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Olen minä jo Valtt erillekin opett anut, ett ä ei ole ihan samantekevää, mihin 
marketti  in sitä rahansa kantaa. Se tuntuukin paremmalta käydä kaupassa, 
jonka me yhdessä omistamme ja jonka hyödyt me yhdessä jaamme.
 
Sekin on tärkeää, ett ä kaikki hyöty jää tänne Pohjois-Suomeen eikä karkaa muualle.
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Pääkirjoitus

Kuluvana vuonna Invalidiliitto juhlii 75-vuotista taivaltaan 
teemalla HELPPO LIIKKUA. Helpompi liikkuminen ja es-
teettömyyden edistäminen ovat olleet kautta vuosikymmen-
ten keskeinen osa Invalidiliiton ja monien sen jäsenyhdistys-
ten vaikuttamistoimintaa. Myös Oulun Invalidien yhdistys 
on kautta historiansa pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan Ou-
lun alueen yhdyskuntasuunnitteluun. Tämän havaitsin myös 
viime marraskuussa, jolloin minulla oli viime marraskuussa 
kunnia osallistua Oulun Invalidien 75-vuotisjuhliin yhdes-
sä kymmenien yhdistysaktiivien kanssa. Juhlaohjelmassa ja 
juhlapuheissa näkyi hienolla tavalla se pitkä historia ja moni-
puolinen paikallinen vaikuttaminen, joka on leimannut niin 
Oulun Invalideja kuin muitakin Invalidiliiton perustajayh-
distyksiä. Kiitos vielä kaikille juhlien järjestelyihin osallistu-
neille!

HELPPO LIIKKUA -teema saa ansaitsemaansa julkisuutta 
toukokuussa vietettävän helppo liikkua -viikon myötä. Täällä 
Oulussa on kaupunkisuunnittelussa otettu monia edistysas-
kelia esteettömyyden saralla mutta tehtävää kuitenkin vielä 
riittää. Liikkumisen helpottaminen, esteettömyys, helpottaa 
meitä kaikkia, niin eri tavoin vammaisia, ikääntyneitä kuin 
vaikkapa pienten lasten kanssa rattailla kulkevia äitejä ja isiä. 
Toivottavasti teemaviikko näkyy myös Oulussa osana yhdis-
tyksen toimintaa.

Juhlavuottaan viettävä Invalidiliitto valmistelee parhaillaan 
myös uutta strategiaa. Strategiatyön yhteydessä on tärkeätä 
kiinnittää huomiota myös liiton jäsenyhdistyksiin ja niiden 
henkilöjäsenten yhdistystoimintaa koskeviin käsityksiin ja 

odotuksiin. Olemmekin liitossa käynnistämässä jäsentut-
kimuksen, jonka avulla pyrimme luomaan kuvaa yhdistys-
toiminnan nykytilasta. Diagnoosipohjaisiin järjestöihin In-
validiliitolla on se ero, että me emme automaattisesti tiedä 
henkilöjäsenten taustaa ja motivaatiota Invalidiliiton jäsenek-
si liittymiseen. Tämä kysymys on tärkeä selvittää kun liitto 
kehittää toimintaansa tulevaisuudessa. Tutkimuksen tekijät 
tulevat haastattelemaan satunnaisesti valittua joukkoa yhdis-
tysten jäseniä ympäri maata. Toivon, että jaksat vastata ky-
selyyn, mikäli valinta osuu kohdallesi. Vastauksesi on meille 
tärkeä.

Jäsentutkimuksen taustalla on myös havainto siitä, että 
jäsenyhdistysten määrä näyttäisi hiljalleen vähenevän. Myös 
osa jäsenyhdistyksistä on vähitellen menettänyt jäsenmää-
räänsä. Jäljelle jääneet toimijat ovat yhä iäkkäämpiä. Toi-
minnan jatkuvuuden kannalta olisi tärkeätä kehittää sel-
laista toimintaa, joka puhuttelee ja houkuttelee yhdistyksen 
toimintaan yhä uusia sukupolvia. Oulun Invalidien yhdis-
tys kokoaa toimintaansa lähes tuhat jäsentä. Teidän yhdis-
tyksenne onkin yksi liiton aktiivisimmista jäsenyhdistyk-
sistä, jonka toiminnasta monet muut voisivat ottaa oppia.  
Toivotan kaikille Oulun Invalidien yhdistyksen jäsenille au-
rinkoista kevättä! 

Juhlavuoden terveisin

Anssi Kemppi 
järjestöpäällikkö

Vammaistyö on jokapäiväistä työtä vammaisten ihmisten tasa-arvon 
saavuttamiseksi. Voima työhön tulee jäsenistä.

Toimintamme tavoitteena on pyrkiä verkostoitumaan 
ja tekemään yhteistyötä
Pikku käsi -ryhmä on lähtenyt perheiden tarpeesta tavata muita vastaa-
vassa tilanteessa olevia perheitä. Pikku käsi -ryhmään kuuluu hieman 
alle 20 perhettä ympäri Pohjois-Suomea, joissa on raajapuutoslapsia ja 
heidän perheensä. Ryhmässä vertaistuella on erittäin suuri merkitys. 

Juhlavuotta vietetään teemalla ”HELPPO LIIKKUA”. Teema ja sen 
ympärille vuoden aikana rakennettava toiminta muistuttaa meitä 
liiton vaikuttamistoiminnan keskiössä jo 1960-luvulta alkaen olleesta 
esteettömyystyöstä. HELPPO LIIKKUA -teemalla liitto haluaa kuitenkin 

puhutella kaikkia suomalaisia. Tänä vuonna liitto on halunnut tee-
maviikon suunnittelussa huomioida jäsenyhdistysten ideat ja toiveet 
entistä paremmin. Teemaviikkoa suunnittelevassa työryhmässä onkin 
ollut myös jäsenyhdistysten edustus. Muista juhlavuoden tapahtumis-
ta haluan nostaa esiin tulevan kesän ja syksyn aikana toteutettavat 
puhallustikan MM-kisat. Kisat toteutetaan järjestämällä eri puolilla 
Suomea karsintakilpailuja, joiden voittajat valikoituvat marraskuus-
sa Tampereen apuvälinemessujen yhteydessä pidettävään finaaliin. 
Tämän YT-tiedotteen sivuilta löydät tarkempia tietoja puhallustikka-
kiertueesta. Kisat on suunnattu kenelle tahansa suomalaiselle ja siksi 
karsintakilpailut järjestetään erilaisten suurten yleisötapahtumien 
yhteydessä. Toivotan myös teidät yhdistysaktiivit mukaan kisatapah-
tumiin!
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Oulun Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen
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Toiminnanjohtajan palsta

Haasteiden ja muutosten vuosi
Välillä tuntuu, että me vammaiset elämme jatkuvassa muu-
toksessa niin valtakunnan, kuin paikallistasollakin. Kunta-
uudistukset ovat jo koskettaneet meitä Uuden Oulun osalta. 
Monet asiat ovat muuttuneet ja tulevat vielä muuttumaan. 
Seuraamme toimistolla aktiivisesti muutoksia ja pyrimme 
osaltamme vaikuttamaan niihin niin, että muutokset eivät 
johtaisi asioitamme ainakaan huonompaan suuntaan. 

Myös yhdistyksemme toiminta on ollut ja on edelleen muu-
toksen edessä, hyvin monellakin rintamalla. Saimme vuoden 
2013 alussa uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 
yhden uuden hallituksen jäsenen. Kaikki he ovat meidän 
jäsenistön mittakaavassa nuoria ja koen tämän olevan hyvä 
asia. Hallituksessamme jatkaa kuitenkin myös pitkäaikaisia 
ja aktiivisia jäseniä. Uskon tämän hallituksen olevan hyvä se-
koitus uutta ja vanhaa. Teimme myös historiaa Invalidiliiton 
jäsenyhdistysten osalta, sillä meidän yhdistyksessämme on 
ensimmäinen värillinen puheenjohtaja. Tämä on nykyaikaa 
ja sopii hyvin Invalidiliiton monikulttuuriseen teemaankin. 
Yhdistyksen tilinpäätös oli viime vuonna edellisen vuoden 
mukainen, hieman yli 20 tuhatta positiivinen. Toivon tämän 
suunnan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Ainoa keino pysyä 
elinvoimaisena ja aktiivisena yhdistyksenä, on pitää taloudel-
liset toimintaedellytykset vahvoina. 

Iso osa toimintaamme on ollut WEP-projekti jo kolmen 
vuoden ajan, kuitenkin tämä vuosi on projektin viimeinen. 
Tämän vuoksi teemme toimistolla ja hallituksen kanssa ak-
tiivisesti työtä, jotta voisimme löytää uusia keinoja vaikuttaa 
vammaisten asioihin projektien kautta. Koen itse, että juuri 
projektit ovat hyvä tapa vaikuttaa vammaisten asioihin ja olo-
suhteisiin näin paikallisesti. Myös varainhankinnan on muu-
tuttava, jotta taloutemme vahvistuminen voi jatkua myös tu-

levaisuudessa. Koen, että tässä asiassa meillä kaikilla jäsenillä 
ja työntekijöillä on tehtävää, jotta keinomme hankkia varoja 
kehittyvät. Kesäkoti Irjalan tulevaisuus on myös vielä auki. 
Koen tämän asian olevan meille tärkeä ja johon meidän on 
syytä paneutua kunnolla, jotta Irjalaa koskeva ratkaisu kau-
pungin puolelta olisi meille suotuisa. 

Syksyllä on Invalidiliiton liittovaalit. Yhdistyksellämme on 
ollut liittovaltuustossa kaksi edustajaa vuosikymmenten ajan 
ja toivon tämän perinteen jatkuvan. Kehotankin kaikkia jäse-
niä tulemaan kevätkokoukseemme 16.4.2013, jossa valitaan 
meidän yhdistyksen ehdokkaat liittovaltuuston vaaleihin. 
Valintojen jälkeen marraskuussa 2013 edessä ovat varsinaiset 
vaalit. Toivon vaaleihin aktiivista äänestämistä, jotta yhdis-
tyksemme ehdokkaat tulisivat valituiksi liittovaltuustoon.

