalla Paula 

valmistamassa Sulka-tekstiiliteosta. 

Ilona viimeistelemässä 

sekatekniikalla tehtyä työtä. 



 



 



 


