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IIN TYÖHÖNVALMENNUSKESKUKSEN UUTISLEHTI 

TAMMI-HELMIKUU 2021 

 



HEI LUKIJAT! 

 

Joulu on mennyt ja uusi vuosi alkanut. Saa nähdä 

mitä tämä vuosi 2021 tuo tulleessaan. 

 

Pitkästä aikaa olemme saaneet kunnon talven, 

lunta ja pakkasta. Lämmin vaatetus on syytä 

muistaa, ettei pääse vilu yllättämään. Kevättä ja valoa kohti mennään 

kuitenkin jo vauhdilla. Pidetään mieli reippaana ja lippu korkealla ystävät 

hyvät. 

 

Onneksi on toivoa paremmasta, koska rokote Koronaa vastaan on saatu. 

Heti kun vain on mahdollista, aion itse ottaa rokotteen. Toivon, että 

muutkin miettivät asiaa, varsinkin ne, jotka kuuluvat riskiryhmään.  

 

Iloinen viesti uudistuu ja siirrymme digiaikaan. Viimeinen paperilehti 

ilmestyy viikolla kahdeksan, mutta ei hätää. Iloisen viestin löydät jatkossa 

Facebookista Iloinen viesti-sivuilta. Lisäksi löydät Iloisen viestin- juttuja 

edelleen Oulunkaaren-nettisivulta. Lehden tehtäviä voit halutessasi 

tulostaa netistä ja Facebookista.  

 

Sirpa Kröger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iloinen Viesti                                                                                 

 

 Juttuvinkit ja palaute: iloinenviesti@oulunkaari.com, 0504304056 tai 0503107227 

http://www.oulunkaari.com/perhe-ja-sosiaalipalvelut/vammaispalvelut/tyo-ja-paivatoiminta/iloinen-

viesti-lehti 

 

mailto:iloinenviesti@oulunkaari.com


KAAMOS VÄISTYY 

 

Ajattelin tuossa muutamana päivänä, miten valo on lisääntynyt. Kun ei 

pysty enää vetämään sitä pimeyden verhoa eteen, huomasin että päivät 

ovat alkaneet pidentyä. Aurinko on päivä päivältä korkeammalla. On 

tulossa kevät, olemme menossa kohti yöttömän yön aikaa.  

Odotan innolla, kun tulee pilkkiaika, pääsee merelle taas pilkille. Mikä sen 

mukavampaa kuin istua meren jäällä auringossa. Saalis ei ole aina tärkeintä 

vaan se henkinen saalis antaa mielenrauhaa ja voimaa mennä taas 

eteenpäin. 

On tämä korona joka meitä kaikkia masentaa, mutta meillä on kuitenkin 

puhdasta luontoa jossa ei korona vaivaa. Käytetään kaikki tätä luonnon 

antamaa lääkettä hyväksi. Siellä huolet ja murheet unohtuu.  

Aurinkoista kevättä kaikille! A.S 

 



RUNOMUOTOISIA AJATUKSIA YSTÄVISTÄ 

JA YSTÄVÄNPÄIVÄSTÄ  
 

 

Iin työhönvalmennuskeskuksessa vietettiin 

ystävänpäivää kahvittelun ja runojen merkeissä. 

Naiset olivat askarrelleet jokaiselle kirjekuoren, 

jossa oli runo ystävyydestä. Luimme ne ääneen ja 

pohdimme samalla runojen sisältöä. Mietimme, 

mitä ystävyys meille tarkoittaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAIDETTA    

 

Olemme saaneet Myötätuuleen Lähde! 

Taiteesta osallisuutta- hankkeen myötä 

oman taidekummin, taiteilija Sanna-Maija 

Karjalaisen. Korona rajoitusten vuoksi 

emme ole vielä päässeet kasvokkain Sanna-

Maijaa tapaamaan, mutta olemme 

järjestäneet taidetapaamisia etäyhteydellä. 