 Oulun Kaupunki on kaavaillut avustajakeskuksen perusta-
mista Ouluun tulevaisuudessa. Visioiden mukaan avustajakes-
kuksen tehtävänä olisi hallinnoida ja toteuttaa henkilökohtaisen 
avun järjestämistä. Yhdistyksemme kanta on, että henkilökoh-
taisen avun järjestämisen täytyy olla itse vammaisten ihmisten 
käsissä. Olemme ottaneet tähän asiaan kantaa ja ilmaisseet ha-
lumme olla mukana perustamassa avustajakeskusta Ouluun. 
Tulevaisuus näyttää mihin suuntaan asiassa edetään. 

Oulun yhdistys on aina ollut suunnannäyttäjä, edelläkävi-
jä ja yksi Invalidiliiton jäsenyhdistysten lippulaivoista ja sitä 
haluamme myös tulevaisuudessa. Muutokset ovat yksi hyvä 
esimerkki siitä. Jatketaan samaan malliin ja kehitetään toi-
mintaamme yhdessä!

Oulussa 15.3.2013
                                      Jussi Lotvonen

                     Toiminnanjohtaja

1,14/1,40 € + pvm 1,14/1,40 € + pvm

1,14/1,40 € + pvm 1,14/1,40 € + pvm

1,14/1,40 € + pvm 1,14/1,40 € + pvm
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Oulun Invalidien Yhdistys ry:n 
ja WEP-Projektin toimipisteet 
sijaitsevat 
Rehapoliksessa, 
os. Kiviharjunlenkki 4. 
Palvelemme teitä 
maanantaista perjantaihin, klo 8–16.

ToimisTon väki ja yHTeysTiedoT

Toiminnanjohtaja
Jussi Lotvonen, 
puh. 044 083 6838
jussi.lotvonen@oiy.fi 

 
WEP-projekti
Projektipäällikkö
Jouni Qveflander, 
puh. 040 526 7831
jouni.qveflander@oiy.fi 

TOIMISTO: 
puh. 050 574 1567, toimisto@oiy.fi 

Toimisto
Anne Haurinen
puh. 050 574 1567
toimisto@oiy.fi

Ari-Pekka Ahola
puh. 050 437 2558
myynti@oiy.fi
 

Mainosmyynti
Kari Seppänen
puh. 050 343 2240
myynti@oiy.fi
 

ToimisTo TiedoTTaa

SYKSYn 2012 ja KEvään 2013 TOIMInnaT

PT-Koripallo – Maikkulan ylä-aste:
•  Keskiviikkoisin klo 18.00–19.30
•  Lisätietoa: Hannu Korvala p. 044 577 4784
Pyörätuolikoripallo on vammaisurheilulaji, joka on sovellettu varsin vä-
häisin muutoksin tavallisesta koripallosta. Joukkueeseen voi kuulua kor-
keintaan 12 pelaajaa, joista kerrallaan viisi voi olla kentällä. Harjoitukset 
ovat kaikille avoimia, jotka kykenevät lajia harrastamaan. Yhdistykseltä 
löytyy myös tuoleja kokeilua varten.

SPT-Salibandy – Linnanmaan liikuntahalli, sali 3:
•  Ma ja ke klo 18.00–19.30
•  Lisätietoa: Tero Kokko, 040 505 3388 tero.kokko(at)hotmail.com
Sähköpyörätuolia käyttävien vauhdikas harrasteryhmä, joka järjestetään 
yhteistyössä Merikoski SBT, Oulun Invalidien yhdistyksen ja liikuntaviras-
ton kanssa.

jumppakimppa – Caritas-Koti:
• Torstaisin klo 16.00–18.00
• Lisätietoa: Kaija Annala p. 040 765 4142
Jumppakimppaan sisältyy ohjattu kuntosali ja allasjumppa, jonka jälkeen 
on mahdollisuus vielä kahvitella neuvottelutilassa muiden kanssa. Ryh-
mä on kaikille avoin.

Boccia-vuoro – Urheilutalo:
•  Perjantaisin klo 10.00–12.00
•  Lisätietoa: Kaija Annala p. 040 765 4142
Boccia on kaikille avoin, jossa on erityisjärjestöjen Boccia-sarjaa ja vapaa-
ta harjoittelua. Tule mukaan!

Yleisurheilukoulu – Tervaväylän koulu: 
•  Torstaisin klo 17.00–18.15
•  Lisätietoa: Jouni Qveflander p. 040 526 7831
Yleisurheilukoulu on nuorille vammaisille tarkoitettu liikuntaryhmä, jossa 
tutustutaan eri liikuntamuotoihin ja lajeihin.

KAIKKI LIIKUNTATOIMET OVAT MAKSUTTOMIA YHDISTYKSEMME JÄSENILLE!

TaPahTUMaT

Irjalan kesäkauden avajaiset 29.5.2013
Irjalan perinteiset kesäkauden avajaiset keskiviikkona 29.5.2013 
klo 12–16. Avajaisissa tarjolla ruokaa, kahvia, arpajaiset, myyjäiset, elä-
vää musiikkia ja ennen kaikkea mukavaa yhdessä oloa. Tapahtuma on 
kaikille jäsenille avoin ja ilmainen.

naisfoorumi
Naisfoorumi ja Samat-Projektin Naisten Sauna on yhdistynyt vuoden 
2013 alussa. Naisfoorumi kokoontuu jokaisen kuukauden toisena maa-
nantaina klo 17–19.30 Kumppanuuskeskuksessa. Ryhmässä on mukana 
aina yleisavustaja. 

Vertaistuellinen ryhmä eri tavoin vammaisille ja pitkäaikaissairaille 
täysi-ikäisille naisille. Ryhmässä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia nai-
sen elämästä, iloista ja suruista vertaistuellisessa ja luottamuksellisessa 
ilmapiirissä. Naisten ”saunassa” keskusteluja käydään naiseuden kautta. 
Tämä on ryhmä, jossa puhutaan vammaisuuden tai pitkäaikaissairauden 
vaikutuksista omaan identiteettiin, ja itsetuntoon naisena. Ryhmän ta-
voite ja lähtökohta on vahvistaa naiskuvaa ryhmässä käytyjen teemojen 
sekä keskusteluiden avulla. Uskalla olla nainen ja tule mukaan jakamaan 
kokemuksiasi naisen elämästä, tai vain kuuntelemaan muiden kokemuk-
sia.
• Lisätietoja: Liisa Bäcklund p. 0400 401 872
  Minna Kyngäs p. 040 940 1968
• Seuraavat kokoontumiset: 
 Klo 17–19.30, Kumppanuuskeskus 4. krs, henkilökunnan kahvitila 
 8.4.2013, 13.5.2013, 10.6.2013, 12.8.2013, 9.9.2013, 14.10.2013, 

11.11.2013, 9.12.2013

Peliporukka
Korttiporukka on yhdistyksen jäsenten ryhmä, jossa pelaillaan eri lauta-
pelejä ja korttia. Ryhmä on kaikille avoin ja kokoontuu keskiviikkoisin. 
Talvisin ryhmä kokoontuu Rehapoliksessa ja keväästä syksyyn Kesäkoti 
Irjalassa.
• Seuraavat kokoontumiset: 
 Keskiviikkoisin klo 15.00 Rehapolis 1, 2. krs
• Lisätietoja: Sirkka-Liisa Rotonen p. 050 825 3533
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WeP-projektin kuulumiset
WEP-projektin ensimmäiset kolme vuotta ovat olleet erittäin 
opettavaista ja vaiherikasta aikaa. Koskaan et voi jäädä 
laakereille lepäämään. Joudut koko ajan miettimään, miten 
kehität, tehostat ja monipuolistat laadukasta toimintaa. 
Työssäni olen saanut toteuttaa juuri niitä elementtejä, mitä olen 
kolmenkymmenen vuoden aikana vammaistyöstä oppinut ja 
parhaaksi havainnut. Kaikki ovat tärkeitä asioita projektille ja 
vahvalle yhteishengelle. 

Ydintehtävämme on profiloitunut täysin omaksi tehokkaaksi 
kolmannen sektorin toimijaksi ja työllistäjäksi. WEP-työnte-
kijät ovat olleet erittäin motivoituneita sekä pitäneet työstään. 
Näissä tekijöissä on varmaankin osasyy siihen, että saimme 
ELY-keskukselta jatkoa projektille. Olemmekin saaneet duu-
nistamme paljon kiitosta useilta asiakkailta, verkostoltamme, 
yhteistyökumppaneilta ja TE-toimistolta. Ainahan kiitos 
lämmittää, ja etenkin projektin selkärangan – avustajien –
kiitos projektin johtamisesta. 

Projektin alussa asettamani tavoitteet ovat ylittyneet selke-
ästi. Vajaan kolmen vuoden aikana mukana on ollut noin 50 
työntekijää. Tällä hetkellä projektissa toimii 12 työntekijää eri-
laisissa avustus-/ohjaamistehtävissä. Ensimmäiset, noin kaksi 
vuotta sitten WEP:in kautta työllistyneet avustajat ovat edel-
leen töissä: Tuure on neljän asiakkaan asiointi- ja virikeavus-
taja/ohjaaja ja Aila toimii koulunkäyntiavustajana. Eli hieno 
osoitus hankkeen toimivuudesta sekä tarpeellisuudesta. Vajaan 
kolmen vuoden aikana WEP-projektista on työllistynyt tai 
lähtenyt opiskelemaan 18 avustajaa. Tämän vuodenalusta olen 
myynyt myös ulkokuntalaisille WEP-palveluja, ja osa työnte-
kijöistä on jo nyt saanut itselleen henkilökohtaisia asiakkaita. 

WEP monessa mukana ja laajalti
WEP-avustajat ovat projektin toimintavuosien aikana fyysi-
sesti työskennelleet välillä Helsinki–Kolari. Lisäksi olemme 
olleet yhteistyökumppaneidemme mukana järjestämässä ja 
mahdollistamassa erilaisia yhdenvertaisen osallistumisen ta-
pahtumia. Olivatpa ne sitten vapaa-aikaan, työhön/opiske-
luun liittyviä, tai erilaisia hyväntekeväisyystempauksia, on 
WEP ja Oulun Invalidien Yhdistys paikalla! Tällä tavalla mei-
dän kaikkien sosiaalinen- ja yhteistyöverkosto on laajentunut 
valtavasti, ja laajenee edelleen. 

Vuosien saatossa on ollut mukavaa huomata yhteisölli-
syyden vahva päännousu. Projektista ollaan entistä kiinnos-

tuneempia sen laadukkaan palvelun ja toiminnan myötä, ja 
yhdistyksen työntekijöitä pyydetäänkin mukaan monenlai-
seen toimintaan. Olemme käyneet antamassa muun muassa 
asiantuntija-apua käytännön toteutuksesta eri toimijoille. 
Esimerkiksi TE-toimistossa tänä vuonna alkaneessa työval-
mennuksessa projektin hyväksi havaittua toimintamallia –
miten työntekijät valmennetaan onnistuneesti työhön – on 
esitelty kolmelle eri ryhmälle.

Olemme toimineet myös työnvälittäjinä asiakkaille, jot-
ka ovat projektin kautta saaneet henkilökohtaisia avustajia 
”weppiläisten” lisäksi. Lisäksi osa avustajista pyrkii olemaan 
niin sanotusti valmiustilassa. Tämän palvelun ansiosta WEP 
mahdollistaa myös äkillisen avustustarpeen. Olemme pysty-
neet vastaamaan akuuttiin tarpeeseen vain kahden tunnin 
varoitusajalla. Asiakas on päässyt opiskelemaan, lääkäriin ja 
niin edelleen, jos oma avustaja on esimerkiksi sairastunut.

Yksi invalidiliiton teemoista on monikulttuurisuus. Niin 
ikään tässäkin asiassa WEP on vastannut huutoon, ja eri 
kulttuureista tulevat avun tarvitsijat ovat saaneet asiointiapua 
WEP-avustajakeskuksen kautta, esimerkkinä uusi, vain ame-
rikanenglantia puhuva asiakas. 

Työnantajat ja työterveyshuolto tuntevat huonosti 
työolosuhteiden järjestelytuen
Muiden muassa Arina on esimerkillisesti työllistänyt kehi-
tysvammaisia. Avustajamme ovat mukana myös kehitys-
vammaisten työelämässä kaksi kertaa viikossa. Viemme 
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työkumppaneita ja vapaaehtoisia kuluneesta 1,5 vuotta kes-
täneestä puheenjohtajakaudestani. Otin vaiherikkaana aikana 
haasteellisen tehtävän vastaan ja ajattelin laittaa niin sano-
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sisesti läsnä. Näin jo työnikin kautta minulla oli mahdollisuus 
viikoittain tavata uusia ja ”vanhoja” jäseniä. Tällöin parhaiten 
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johon on saatu uutta ja nuortakin voimaa mukaan.

Lämpimin ajatuksin, yhdessä eteenpäin.  

Jouni Qveflander

oiy:n HaLLiTUs 2013

nimi asema  Puhelin  
Otso Laxenius  Puheenjohtaja   
Riku Syrjälä  Varapuheenjohtaja   
Anni Mannelin  Jäsen   
Satu Syrjälä Jäsen   
Lauri Louhivirta  Jäsen   
Pauli Elsilä  Jäsen  040 7712 675
Harri Kauppila  Jäsen  040 5441 529
Mikko Saukko  Jäsen  040 4123 407
Pentti Lotvonen  Jäsen  050 5792 552
Kaija Annala  Jäsen  040 7654 142

haLLITUKSEn KOKOUKSET 
vUOnna 2013 KEväT:

Kokous aineistopäivä
1. kokous: 22.1.2013 16.30 14.1.2013
2. kokous: 19.2.2013 16.30 4.2.2013
3. kokous: 12.3.2013 16.30 4.3.2013
4. kokous: 16.4.2013 16.30 8.4.2013
5. kokous: 3.6.2013 16.30 27.5.2013

Aineistopäivään mennessä yhdistyksen jäse-
nillä on mahdollisuus tuoda asioita hallituk-
sen käsiteltäviksi seuraavaan kokoukseen. 
Asiat ilmoitetaan puheenjohtajalle tai sihtee-
rille puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse 
yhdistyksen toimistolle.
•	 Puheenjohtajan	yhteystiedot:	

email: pj(at)oiy.fi, 
 puh: 050 574 1567
•	 Sihteerin	yhteystiedot:		 	

email:jussi.lotvonen(at)oiy.fi
 puh: 044 083 6838



Yhteisöllisyyden merkeissä, esteet pois ja kaikki mukaan 
Likkojen Lenkille!
Likkojen Lenkki – naisten viihteellinen kuntoilu-
tapahtuma – järjestetään Oulussa tänä vuonna 
jo kolmatta kertaa. Huippuviihteestä Raatin sta-
dionilla 10. elokuuta vastaavat Elonkerjuu ja 
Tuure Kilpeläinen & Kaihon karavaani. Lisäksi 
Fashion Unit toteuttaa likoille upean muotishown. 
Hieno päivä siis tulossa jälleen.

Tapahtuma kaikille naisille!
Likkojen Lenkki on ainutlaatuinen pioneeri suoma-
laisessa tapahtumakentässä. Vuodesta 2008 tehty 
työ tapahtuman palvelujen toteuttamiseksi kaikille 
soveltuviksi on muovautunut luonnolliseksi osaksi 
Likkojen Lenkkiä. Viime elokuussa Oulussa lyhyelle 
reitille osallistui 600 naista kokonaisosallistujamää-
rän ollessa 3 400. Saavutettavuuden parantaminen 
lähtee asenteesta, siitä, että tapahtuman järjestä-
jällä on aito halu toivottaa kaikki yhdenvertaisesti 
tervetulleeksi. Tärkeää on myös ymmärtää ennak-
kosuunnittelun merkitys ja erilaisten osallistujien 
tarpeisiin perehtyminen ja soveltaminen. Näiden 
asioiden suhteen tärkeimmäksi nousee yhteistyön 
merkitys ja yhteisöllisyys yli rajojen.

Oulun Invalidien yhdistys & Likkojen Lenkki
Vuonna 2011 alkanut yhteistyö Oulun Invaldien 
yhdistyksen kanssa jatkuu tänäkin vuonna. Käy-
tännössä se on yhdessä kulkemista, suunnittelua 
sekä käytännön toteuttamista kuten tapahtuma-
alueen ja reitin kartoittaminen ja merkkaaminen, 
huolto/taukoteltan palvelujen toteuttaminen sekä 
lyhyen reitin yleisavustajien riittävä määrän takaa-

minen. Tärkeää on myös varmistettu reitin turval-
lisuus ja tsemppimeininki. Edellisvuosien tapaan 
Jouni Qvfelander:n luotsaamana, WEP - projektin 
loistavien avustajajien mukanaolo, sekä  Saihon 
Sinin avustajaporukan lisäksi, takaavat turvalli-
suuden sekä esteettömyyden lyhyemmällä, hyvin 
suunnitetulla reitillä.

Oulun Invalidien Yhdistyksen jäsenet yhteistyö-
kumppanihintaan lenkille
OIY:n jäsenenä pääset tapahtumaan 28 euron 
yhteistyökumppanihinnalla, kun ilmoittaudut 
toukokuun loppuun mennessä. Saat myös lenkki-
paidan ja rannekkeen postissa suoraan kotiin muu-
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Yhteisöllisyyden merkeissä, esteet pois ja kaikki mukaan 
Likkojen Lenkille!

tamaa viikkoa ennen tapahtumaa. Lenkille osallis-
tuvien likkojen henkilökohtaiset avustajat pääsevät 
tapahtumaan maksutta.

Ilmoittaudu sähköpostitse osoitteeseen estee-
ton@likkojenlenkki.fi. Ilmoitathan viestissä ni-
mesi, osoitteesi ja T-paidan kokosi. Mikäli mukaa-
si tulee avustaja, kerro myös hänen nimensä ja 
T-paidan kokonsa. Ja muista kertoa, että olet 
Oulun Invalidien Yhdistyksen jäsen, niin saat 
yhteistyökumppanihintaisen laskun postissa.

Likkojen Lenkin esteettömyys
•	 esteettömät pysäköintipaikat 
•	 esteettömät wc:t myös lyhyen reitin taukopis-

teellä 
•	 esteetön katsomoalue 
•	 huolto/taukoteltta tapahtumakentällä  
•	 aikataulu pistekirjoituksella ja isokirjaimin 
•	 viittomakielinen palvelu 
•	 juonnot ja konsertit tulkataan viittomakielelle 
•	 avustajat mukaan maksutta 
•	 kevyempi reittivaihtoehto ja reitin varrella leväh-

dyspaikkoja 
•	 yleisavustajat lyhyen reitin varrella 
•	 reittikuvaukset 

Likkojen Lenkin saavutettavuudesta vastaa:
Esteetön taide ja kulttuuri ry/Likkojen Lenkki
Kirsi Mustalahti
www.etku.fi

LIKKOJEN 
LENKKI
Oulu, Raatin stadion 

lauantaina 10.8. klo 12–18
Likkojen Lenkki on kaikkien naisten 
tapahtuma, jossa saavutettavuus ja 
esteettömyys on huomioitu kaikkien 

osallistujien iloksi.

Tule mukaan viettämään iloista ja 
liikunnallista päivää Likkojen 

Lenkille Ouluun 10.8.!

HYÖDYNNÄ ETUSI!

OIY:n jäsenten etuhinta on 28 €/likka (norm. 
32 €/likka). Etuhinta on voimassa toukokuun 

loppuun saakka. 