Tapaamiset ovat tapahtuneet asiakkaiden 

kotona, jonne Myötätuulen ohjaaja on 

saapunut taidetarvikkeiden ja Ipadin 

kanssa. Asiakkaan kotoa on otettu 

videoyhteys Sanna-Maijaan Ipadin 

välityksellä.  

 

Tapaamisissa olemme maalanneet musiikin tahtiin eri aiheista, mm. 

kukkaniittyä ja eläimiä. Sanna-Maija on valinnut taustalle erilaista 

musiikkia asiakkaiden toiveita kuunnellen. Musiikin soidessa luovuus on 

päässyt valloilleen ja kankaalle on syntynyt upeita taideteoksia! 



 Taidekummi Sanna-Maija Karjalaisen 

terveiset: 

Taide ja luovuus kuuluu kaikille! 

Teatteritaiteilijana minulla on ilo tavata 

ihmisiä, ja olla heidän luovuutensa äärellä. 

Ihmisiltä löytyy valtavasti taitoja, kun hieman 

pintaa raaputtaa. Huomaan myös, että ihmisillä 

on palava halu kohdata koronarajoitusten 

keskellä. Uskon että taidetuokiot tuovat 

kaivatun pysähtymisen hetken arkeen - 

parhaimmillaan luovuus virtaa ja arki unohtuu.  

Taidekummina työskentelen Lähde! Taiteesta osallisuutta –hankkeen 

palkkaamana taiteilijana. Olen oululainen teatterintekijä ja 

yhteisötaiteilija ja olen toiminut monissa yhteisöllisissä 

taideproduktioissa Oulun seudulla. Olen ohjannut näytelmiä ja 

draamapajoja kaikenikäisille ryhmille ja olen ollut mukana 

suunnittelemassa monenlaista taidetoimintaa kuten taidepolkuja ja 

erilaisia tapahtumia. Iissä on tekemisen meininkiä ja on hienoa olla mukana 

taidekummina Myötätuulessa, jossa väki on innostuneesti lähtenyt mukaan 

etäyhteydestä huolimatta.  

Vanha totuus pätee edelleen: jaettu ilo on moninkertainen ilo! 



 KALEVALA RUNOJA 

 
 

Mieleni minun tekevi, _________ ajattelevi  

lähteäni _________, saa'ani sanelemahan, 

sukuvirttä suoltamahan, _________ laulamahan. 

 

 

 

 

 

 

 Vaka vanha _________ elelevi aikojansa 

noilla Väinölän ahoilla, Kalevalan _________. 

Laulelevi virsiänsä, laulelevi, _________. 

 

 

 

 

Siitä _________ Ilmarinen, takoja iän-ikuinen, 

itse tungeikse _________, kaivaikse katoksen alle.  

 

 

 

 

 

 

Vaka _________ Väinämöinen, tietäjä iän-ikuinen, 

oli _________ venoista, uutta purtta puuhoava 

nenässä utuisen niemen, _________ saaren terhenisen. 

Puit? puuttui purren _________, lautoja venon tekijä. 

 

 

 

 



ULKOILU ON TÄRKEÄÄ 

 

Minä harrastan liikuntaa.  Olen käynyt kävelyllä pitkiä matkoja, vaikka on 

ollut kylmä ilma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täytyy pukeutua lämpimästi, niin tarkenee 

pakkasella. 

 

Potkurilla on hyvä kulkea talvella. Ulkoilen 

yhdessä mieheni Kallen kanssa. 

 

 

 Kun on käynyt kunnon lenkin, 

niin saa hyvin nukuttua ja 

kunto paranee.  