Osallistumismaksu sisältää mm. lenkkipaidan, 
lenkkieväät, Kotilääkäri-lehden, Tapahtumatorin 

palvelut ja koko päivän ohjelman!

Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse 
osoitteeseen	esteeton@likkojenlenkki.fi	

tai puhelimitse 050 366 1264.

www.likkojenlenkki.fi

OIY_lehti_LikkojenLenkki_2013_painovalmis_aukeama_420mmx297mm.indd   11 20.2.2013   22.33



Yhteisöllisyyden merkeissä, esteet pois ja kaikki mukaan 
Likkojen Lenkille!
Likkojen Lenkki – naisten viihteellinen kuntoilu-
tapahtuma – järjestetään Oulussa tänä vuonna 
jo kolmatta kertaa. Huippuviihteestä Raatin sta-
dionilla 10. elokuuta vastaavat Elonkerjuu ja 
Tuure Kilpeläinen & Kaihon karavaani. Lisäksi 
Fashion Unit toteuttaa likoille upean muotishown. 
Hieno päivä siis tulossa jälleen.

Tapahtuma kaikille naisille!
Likkojen Lenkki on ainutlaatuinen pioneeri suoma-
laisessa tapahtumakentässä. Vuodesta 2008 tehty 
työ tapahtuman palvelujen toteuttamiseksi kaikille 
soveltuviksi on muovautunut luonnolliseksi osaksi 
Likkojen Lenkkiä. Viime elokuussa Oulussa lyhyelle 
reitille osallistui 600 naista kokonaisosallistujamää-
rän ollessa 3 400. Saavutettavuuden parantaminen 
lähtee asenteesta, siitä, että tapahtuman järjestä-
jällä on aito halu toivottaa kaikki yhdenvertaisesti 
tervetulleeksi. Tärkeää on myös ymmärtää ennak-
kosuunnittelun merkitys ja erilaisten osallistujien 
tarpeisiin perehtyminen ja soveltaminen. Näiden 
asioiden suhteen tärkeimmäksi nousee yhteistyön 
merkitys ja yhteisöllisyys yli rajojen.

Oulun Invalidien yhdistys & Likkojen Lenkki
Vuonna 2011 alkanut yhteistyö Oulun Invaldien 
yhdistyksen kanssa jatkuu tänäkin vuonna. Käy-
tännössä se on yhdessä kulkemista, suunnittelua 
sekä käytännön toteuttamista kuten tapahtuma-
alueen ja reitin kartoittaminen ja merkkaaminen, 
huolto/taukoteltan palvelujen toteuttaminen sekä 
lyhyen reitin yleisavustajien riittävä määrän takaa-

minen. Tärkeää on myös varmistettu reitin turval-
lisuus ja tsemppimeininki. Edellisvuosien tapaan 
Jouni Qvfelander:n luotsaamana, WEP - projektin 
loistavien avustajajien mukanaolo, sekä  Saihon 
Sinin avustajaporukan lisäksi, takaavat turvalli-
suuden sekä esteettömyyden lyhyemmällä, hyvin 
suunnitetulla reitillä.

Oulun Invalidien Yhdistyksen jäsenet yhteistyö-
kumppanihintaan lenkille
OIY:n jäsenenä pääset tapahtumaan 28 euron 
yhteistyökumppanihinnalla, kun ilmoittaudut 
toukokuun loppuun mennessä. Saat myös lenkki-
paidan ja rannekkeen postissa suoraan kotiin muu-

OIY_lehti_LikkojenLenkki_2013_painovalmis_aukeama_420mmx297mm.indd   10 20.2.2013   22.33

Yhteisöllisyyden merkeissä, esteet pois ja kaikki mukaan 
Likkojen Lenkille!

tamaa viikkoa ennen tapahtumaa. Lenkille osallis-
tuvien likkojen henkilökohtaiset avustajat pääsevät 
tapahtumaan maksutta.

Ilmoittaudu sähköpostitse osoitteeseen estee-
ton@likkojenlenkki.fi. Ilmoitathan viestissä ni-
mesi, osoitteesi ja T-paidan kokosi. Mikäli mukaa-
si tulee avustaja, kerro myös hänen nimensä ja 
T-paidan kokonsa. Ja muista kertoa, että olet 
Oulun Invalidien Yhdistyksen jäsen, niin saat 
yhteistyökumppanihintaisen laskun postissa.

Likkojen Lenkin esteettömyys
•	 esteettömät pysäköintipaikat 
•	 esteettömät wc:t myös lyhyen reitin taukopis-

teellä 
•	 esteetön katsomoalue 
•	 huolto/taukoteltta tapahtumakentällä  
•	 aikataulu pistekirjoituksella ja isokirjaimin 
•	 viittomakielinen palvelu 
•	 juonnot ja konsertit tulkataan viittomakielelle 
•	 avustajat mukaan maksutta 
•	 kevyempi reittivaihtoehto ja reitin varrella leväh-

dyspaikkoja 
•	 yleisavustajat lyhyen reitin varrella 
•	 reittikuvaukset 

Likkojen Lenkin saavutettavuudesta vastaa:
Esteetön taide ja kulttuuri ry/Likkojen Lenkki
Kirsi Mustalahti
www.etku.fi

LIKKOJEN 
LENKKI
Oulu, Raatin stadion 

lauantaina 10.8. klo 12–18
Likkojen Lenkki on kaikkien naisten 
tapahtuma, jossa saavutettavuus ja 
esteettömyys on huomioitu kaikkien 

osallistujien iloksi.

Tule mukaan viettämään iloista ja 
liikunnallista päivää Likkojen 

Lenkille Ouluun 10.8.!

HYÖDYNNÄ ETUSI!

OIY:n jäsenten etuhinta on 28 €/likka (norm. 
32 €/likka). Etuhinta on voimassa toukokuun 

loppuun saakka. 

Osallistumismaksu sisältää mm. lenkkipaidan, 
lenkkieväät, Kotilääkäri-lehden, Tapahtumatorin 

palvelut ja koko päivän ohjelman!

Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse 
osoitteeseen	esteeton@likkojenlenkki.fi	

tai puhelimitse 050 366 1264.

www.likkojenlenkki.fi

OIY_lehti_LikkojenLenkki_2013_painovalmis_aukeama_420mmx297mm.indd   11 9.4.2013   11.46

Yhteisöllisyyden merkeissä, esteet pois ja kaikki mukaan 
Likkojen Lenkille!

tamaa viikkoa ennen tapahtumaa. Lenkille osallis-
tuvien likkojen henkilökohtaiset avustajat pääsevät 
tapahtumaan maksutta.

Ilmoittaudu sähköpostitse osoitteeseen estee-
ton@likkojenlenkki.fi. Ilmoitathan viestissä ni-
mesi, osoitteesi ja T-paidan kokosi. Mikäli mukaa-
si tulee avustaja, kerro myös hänen nimensä ja 
T-paidan kokonsa. Ja muista kertoa, että olet 
Oulun Invalidien Yhdistyksen jäsen, niin saat 
yhteistyökumppanihintaisen laskun postissa.

Likkojen Lenkin esteettömyys
•	 esteettömät pysäköintipaikat 
•	 esteettömät wc:t myös lyhyen reitin taukopis-

teellä 
•	 esteetön katsomoalue 
•	 huolto/taukoteltta tapahtumakentällä  
•	 aikataulu pistekirjoituksella ja isokirjaimin 
•	 viittomakielinen palvelu 
•	 juonnot ja konsertit tulkataan viittomakielelle 
•	 avustajat mukaan maksutta 
•	 kevyempi reittivaihtoehto ja reitin varrella leväh-

dyspaikkoja 
•	 yleisavustajat lyhyen reitin varrella 
•	 reittikuvaukset 

Likkojen Lenkin saavutettavuudesta vastaa:
Esteetön taide ja kulttuuri ry/Likkojen Lenkki
Kirsi Mustalahti
www.etku.fi

LIKKOJEN 
LENKKI
Oulu, Raatin stadion 

lauantaina 10.8. klo 12–18
Likkojen Lenkki on kaikkien naisten 
tapahtuma, jossa saavutettavuus ja 
esteettömyys on huomioitu kaikkien 

osallistujien iloksi.

Tule mukaan viettämään iloista ja 
liikunnallista päivää Likkojen 

Lenkille Ouluun 10.8.!

HYÖDYNNÄ ETUSI!

OIY:n jäsenten etuhinta on 28 €/likka (norm. 
32 €/likka). Etuhinta on voimassa toukokuun 

loppuun saakka. 

Osallistumismaksu sisältää mm. lenkkipaidan, 
lenkkieväät, Kotilääkäri-lehden, Tapahtumatorin 

palvelut ja koko päivän ohjelman!

Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse 
osoitteeseen	esteeton@likkojenlenkki.fi	

tai puhelimitse 050 366 1264.

www.likkojenlenkki.fi

OIY_lehti_LikkojenLenkki_2013_painovalmis_aukeama_420mmx297mm.indd   11 20.2.2013   22.33



10 OIY:n Jäsentiedote 1/13

Vuoden 2012 syyskuusta alkaen Caritas-Säätiön perustama 
Caritas Lääkärit Oy on tuottanut kaikille avoimia lääkäri-
palveluja, joihin kuuluvat lääkärikeskus- ja työterveyspalvelut 
sekä kotilääkäripalvelut. Tällä hetkellä vastaanottoa pitää 20 
erikois- ja yleislääkäriä Caritas-Kodin katutasossa sijaitsevassa 
lääkärikeskuksessa. Meiltä alkaa löytyä palvelut lähes kaikilta 
erikoisaloilta, toimitusjohtaja Heikki Keränen kertoo. Vuo-
den 2013 alussa tilat laajenivat, kun käyttöön saatiin uusia 
vastaanottotiloja ja Caritas Hyvinvoinnin fysioterapiatilat 
yhdistettiin lääkärikeskuksen kanssa. 

Oululaisille ja lähiseudun asiakkaille Caritas Lääkärit on 
uusi vaihtoehto. Tätä se on ennen kaikkea paikallisen ja yleis-
hyödyllisen taustansa vuoksi. Paikallisuus ja alueellisuus ovat 
Keräsen mukaan myös Caritas Lääkärien keskeisiä perusarvo-
ja. ”Meille tärkeää on, että toiminnasta koituva taloudellinen 
tulos jää hyödyttämään aluetta ja luo uutta toimintaa tänne”, 
hän lisää.

Pääomistaja Caritas-Säätiö on oululainen, vuonna 1998 
perustettu yleishyödyllinen yhteisö, joka tuottaa asumisen ja 
hyvinvoinnin palveluja vanhuksille ja vammaisille Oulussa ja 
lähikunnissa. Säätiön palveluksessa on 270 sosiaali- ja terve-
ysalan osaajaa. ”Toiminnan laajentuminen terveyspalveluihin 
oli luontevaa, sillä niillä voidaan täydentää kotona asumis-
ta tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Lääkäripalvelut ovat 
meiltä tähän asti lähestulkoon puuttuneet”, Keränen toteaa. 

Lääkäripalveluille aidosti 
paikallinen vaihtoehto

Oulun Invalidien Yhdistys ja Caritas Lääkärit tekevät yh-
teistyötä muun muassa työterveyspalveluissa. Toiminnanjoh-
taja Jussi Lotvonen pitää kumppanuutta alueellisen toimija 
kanssa tärkeänä. ”Kun meille tarjottiin mahdollisuutta yh-
teistyöhön, oli tarjoukseen helppo tarttua. Palvelu on ollut 
sujuvaa ja asiantuntevaa”, Lotvonen kertoo.

Johtajalääkäri Markku Pirinen Caritas Lääkäreistä toivot-
taa kaikki yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi lääkärikeskukseen. 
”Käynnistämme maaliskuun alussa kotilääkäritoimintamme 
täydellä teholla, kun palkkaamme uutta väkeä. Kotilääkärille 
on ollut kysyntää”, Pirinen kertoo. Enää lääkärin apua tarvit-
sevan ei tarvitse lähteä lääkärikeskukseen, vaan lääkäri tulee 
asiakkaan luokse. Erityisesti palvelusta hyötyvät vanhukset ja 
lapsiperheet, mutta palvelua voi käyttää kuka tahansa. 

CARITAS LÄÄKÄRIT OY

• Oululainen terveyspalvelujen tuottaja, joka tarjoaa monipuolisia 
 ja laadukkaita lääkärikeskus-, työterveys- ja kotilääkäripalveluja.

• Caritas Lääkärien keskeisiä arvoja ovat kotimaisuus, alueellisuus, 
vastuullisuus, eettisyys ja hyvä laatu.

• Caritas Lääkärien pääomistaja on oululainen Caritas-Säätiö 
 70 prosentin osuudellaan. 10 prosentin osuuksilla yhtiössä ovat 

mukana oululainen Kauppias Kaarlo Merikosken Säätiö, Oulun 
Kauppaseuran Säätiö sekä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön 
omistama Diacor Terveyspalvelut Oy.

• Ajanvaraus 050 520 23 83 / www.caritaslaakarit.fi
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Nallikari-Tennis Oy, Nallisport Oy

Vellamontie 9, 90510 OULU
Puh. (08) 5544 508, fax (08) 5544 505

nallika@nallisport.com
www.nallisport.com

TENNIS • SULKAPALLO • SQUASH • PINGIS
SALIBANDY • FUTSAL

GOLF-TALVIHARJOITTELU • VALMENNUS • PRO SHOP
KAHVILA • SAUNATILAT
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samaT-projekti 
tukee vammaisten vanhemmuutta
Samanlainen - erilainen vanhemmuus SAMAT -projekti on 
nostanut vuoden aikana voimakkaasti esille vammaisten ja 
pitkäaikaissairaiden vanhemmuuteen liittyvää problematiik-
kaa. Onko vammaisilla ja pitkäaikaissairailla oikeus seksuaali-
suuteen ja vanhemmuuteen? Miten saada omaiset uskomaan, 
että pärjään lapsen kanssa? Mitä jos minulle ehdotetaan ras-
kauden keskeytystä enkä halua sitä? Miten järjestän pikkulap-
siperheen arjen sujuvaksi?

Vammaisten seksuaalisuus ja vanhemmuus ovat yhteis-
kunnassamme vielä tabu aiheita ja eri tavoin vammaisille ja 
pitkäaikaissairaille kohdennettujen vanhemmuutta tukevi-
en neuvonnan, ohjauksen ja vertaistuen määrä onkin erit-
täin vähäinen. SAMAT-projekti haluaa murtaa nämä tabut 
tuomalla esille, että kaikilla on oikeus seksuaalisuuteen ja 
vanhemmuuteen vammasta tai pitkäaikaissairaudesta huo-
limatta. 

Yhteystiedot SAMAT-projekti

Kumppanuuskeskus, 4. krs
Isokatu 47, 90100 OULU

Tanja Roth, projektipäällikkö 
040 940 1967 

Katja Kuusela, vastaava ohjaaja 
040 940 1965

Minna Kyngäs, palveluohjaaja 
040 940 1968

Minna Annala, projektisihteeri 
040 940 1969 

etunimi.sukunimi@samat.kynnys.fi 
www.samat.kynnys.fi 
www.facebook.com/samatprojeki

Puhelinneuvonta 
SOITA 040 940 1965

• Vanhemmuuteen ja arjenhallintaan liittyvät asiat: parittomien viikkojen tiistait klo 17–19
• Seksuaalisuuteen liittyvät asiat: parittomien viikkojen perjantait klo 12–14
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KIRPPUTORIMYYJÄISET 

 

OSTA TAI MYY! 

www.paljekirppis.fi 

 

Paljetie 12, Oulu             

puh. 08 5315 550 , 040 5366 177 

Projektin tarkoituksena on tukea yli diagnoosirajojen vam-
maisia ja pitkäaikaissairaita vanhemmuuteen, seksuaali- ja li-
sääntymisterveyteen ja itsenäiseen perhe-elämään liittyvissä 
asioissa. Tarkoituksena on myös lisätä nuorten ja nuorten 
aikuisten tietoa omista oikeuksista perustaa perhe vammasta 
tai pitkäaikaissairaudesta huolimatta. Projekti mahdollistaa 
vertaistukitoiminnan samanlaisille - erilaisille perheille.

Projektissa työskentelevillä henkilöillä sekä projektin toi-
mintaa linjaavalla ohjausryhmällä on vankka omakohtainen 
kokemus sekä vammaisuudesta ja pitkäaikaissairauksista että 
vanhemmuudesta. Vertaistuki on siis vahvalla pohjalla ja lu-
jittaa luontevasti projektissa työskentelevien sosiaalialan am-
mattilaisten valmiutta kohdata ja auttaa vanhemmuuteen ja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä asioissa.

Ensimmäinen vuosi takana
Maaliskuussa projekti täyttää vuoden. Ensimmäinen vuosi on 
kulunut toimintaa ja toimintakenttää kartoittaessa. Yhteis-
työpyyntöjä on tullut paljon ja vertaisryhmätoimintaa sekä 
puhelinneuvontaa on käynnistelty. Erityisesti seksuaali- ja 
lisääntymisterveysasiat ovat kiinnostaneet. Kemi-Torniosta 
sekä Oulun ammattikorkeakoulusta on valmistumassa pro-
jektin tarpeisiin useita opinnäytetöitä.

SAMAT-projekti on verkostoitunut hyvin monenlaisten 
toimijoiden kanssa, onhan kyse hyvin monitahoisesta asi-
asta – itsenäisen elämän toteutumisesta. Tiiviimmin yhteis-
työtä tehdään Oulun Invalidien Yhdistys ry:n (OIY) kanssa. 
OIY:n Wep-projekti keskittyy henkilökohtaisten avustajien 
kouluttamiseen ja avun välitykseen vammaisille henkilöille. 
Henkilökohtainen apu mahdollistaa vammaisille itsenäisen 
perhe-elämän. 

Vertaisryhmät kevät 2013
Vuoden vaihteessa Oulun Invalidien yhdistys ry:n Naisfooru-
mi ja SAMAT-projektin Naisten Sauna yhdistivät voimansa ja 
perustivat uuden vertaisryhmän vammaisille ja pitkäaikaissai-
raille naisille, jonka nimeksi tuli IhaNaiset. Kokoontumiset 
ma 8.4. ja 13.5. klo 17.00–19.30 sekä la 15.6. (tarkempi 
kellonaika ilmoitetaan myöhemmin).

Miesten samantyyppinen ryhmä kokoontuu ma 15.4. ja 
13.5. klo 17–19.

Perhetapaamiset on tarkoitettu perheille, joissa toinen tai 
molemmat vanhemmat ovat vammaisia tai pitkäaikaissairai-
ta. Perhetapaamiset ovat su 17.3., 21.4. ja 26.5. klo 12.00–
16.00.

Avarat-ryhmä on SAMAT-projektin ja Oulun SETA 
ry:n yhteistyössä toteuttama ryhmä, joka on suunnattu yli 
18-vuotiaille sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, 
toimintarajoitteeseen tai vammaan katsomatta. Ryhmä ko-
koontuu ke 27.3. pe 26.4. ja pe 24.5. klo 17.00–19.00.

Kaikki ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti Kumppanuus-
keskuksessa. HUOM! Toimintaa myös muilla paikkakunnilla. 
Ryhmiin on ilmoittauduttava ennakkoon tarjoilujen vuoksi.

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

teksti: Minna Kyngäs ja Katja Kuusela
kuva: Taina Rajanen

Samanlainen - erilainen 
vanhemmuus SAMAT 
-projekti on Raha-
automaattiyhdistyksen 
rahoittama  neljä vuotinen 
projekti, joka toteutetaan 
Kynnys ry:n ja Oulun 
Invalidien Yhdistys ry:n 
yhteistyönä. Toiminta-alueena on koko Pohjois-Suomi. 
Projektissa työskentelee neljä eri tavoin vammaista ja 
pitkäaikaissairasta naista.
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Uutta Oulaisten Taukokankaalla: 
Vammaisten palveluasuminen 

 
Taukokangas tarjoaa 1.9.2012 alkaen vammaispalvelulain mukaista 

tehostettua palveluasumista ja asumisvalmennusta myös 
vaikeavammaisille. 