 

-Sanna- 



TUNNISTATKO LAULUT 
 

TIEKIMÖK  ________________________________ 

 

JOOTAET JU NAJALIN ________________________________ 

 

EI EI OO TUU  ________________________________ 

 

KUNLEN EI EN TIENMÄ NYT   ______________________________ 

 

TAANTOIVO TOITAANVO ________________________________ 

 

PASITOLI LISSYNISÄ            _______________________________ 

 

KYMPNA PIPA  ________________________________ 

 

JÄÄTÄ TÄNMI NE  ________________________________ 

 

JUUROJA LI OMEA ________________________________ 

 

MAASATU  ________________________________ 

 

PEIKUUNEN HO  ________________________________ 

 

KOBGASRA NINKU  ________________________________ 

 

LAANHENGAIL  ________________________________ 



LEHTIPUU MAKRAMEE KORISTE 

 

Iin työvalmennuskeskuksessa pyritään 

toteuttamaan asiakkaiden työtoiveita. 

Jonna oli jo kauan miettinyt, että 

haluaisi kokeilla jotain uutta käsityötä.  

 

Jonna oli nähnyt facebookissa hienoja 

kuvia Makramee- töistä ja innostui 

etsimään ohjeita netistä. Sopivan helppo 

ohje löytyi yhdessä Sari-ohjaajan 

kanssa.  

 

 

 

”Ensin opettelin eri solmuja ja kun ne 

onnistuivat hyvin, uskalsin aloittaa 

lehtipuu koristeen teon”, kertoi Jonna.

   

                                                                                                                                                                           

 

 

Nyt teon alla on tyynynpäällinen. 

Aluksi pitää leikata 80 kappaletta 3,5 

metrin pituista langanpätkää. Sen 

jälkeen pääsee itse solmuja tekemään. 

Valmis tyynynpäällinen on varmaan 

vaivan arvoinen 

Jonna esittelee valmista 

Lehtipuu- makramee työtään 

Tyynynpäällisen malli 



 



 



UUSISSA TILOISSA VIIHDYTÄÄN 

 

 

Kävimme tutustumassa Iin perhe- ja sosiaalipalvelujen uusiin tiloihin. 

Tilat sijaitsevat Suvantolassa, lähellä terveysasemaa ja hoito-osastoa. 

Uuden rakennuksen tunnistaa H-kirjaimesta.  

Palveluesimies Anu Niemi-Weckström, sosiaalityöntekijä Tiina Laitinen 

ja vammaistyön sosiaaliohjaaja Jenni Korhonen esittelivät ja kertoivat 

meille uusista tiloistaan ja työstään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meillä on todella hienot, viihtyisät ja uudenaikaiset tilat. 

Huonekaluhankintoja pitää vielä tehdä. Sijainti on hyvä ja tänne on helppo 

tulla esim. terveysasemalta jos tarve vaatii.  

Kuvassa vasemmalta 

Tiina Laitinen,        

Anu Niemi-Wecksröm 

ja Jenni Korhonen 



Olemme saaneet mielestämme toimivat tilat. 

Pohjapiirustus oli valmis, mutta saimme vaikuttaa 

hankintoihin, joissa huomioidaan työntekijöiden ja 

asiakkaiden tarpeita. Samaa toimistohuonetta voi 

käyttää useampi työntekijä, koska työtä tehdään paljon 

kentällä.  

Meillä on myös erikseen huoneita, joissa voi käydä 

kahdenkeskisiä keskusteluja asiakkaan kanssa. 

Tilojen teemana on luonto. Työhuoneet on nimetty 

sääilmiöiden mukaan esim. Ukkonen. 

Asiakasneuvotteluhuoneet on nimetty 

vuodenaikojen mukaan kevät /kesä /syksy ja talvi. 

 

Talossa on hyvin huomioitu, myös liikuntarajoitteiset henkilöt esim. luiska 

ulkona on sopivan loiva ja Inva- wc on tilava. 

 

 

Vasemmalla Sosiaaliohjaaja Hanna 

Rissanen ja Perhetyöntekijä Birgitta 

Kyröläinen 

 

 

Tiloissa työskentelee 18 työntekijää, jotka tarjoavat erilaisia 

sosiaalipalveluita vauvasta vaariin. Nimikkeitä ovat sosiaalityöntekijä- ja 

ohjaaja, lastenvalvoja, psykologi, päihdetyöntekijä, palveluohjaaja, 

lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä, toimistosihteeri ja palveluesimies. 