  
Oma huone ja kylpyhuone on peruskalustettuna ja varustettu 

liinavaatteilla. Lisäksi yhteiset pienkeittiöt ja oleskelutilat.  Asukas saa 
apua ympäri vuorokauden yksilöllisen tarpeen mukaan.  

 
Asukas voi osallistua monipuoliseen ryhmä- ja viriketoimintaan. 

 
Tiedustelut: Satu Sipilä 08–4794714 tai Merja Kalapudas-Takalo puh. 

044–2560 488 tai Seija Lepola puh. 044–2560460 
 

 
 
                  www.taukokangas.fi  p. 08-4794700                                          Oulainen                                        
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 Oulaisten Taukokankaalla 
Vammaisten palvelut 

 
Taukokangas tarjoaa vammaispalvelulain mukaista palveluasumista ja 

asumisvalmennusta vaikeavammaisille ja ikäihmisille. 
  

Oma huone ja kylpyhuone on peruskalustettu. Lisäksi on yhteiset 
pienkeittiöt ja oleskelutilat. Asukas saa apua ympäri vuorokauden 

yksilöllisen tarpeen mukaan ja voi osallistua monipuoliseen ryhmä- ja 
virike- ja vapaa-ajan toimintaan. 

 
Lisäksi tuotamme laitoskuntoutusta, Kelan vaikeavammaisia 

kuntoutusjaksoja, harkinnanvaraisia yksilöllisiä kuntoutusjaksoja: 
yleislinja, neurologinen ja tules-reumalinja työikäisille ja ikäihmisille. 

 
Tiedustelut: Satu Sipilä: 08–4794714 palveluasumisesta tai Elisa Hartikka 

kuntoutuksesta: 044-2560476 
 

 
www.taukokangas.fi  
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oulun invalidien yhdistys ry 
uusi logon ja ilmeen 
75-vuotisen historian kunniaksi

Yhdistyksellä on ollut koko 75-vuotisen his-
torian ajan useita erilaisia logoja ja ilmeitä toi-

minnassa, jotka ovat hyvin kuvanneet ajan henkeä 
ja toimintaa. Kuitenkin nykypäivänä yhtenäinen ilme, 

tunnistettava logo ja brändäys ovat tärkeä osa toimintaa myös 
järjestö ja yhdistysmaailmassa.

Yhdistyksen hallitus otti tehtäväkseen vuoden 2012 al-
kupuolella tuoda yhdistykselle uuden logon ja ilmeen toi-
vottavasti seuraavaksi 75 vuodeksi. Hallitus pyysi oululaista 
ansioitunutta graafi kkoa suunnittelemaan uuden logon hel-
mikuussa 2012. Saimmekin useita erilaisia logoehdotuksia 
mutta kuitenkaan yksikään niistä ei ollut sitä mikä meidän 
visiomme logosta oli. 

Niinpä hallitus päätti elokuussa 2012 järjestää logokilpai-
lun, jossa palkintona voittajalle oli 500 € rahaa. Logossa tuli 
tuoda esille yhdistyksen toiminta ja arvot. Logoehdotuksia 

saatiinkin ympäri Suomea toistakymmentä, joista hallitus 
valitsi Kauniaisista olevan Taiteen ylioppilaan Satu Sinikum-
mun logon jatkotyöstettäväksi. Logo saatiinkin valmiiksi no-
pealla tahdilla valinnan jälkeen. 

Yhdistyksen uudessa ilmeessä näkyy mielestämme hyvin 
toimintaamme kuvaavat yhteisöllisyys, sydämmellisyys, läm-
pö ja lähimmäisen rakkaus. Värit kuvaavat hyvin yhdistyksel-
le tärkeitä pehmeitä arvoja:

• ihmisarvo 
• luotettavuus
• rohkeus ja
• oikeudenmukaisuus.

Tervetuloa tilavaan
Kaijonharjun apteekkiin!

Sammonkatu 14, 90570 OULU
Palvelemme:   ma-pe 9.00-19.00   I   la 9.00-15.00

Puh. (08) 556 1591  I  Fax (08) 556 1597
www.kaijonharjunapteekki.fi

Helppo tulla - tilaa pysäköidä - mukava asioida.

Tervetuloa tilavaan
Kaijonharjun apteekkiin!

Sammonkatu 14, 90570 OULU
Palvelemme:   ma-pe 9.00-19.00   I   la 9.00-15.00

Puh. (08) 556 1591  I  Fax (08) 556 1597
www.kaijonharjunapteekki.fi

Helppo tulla - tilaa pysäköidä - mukava asioida.

Sammonkatu 14, 90570 OULU
Palvelemme:   ma–pe 9.00–19.00   I   la 9.00–16.00

Puh. (08) 556 1591  
www.kaijonharjunapteekki.fi

Tuiran Tili Talot Oy 
Merikoskenkatu 1, 90500 Oulu

Puh. 010 271 0330
markku.niemi@tuirantilitalot.fi

www.tuirantilitalot.fi
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Jalkineet • Tukipohjalliset • Proteesit 
Ortoosit ja tuet •Terapiavälineet • Ergonomia  

Liikkuminen • Hygienia • Kodinhoito  
Lasten apuvälineet • Autoilu • Vuokraus • Huolto

www.respecta.fi

Tervetuloa palvelevaan

Respectaan

Kiviharjunlenkki 4 (Rehapolis 1) 90220 Oulu
Myymälä 040 3488 597 • avoinna ma-pe 8–17

Tule 
tutustumaan 

myymäläämme!

Etsitkö  
kotia?
sato.fi

SATO Vuokraus ja myynti
Puh. 0201 34 4400
Hallituskatu 20, 90100 Oulu
Puhelujen hinnat: kiinteästä verkosta 8,28 snt/puh+7 snt/min,  
matkapuhelimesta 8,28 snt/puh+17 snt/min. 
Ulkomaan puhelut hinnaston muk. koti kuten haluat

Katuosoite 12-14, 00000 KAUPUNKI, avoinna ark. X-XX, 
la X-XX, puhelin 1234 5678. www.nettiosoite. 

EU-yhdistetty kulutus 4,9-6,8 l/100 km, CO2-päästöt 129-169 g/km. 
Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta.

Toyotan uudistuneessa perheautossa on helppo olla sankari, etenkin kun 
turvallisuutta on viiden tähden edestä. Tilaa on 7 paikan verran ja Easy 
Flat -istuinjärjestelmällä sitä saa muunnettua yllättäviinkin tilanteisiin. 
Active-varustetasosta lähtien vakiona on mm. vakionopeudensäädin, 
automaatti-ilmastointi sekä kosketusnäytöllinen Toyota Touch & Go 
-mediakeskus, jonka peruutuskameralla ja navigaattorilla tiedät aina, 
missä mennään. Tervetuloa perheen pienet ja suuret sankarit!

Uusi Toyota 
VERSO

Aja sankarien mittainen 
perheauto meillä! TOYOTA TOUCH & GO

Verso-mallisto alkaen: 
autoveroton suositushinta XX XXX €, arvioitu autovero X XXX,XX €, 
toimituskulut XXX €, arvioitu kokonaishinta sisältäen toimituskulut XX XXX,XX €.
Verso 7-p -mallisto alkaen: 
autoveroton suositushinta XX XXX €, arvioitu autovero X XXX,XX €, 
toimituskulut XXX €, arvioitu kokonaishinta sisältäen toimituskulut XX XXX,XX €.

Tervahovintie 11, Toppila, OULU, automyynti p. 020 779 7777 ark. 9-18, la 10-15, 
varaosat p. 020 779 7750 ark. 8–17, la 10–15, huolto p. 020 779 7735, 

korikorjaamo p. 020 779 7749. 
Soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min, 

matkaviestiverkon liittymästä 8, 28 snt/puhelu + 17 snt/min.

 – TÄYDEN PALVELUN TOYOTA-AUTOTALO –www.juhanauto.fi www.juhanauto.fiÄ j h fi

Toyotan uudistuneessa perheautossa on helppo 
olla sankari, etenkin kun turvallisuutta on viiden 
tähden edestä. Tilaa on 7 paikan verran ja Easy 
Flat -istuinjärjestelmällä sitä saa muunnettua 
yllättäviinkin tilanteisiin. Active-varustetasosta 
lähtien vakiona on mm. vakionopeudensäädin,
automaatti-ilmastointi sekä kosketusnäytöllinen 
Toyota Touch & Go -mediakeskus, jonka 
peruutuskameralla ja navigaattorilla tiedät aina, 
missä mennään. Tervetuloa perheen pienet ja 
suuret sankarit!

Verso-mallisto alkaen:
autoveroton suositushinta 19 430 €, arvioitu autovero 
6 563,38 €, toimituskulut 600 €, arvioitu kokonaishinta 
sisältäen toimituskulut 26 593,38 €.
Verso 7-p -mallisto alkaen:
autoveroton suositushinta 22 530 €, arvioitu autovero 
7 624,85 €, toimituskulut 600 €, arvioitu kokonaishinta 
sisältäen toimituskulut 30 754,85 €.

EU-yhdistetty kulutus 4,9–6,8 l/100 km, CO2-päästöt 129–169 g/km.
Takuu 3 vuotta / 100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 
12 vuotta. 
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yhdistyksen kesäkoti irjalan tulevaisuus
Yhdistyksemme nykyinen kesäkoti Hietasaaressa on toiminut 
toimintakeskuksenamme jo melkein kolmenkymmenen vuoden 
ajan. Viimeiset vuodet Irjalan tulevaisuus on ollut vaakalaudalla 
vuokrasopimuksen loppumisen vuoksi. Oulun Kaupungilla 
on suuret suunnitelmat tulevaisuuden Hietasaaresta, näihin 
suunnitelmiin Irjalalla ei ole nykyisellään osaa eikä arpaa. 

Kesäkodin merkitys on yhdistykselle suuri!
Yhdistyksen ensimmäisen kesäkodin avajaisia vietettiin Nal-
likarissa sijaitsevassa kesäkodissa 11.7.1948. Yli kuudenkym-
menen vuoden ajan kesäkoti on ollut jäsenistön vilkkaassa 
käytössä ja toimintamme sydän. Nykyisen kesäkodin raken-
taminen aloitettiin syksyllä 1982 ja kesäkoti Irjala vihittiin 
käyttöön 22.9.1985. Nimensä kesäkoti sai Irja Sallisen testa-
mentista, ilman hänen testamenttia Irjala olisi todennäköisesti 
jäänyt rakentamatta. Irjalan rakennushankkeen merkittävim-
mät rahoitusmuodot olivat: entisen kesäkodin myyminen, 
Raha-automaattiyhdistyksen avustus (150 000 mk), Oulun 
Kaupungin avustus (40  000 mk), Irja Sallisen testamentti 
(75 000 mk) ja kesäkotikeräys. Nykyisin kesäkodilla viete-
tään kesäisin joka keskiviikko jäsenpäivää. Lisäksi useat eri 
kerhot kokoontuvat Irjalassa kesäisin. Kulujen kattamiseksi 
Irjalaa myös vuokrataan jäsenistölle ja ulkopuolisille kesäisin. 

Hietasaaren tulevaisuus
Tällä hetkellä ainoa fakta on, että alueella järjestettiin ark-
kitehtuurikilpailu, jonka pohjalta Hietasaaren alueen suun-
nittelua viedään eteenpäin. Kaavaehdotus alueesta tulee jul-
kiseksi kevään 2013 aikana. Oletettavasti kaavaehdotuksessa 
tulee olemaan varaus teemapuisto Kalevala Parkille, jolla on 
voimassaoleva suunnitteluvaraus. Summittaisella suunnitte-

luvarausalueella sijaitsee myös meidän Kesäkoti Irjala. Kaa-
vaehdotuksen julkistuksen jälkeen yhdistyksellä on kuukausi 
aikaa antaa lausunto aiheesta. 

Pro Hietasaari -liike on esittänyt oman vaihtoehtoisen ke-
hittämisehdotuksensa Hietasaaren alueelle. 

OTE HEIDÄN VISIOSTAAN, MITEN LIITETÄÄN?
Kiireetön ja luonnonläheinen Hietasaari osana Oulun kansallista 
kaupunkipuistoa

Visio HIETASAARI – Oulun Helmi
Oulun yleiskaavaa 2020 tulee kunnioittaa ja rakennusalaa 
ei tule lisätä ja tuoda Hietasaareen toimintoja, jotka lisäävät 
liikennettä, parkkipaikkoja ja infrastruktuuria. Hietasaaren 
kehittämisen lähtökohtana tulee olla luontoarvojen säilymi-
nen, alueen hiljaisen luonteen vahvistaminen, joukkoliiken-
teen parantaminen, nykyisten rakenteiden uudistaminen ja 
luontoretkeilyn, liikunnan ja hyötyviljelyn edellytysten pa-
rantaminen. Suomalaisten läheinen suhde luontoon näkyy 
luonnon vahvana läsnäolona kulttuurimaisemassa. Hietasaa-
ri palvelee parhaiten oululaisia ja turisteja luonnonläheisenä 
virkistäytymisalueena. Hietasaari soveltuu elämyksellisten 
hyvinvointipalvelujen keskukseksi (mm. erilaiset kurssit ja 
retriitit) sekä kesällä että talvella. Luonto- ja hyvinvointi-
palveluiden yrittäjätoiminnan keskittäminen Hietasaareen 
tapahtuu pääsääntöisesti saaren olemassa olevaa toimintaa 
kehittämällä. Kesäinen taidegalleria kahviloineen vetäisi var-
masti väkeä ja Villa Hannalan avoin puutarha sopisi patsas-
puistoksi. Jo 1900-luvun alussa Hietasaari oli merkityksel-
linen paikka, kun siellä valvoi juhannusyötä melkein koko 
kaupungin väki.

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO

OULU, ISOKATU 11, Tuomiokirkon vieressä
puh, 311 3354, päivystys 24 h. puh 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla
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Alueen luonto-opastusta tulee kehittää. Hietasaareen so-
pivat monet nykyiset vähän melua tuottavat vapaa-ajan toi-
minnot: kävely, pyöräily, ratsastus, jousiammunta, melonta, 
soutu, uinti, julkinen sauna, suunnistus, luonnon tutkimi-
nen, piknik-retkeily, palstaviljely, minigolf, taide, yhdistys-
toiminta, kotieläimet jne. Luontoon tukeutuviin harras-
tuksiin satsaaminen tulisi myös kaupungille halvemmaksi 
kuin kalliiden hallien rakentaminen. Oulun kaupunki voisi 
ottaa kaupunkiviljelyn viralliseksi kehittämishankkeekseen 
ja Hietasaaren sen keskukseksi. Hietasaarikeskus toisi esil-
le Hietasaaren historiaa (vrt. Ulla Pohjamon väitöskirja) ja 
toimisi Arboretumina, jossa vaalitaan saaren kasviperinnettä, 
ja välitetään tietoa saaren toiminnoista. Hyötykasviyhdistys 
sopisi samaan rakennukseen ja teematori piha-alueella pal-
velisi alueen toimijoita. Keskittämällä uudet toiminnot saa-
ren sisääntuloväylälle rauhoitettaisiin muu alue ulkoilulle ja 
luonnonrauhalle.  Kaikki nämä toiminnot soveltuvat hyvin 
kansalliseen kaupunkipuistoon.

Kansallinen kaupunkipuisto
Kansallinen kaupunkipuisto perustettiin ensimmäisenä Tuk-
holman alueelle ja Suomeen idea tuli 1990-luvulla. Suomeen 
on arveltu sopivan noin kymmenen kansallista kaupunki-
puistoa. Vuodesta 2001 alkaen on perustettu kuusi ja aina-
kin seitsemän puistoa on valmistelussa. Oulussa aloite asiasta 
tehtiin vuonna 2000. 

Esitämme, että Oulun kaupunki valmistelee kansallisen 
kaupunkipuiston hakemuksen yhteistyössä alueen käyttäjien 
eli kaupunkilaisten, puiston alueella maata tai rakennuksia 
omistavien sekä ympäristöviranomaisten (lähinnä ympäris-
töministeriö) kanssa, ja siinä haetaan Oulun yleiskaava 2020 
-mukaisen kaupunkipuiston perustamista kansallisena kau-
punkipuistona ympäristöministeriöltä.

Kansalliselle kaupunkipuistolle laaditaan hoito- ja käyttö-
suunnitelma, jonka valmistelevat yhdessä kaupunki ja alueel-
linen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Suunnitelmat 
hyväksytään Oulun kaupunginhallituksessa ja sen jälkeen 
ympäristöministeriössä. Kansallinen kaupunkipuisto määrit-

tää alueellisesti luonnontilaisuuden, toiminnan ja ylläpidon 
sekä kunnostamistarpeet ja toimijatahot. Olemassa olevia 
arvoja vaalitaan ja rakennuksia saa korjata, mutta alueen 
luonteeseen sopimaton lisärakentaminen on kielletty. Puisto 
sisältää myös luonnontilaisia alueita. Kansallinen kaupunki-
puisto turvaisi Hietasaaren ja Oulujoen suiston luonto- ja 
kulttuuriarvot pitkällä tähtäimellä, tuleville sukupolville.

Vuokra-ajan pidennys
Oulun Invalidien Yhdistys ry on hakenut vuokra-ajan pi-
dennystä Oulun Kaupungin yhdyskuntalautakunnalta Hie-
tasaaren kaupunginosassa sijaitsevalle tontille numero 8-1. 
Hakemuksessa yhdistys ilmoittaa, ettei yhdistyksellä ole mah-
dollisuutta lähteä rakentamaan uutta vaan yhdistys haluaa 
edelleen jatkaa vuokrasopimusta Hieta- ja Mustasaarten hu-
viloiden normaalin käytännön mukaisesti kolmeksikymme-
neksi vuodeksi eteenpäin, jolloin lykätyt peruskorjaukset ja 
kunnostukset voidaan viimein aloittaa. Yhdistyksen halu on 
edelleen säilyttää Hieta- ja Mustasaarten luonne kansallises-
tikin arvokkaana huvilaympäristönä. Yhdistyksen hallitus on 
päättänyt kokouksessaan 22.1.2013 kannattaa Pro Hietasaari 
-liikkeen aloitetta Kansallisen kaupunkipuiston perustamises-
ta Hietasaareen ja sen lähialueille.  Hakemuksessa OIY ry on 
esittänyt, että Hietasaaren kaupunginosassa olevalle tontille 
numero 8-1 ei osoiteta lisärakentamista vaan ne on poistetta-
va kaavaluonnoksesta.

Tällä hetkellä Kesäkoti Irjalan vuokra-aika päättyy nykyi-
sen vuonna 2012 solmitun sopimuksen mukaan 31.12.2015. 
Oulun Kaupungin yhdyskuntalautakunta tulee käsittele-
mään asiaa vielä kevään 2013 aikana, tällä hetkellä kesäko-
timme tulevaisuus on kaupungin päättäjien käsissä. Jokaista 
yhdistyksen jäsentä ja Kesäkoti Irjalan kannattajaa kehote-
taan ottamaan yhteyttä poliittisiin päättäjiin asian hyväksi, 
jotta hakemuksemme 30 vuoden vuokra-ajan jatkamisesta 
saadaan toteutumaan. Yhdistyksen tahtotila Irjalan tulevai-
suudesta alueella on vahva, vuonna 2012 yhdistyksen vuosi-
kokous päätti taistella Irjalan tulevaisuuden puolesta. Sen me 
myös teemme!