Sosiaalityö on työtä, johon kuuluu asiakkaiden tapaamisia ja kotikäyntejä. 

Tapaamisissa kartoitetaan kunkin asiakkaan kohdalla, miten voidaan häntä 

auttaa parhaiten. Olemme siis apuna ja tukena asiakkaiden elämässä.  



Meillä voi asioida ajanvarauksella. Ajan voi varata omalta työntekijältä, 

jos sellainen on tiedossa tai soittamalla palveluohjauksen numeroon 

arkipäivisin klo 9-15 välillä.  

Meiltä saa apua ja neuvontaa esim. avustaja -ja kuljetuspalvelun, 

omaishoidon ja raha-asioiden hoidossa. 

Työtämme voitaisiin kuvata sanalla 

monipuolinen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iloinen Viesti vei ”tupaantuliaislahjaksi” 

Iin työhönvalmennuskeskuksessa 

tehdyn Hiastinhaara- taulun. Taulu on 

tehty luonnon materiaaleista ja sopii 

hyvin heidän tilojen luonto teemaan. 

 

 Yläkuvassa asiakkaiden odotustila. 

Oikealla ylhäällä neuvottelutila ja 

oikealla alhaalla lastenvalvojan 

huone. 



UNOHTUMATON SYNTYMÄPÄIVÄ 

Kirjoittanut Sirpa Kröger ja kuvittanut Marjo Pirinen 

 

Eräällä maatilalla tapahtui kummia. Kun eläimet ja 

isäntäväki yhtenä aamuna heräsivät, he olivat ihmeissään. 

Jopa talon kukko hämmästyi niin paljon, että unohti 

kiekua. 

 

 

 

Hämmästyksen aiheutti outo kulkue, joka marssi maatilan ohi. Marssijat 

eivät olleet ihmisiä, eivätkä eläimiä, vaan leluja.  Isäntä kiiruhti pihalle ja 

kysyi joukkoa johtavalta tinasotilaalta: ”Huomenta arvon sotamies, minne 

matka”? Johon tämä vastasi: ” Me haluaisimme yllättää kauppiaan koska, 

hänellä on syntymäpäivä.  Siksi olemme lähteneet etsimään hänelle sopivaa 

lahjaa. ”Ahaa sanoi isäntä, että lahjan etsintäpuuhissa olette”. Tulkaa toki 

katsomaan, jos meidän tilaltamme löytyisi jotain sopivaa.” Kiitos sanoi 

sotilas ja isännän johdolla koko joukko tuli tilalle. Emäntäkin tuli 

tervehtimään hassuja vieraitaan. Isäntä kertoi emännälle, mitä näillä oli 

mielessä ja sekös häntä huvitti. 



Hetken mietittyään emäntä sanoi: ” Tulkaa toki sisään, niin pohditaan 

kaikki yhdessä tätä lahja-asiaa. Lelut riemastuivat, sillä ne olivat aina 

haaveilleet pääsevänsä tutustumaan oikeaan maalaistaloon.  Koko seurue 

istui tuvan pitkän pöydän ääreen. 

 

Mietinnän lomassa nautittiin viinimarjamehua ja pikkuleipiä. Yhtä äkkiä 

koko porukka keksi lähes samaan aikaan. Lahjahan voisi olla jotain itse 

tehtyä, koska isäntä ja emäntä olivat taitavia käsistään.  

 

 

 

 

 

Seuraavaksi aloitettiin lahjan suunnittelu. Sovittiin yhdessä työn jaosta.   

Isäntä ja sotilas lähtivät metsään sopivan puun kaatoon. Muut lelut jäivät 

tupaan auttamaan emäntää.  

 

 



 

Kun isäntä ja sotilas tulivat takaisin, heillä oli mukanaan puu, jonka he 

olivat kaataneet. Kaikki sisällä olijat olivat uteliaita näkemään, mitä 

seuraavaksi tapahtuu. sotilas tuli muiden luokse ja kertoi 

mitä puusta oli tarkoitus tehdä. ”Voi miten mainio idea”, 

kaikki huudahtivat yhteen ääneen. Lahjaksi tehtiin kelkka, 

jotta kauppiaan olisi helpompi kuljettaa polttopuita ja vettä.  

 

Emäntä puolestaan oli muiden avustamana valmistanut kauniin villapaidan 

ja leiponut kakun.  

 

 

 

 

Kauppiaskin oli jo herännyt ja ihmetteli hiljaisuutta. Kaupan puolella oli 

tavallisesti ääntä ja meteliä riitti, kun lelut keksivät milloin mitäkin omaa 

hauskaa. Tällä kertaa ne suunnittelivat yllätystä uusien ystäviensä kanssa. 

Sitähän ei kauppias tiennyt.  



Kun kaikki oli saatu valmiiksi, valjasti isäntä hevosensa ja ajoi 

kauppiaan luo. Kun kauppias näki hevosrattaat pihallaan, hän 

ällistyi niin että oli kaatua selälleen.  

 

 

Isäntä toivotti hyvät huomenet ja pyysi nousemaan rattaille. 

Kauppias totteli, mutta mietti itsekseen, mihinkähän tässä 

ollaan matkalla. Kun vaunut pysähtyivät, isäntä otti taskustaan 

huivin, jonka emäntä oli hänelle antanut.  Tällä huivilla hän sitoi 

kauppiaan silmät ja lähti ohjaamaan tätä kohti taloa.  

 

Kun he pääsivät sisään, isäntä otti huivin pois kauppiaan silmiltä ja kaikki 

huusivat yhtä aikaa: Hyvää syntymäpäivää! Kauppias yllättyi täysin, sillä 

hän oli unohtanut kokonaan oman syntymäpäivänsä. ”Voi kiitos teille 

kaikille”, hän sanoi silmät kyynelissä, mutta huomasi samassa, että hänellä  

oli yllään vanha nukkainen villapaitansa ja nolostui kovasti.   

 

Silloin emännän suu vetäytyi hymyyn ja hän veti 

selkänsä takaa kutomansa uuden kauniin villapaidan. 



Sotilas vinkkasi muut lelut mukaansa. Hetken kuluttua ne tulivat takaisin 

vetäen kelkkaa, jonka kyydissä oli uusi kaunis puusaavi.  

 

 

 

Kauppias hämmästyi kovasti ja sanoi:” kiitos ystävät, mistä tiesitte, että 

tarvitsen juuri tällaista. ””Olemme nähneet, että entinen saavisi oli jo 

huonossa kunnossa”, vastasi sotilas.  ”Niinhän se oli, ja kelkka on hyvä apu 

monessa tilanteessa”, kauppias sanoi. 

Seuraavaksi oli kahvihetken vuoro. Tarjolla oli kakun lisäksi muitakin 

herkkuja, kuten karamelleja ja kääretorttua. Eniten kauppias piti 

hevosenkengän muotoisista pikkuleivistä, joiden päät oli kastettu 

suklaassa.  Kun juhlat saatiin päätökseen, oli jo myöhä. Niinpä kauppiaskin 

jäi isännän ja emännän pyynnöstä yöksi heidän luokseen.   

 

 

 

Hyvin nukutun yön ja maittavan aamiaisen jälkeen olikin sitten mukava 

lähteä kotimatkalle uusien ystävien saattamana. 



LASKIAINEN 

Laskiaistiistaina teimme Iin työhönvalmennuskeskuksessa jäälyhdyistä, 

värjätyistä palloista ja kuutioista lumikasaan taideteosta.  Pakkasta oli 

reilut 18 astetta.   

Aamusta miehet kävivät laittamaan puiston nuotiopaikalle 

tulet makkaranpaistoa varten. 

Makkaran paiston jälkeen tulimme sisälle kahville ja 

laskiaispullan syöntiin.  
 

 

 



Laitoimme jäälyhtyihin 

kynttilät ja ne paloivat 

seuraavana aamunakin vielä 

kauniisti. 
 

 

 

 

  

 

 



ASIAKASFOORUMIN KUULUMISIA 

Asiakasfoorumin nimi- ja logo kilpailu on ratkennut. Nimen ja logon 

suunnittelu alkoi jo syksyllä 2020. Silloin kussakin Oulunkaaren työ- ja 

päivätoiminnoissa suunniteltiin omaa ehdotusta kilpailuun. 

Monta hyvää ehdotusta tuli, joista valinta oli todella vaikeaa. 

Loppusuoralle päätyivät Iin ja Utajärven logot. 

Nimissä kisailivat Iin ehdotus Oulunkaaren viestintuojat ja 

Pudasjärven ehdotus Tärkeä porukka. 

Seudullisessa asiakasfoorumin Teams-palaverissa 10.2.2021 

laskettiin kaikkien Oulunkaaren kuntien äänet yhteen. 

Logoista voittajaksi selviytyi Iin logo ja nimikilpailun voiton vei 

Pudasjärven Tärkeä porukka. Nämä yhdistetään ja saadaan 

asiakasfoorumille oma logo.  

Pudasjärven työkeskuksessa on tehty jäälinnaa erivärisistä jääpaloista. 

He ovat haastaneet kaikki kuntalaiset tuomaan jäädytettyjä paloja linnan 

rakennuspaikalle. Niistä onkin jo kertynyt melkoinen rakennelma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pudasjärveläiset haastoivat kaikki muutkin kunnat jäätaiteen tekoon ja 

jakamaan kuvia yhteiseen Teamsiin. Monessa kunnassa olikin jo aloitettu 

tekemään jäätaidetta. Näitä kuvia saamme ihailla Teamsissa ja laitamme 

niitä myös Iloisen viestin ja Oulunkaaren facebook-sivuille. 

TÄRKEÄ PORUKKA 

   

 



KALEVALA RUNOJEN VASTAUKSET 
 

 

 

Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi 

lähteäni laulamahan, saa'ani sanelemahan, 

sukuvirttä suoltamahan, lajivirttä laulamahan. 

 

 

Vaka vanha Väinämöinen elelevi aikojansa 

   noilla Väinölän ahoilla, Kalevalan kankahilla. 

       Laulelevi virsiänsä, laulelevi, taitelevi. 

 

 

Siitä Seppo Ilmarinen, takoja iän-ikuinen, 

itse tungeikse tupahan, kaivaikse katoksen alle. 

 

 

Vaka vanha Väinämöinen, tietäjä iän-ikuinen, 

oli veistävä venoista, uutta purtta puuhoava 

          nenässä utuisen niemen, päässä saaren terhenisen. 

       Puit? puuttui purren seppä, lautoja venon tekijä. 

 

  

 

 

 

                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                 

kuvat papunet.net 

 



TUNNISTATKO LAULUT VASTAUS 
 

TIEKIMÖK      MÖKKITIE 

 

JOOTAET JU NAJALIN     JULIET JA JOONATAN 

 

EI EI OO TUU      EI OO EI TUU 

 

KUNLEN EI EN TIENMÄ NYT   EILEN KUN MÄ TIENNYT EN  

 

TAANTOIVO TOITAANVO    TOIVOTAAN TOIVOTAAN 

 

PASITOLI LISSYNISÄ     OLISITPA SYLISSÄNI 

 

KYMPNA PIPA      NAPAKYMPPI 

 

JÄÄTÄ TANMI NE      MITÄ TÄNNE JÄÄ 

 

JUUROJA LI OMEA     ROMEO JA JUULIA 

 

MAASATU      SATU MAA  

 

PEIKUUNEN HO      HOPEINEN KUU 

 

KOBGASRA NINKU      KUNINGAS KOBRA 

 

LAANHENGAIL      HEN GAIL LAAN 



 KUVARISTIKKO VASTAUS 

 

 

 

 



 