Ilmastoitu tila-auto
1+8 hlö

Inva- ja paarivarustuksella

24 h PÄIVYSTYS
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oulun invalidien 75-vuotisjuhlat
Oulun Invalidien Yhdistys ry on toiminut 75 vuotta ja on yksi 
seitsemästä eri puolille maata perustetuista yhdistyksistä, jotka 
perustivat nykyisen Invalidiliiton vuonna 1938. Marraskuussa 
1937 perustettu yhdistys on kokenut sodat, yhteiskunnan nousut 
ja laskut. 

Yhdistyksen perustamisen aikoihin suhtautuminen vammai-
suutta kohtaan oli huono ja hyvin ennakkoluuloinen. Sota-
vuodet tuhansine uhreineen muuttivat tilanteen. Itsenäisen 
elämän oikeudet ulotettiin vähitellen koskemaan kaikkia 
kansalaisia. 

Oulun Invalidien yhdistykseen kuuluu hieman alle 1000 
jäsentä, lähinnä Oulun talousalueelta. Yhdistyksellä on koko 

historiansa ajan ollut toimisto ja päätoimisia työntekijöitä, 
jotka ovat palvelleet ja tukeneet jäsenistöä liikuntavammai-
suuteen liittyvissä asioissa. – Viimeisen kahden vuoden ai-
kana jäsenmäärä on ollut kasvussa ja olemme järjestäneet 
enemmän toimintaa ja tapahtumia kertoo yhdistyksen toi-
minnanjohtaja Jussi Lotvonen. 

– Toiminnan tavoitteena on pyrkiä verkostoitumaan ja 
tekemään yhteistyötä. Pyrimme tehostamaan sekä vaikutta-
mistoimintaa että edunvalvontaa alueellamme. Toimimme 
vammaisten ihmisten yhdyssiteenä ja teemme työtä yhteis-
kunnassa niin, että sujuva arki mahdollistaa tuki- ja liikun-
taelinvammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän, täs-
mentää Lotvonen. 

75-vuotisjuhlaa vietettiin Aleksinkulmassa noin sadan 
vieraan läsnä ollessa. Avaussanat lausui yhdistyksen pitkäai-
kainen vaikuttaja, kunnallisneuvos Pertti Sankilampi. Pää-
kaupungista saapunut Invalidiliiton toimitusjohtaja Marja 
Pihnala piti juhlapuheen. Oulun kaupungin tervehdyksen 
toi Oulun apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo. Juhlapu-
heiden välissä väkeä viihdytti Kamarikuoro Aiolos. 

Tilaisuudessa julistettiin yhdistyksen suunnittelukilpailun 
tuloksena syntynyt uusi logo ja ilme. Kilpailun voitti Satu Si-
nikumpu. Logon värit kuvaavat yhdistykselle tärkeitä arvoja: 
yhteisöllisyys, sydämellisyys, lämpö ja lähimmäisen rakkaus.  

Lopuksi palkittiin ansioituneita yhdistyksen jäseniä. Inva-
lidiliitto muisti kultaisella ansioplaketilla yhdistyksessä ansi-
oituneita jäseniä Liisa Bäcklundia ja Pauli Elsilää.

Teksti: Kaija Pulli
Kuvat: Aarni Luhtala

Julkaistu IT-lehdessä 12/2012

Kultaisen ansioplaketin Liisa 
Bäcklundille ja Pauli Elsilälle 
luovuttivat Invalidiliiton 
liittohallituksen puolesta 
järjestötyön suunnittelija Markku 
Lohikoski (puhumassa) ja 
järjestö- ja vaikuttamisosaston 
päällikkö Anssi Kemppi. 
Yhdistyksen hallituksen puolesta 
kukkatervehdyksen antoivat 
puheenjohtaja Jouni Qveflander 
ja Kaija Annala.

Juhlan avasi juhlatoimikunnan puheenjohtaja Pertti Sankilampi.
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90650 Oulu

Puh. 045 65 49 107 Teemu
Puh. 050 563 5317 Pete

Palvelemme arkisin klo 9–17 ja lauantaisin klo 10–15

NOUDAMME JA PALAUTAMME MAKSUTTA!
(15 km:n säteellä toimipisteestämme)

Rak & Ti Palvelut Oy

POLKU - 
PYÖR ÄN

HUOLTO:
•	Pinnojen	kiristys/
vanteiden	oikaisu

•	Laakereiden		
tarkistus	ja	kiristys

•	Vaihteiden		
korjaus	ja	säätö

•	Rasvaus	tarvittaessa

•	Pesu	/	puhdistus
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Hinta 55,00€
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yhdistyksen jäsenille -10%

Suomen www.kattocenter.fi

KattoCenter
Kaikkea, mitä kattosi tarvitsee.

Talvi on paras ja kuivin aika kattoremontille

sekä rakenteiden että pihan puolesta.
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Invalidiliitto tekee työtä yhteiskunnassa niin, että toi-
miva arki mahdollistaa fyysisesti vammaiselle ihmiselle 
itsenäisen ja hyvän elämän. 

Yksi tärkeä keino tavoitteiden toteutumiseksi on liiton 
tarjoama järjestökoulutus yhdistyksissämme toimiville 
jäsenille. Kursseilla saa tietoa, taitoa ja uutta intoa toi-
mintaan. Myös kokemusten jakaminen, vertaistuki sekä 
virkistyminen ovat tärkeä osa koulutusten antia.    

Nyt tarjolla on koulutusta myös verkossa. Verkkokurssit 
voit suorittaa kotonasi oman tietokoneesi ääressä, tar-
vitset vain internet- ja sähköpostiyhteyden.   

Invalidiliitto järjestää vuosittain myös ammattilaisille ja 
viranomaisille suunnattuja seminaareja sekä räätälöityä 
tilauskoulutusta. 

Tarkempiin kurssi- ja seminaariohjelmiin voit tutustua 
viimeistään kuukautta ennen koulutusta liiton netti-
sivuilla www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus.

TERVETULOA KURSSEILLE  
JA SEMINAAREIHIN!

Tule 
mukaan 

kurssille!

KURSSEJA YHDISTYSAKTIIVEILLE 

Alueelliset puheenjohtaja- ja tiedottajapäivät 
Aika ja alue: 16.2. Itä-Suomi
  23.2. Etelä-Suomi*
  9.3. Kaakkois-Suomi*
  12.3. Lappi
  19.3. Oulu-Kainuu
  6.4. Lounais-Suomi
  13.4. Länsi-Suomi
  20.4. Sisä-Suomi
Hinta: 20 €
Ilmoittautuminen: kaksi viikkoa ennen kurssia alueen 

järjestötyön suunnittelijalle
 *tai www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus

Arvioidaan ja kehitetään yhdistyksen toimintaa
Aika ja paikka: 9.–10.2. Rantasipi Eden, Nokia
Hinta: 50 €
Ilmoittautuminen: 18.1. mennessä

Sinustako yhdistyksen monikulttuurisuuskummi? 
Aika ja paikka: 6.–7.4. Sokos Hotel  Pasila, Helsinki
Hinta: 50 € 
Ilmoittautuminen: 16.3. mennessä

Lisävirtaa yhdistystoimintaan
Aika ja paikka: 4.–5.5. Ikaalisten kylpylä, Ikaalinen
Hinta: 50 €
Ilmoittautuminen: 12.4. mennessä

Tietotekniikka järjestötyön apuna
Aika ja paikka: 28.–29.9. Hotelli Siikaranta, Espoo  
Hinta: 50 €
Ilmoittautuminen: 6.9. mennessä

Yhdistys työnantajana
Aika ja paikka: 3.10. Invalidiliiton keskustoimisto,  

Helsinki
Hinta: 20 €
Ilmoittautuminen: 12.9. mennessä

Välineitä vapaaehtoistyön organisointiin
Aika ja paikka: 26.10. Sokos Pasila, Helsinki
Hinta: 20 €
Ilmoittautuminen: 5.10. mennessä

JÄRJESTÖKOULUTUS 2013

Tule 
mukaan 

kurssille!

os Hotel  Pasila, Helsinki mukaan 
kurssille!

KURSSEJA KAIKILLE KIINNOSTUNEILLE

Vaikuta sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakkaana
Aika ja paikka: 28.2. Vega-talo, Helsinki 
 19.9. Scandic, Oulu
 24.10. Scandic Oscar, Varkaus
Hinta: jäsenetuhinta 10 €, muille 20 € 
Ilmoittautuminen:  7.2., 29.8. ja 3.10. mennessä

Tietopäivä lääkinnällisestä kuntoutuksesta
Aika ja paikka: 21.2. Sokos Hotel Kimmel, Joensuu
 7.3. Scandic Hotel, Pori
 10.10. Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola
Hinta: jäsenetuhinta 10 €, muille 20 € 
Ilmoittautuminen: 29.1., 19.2. ja 19.9. mennessä

Vaikuta – älä valita!
Aika ja paikka: 13.4. Loma- ja kurssikeskus Marjola, 

Lappeenranta
 23.11. Sokos Kaarle, Kokkola
Hinta:  jäsenetuhinta 20 € 
Ilmoittautuminen: 22.3. ja 1.11. mennessä

Viihdy itsessäsi ja nauti elämästä
Aika ja paikka: 20.–21.4., Scandic Hotel Vierumäki
Hinta: jäsenetuhinta 50 €
Ilmoittautuminen:  27.3. mennessä

SEMINAARIT 

Helppo liikkua -juhlaseminaari
Aika ja paikka: 21.3., Marina Congres Center, Helsinki
Hinta:  jäsenetuhinta 20 €, muille 50 € 
Ilmoittautuminen:  28.2. mennessä

Naiset kypsässä iässä -seminaari 
Aika ja paikka: 15.5., Sibelius-talo, Lahti
Hinta: jäsenetuhinta 20 €, muille 40 € 
Ilmoittautuminen:  24.4. mennessä

Esteettiset apuvälineet 
Aika ja paikka: 7.11., Tampereen  

Urheilu- ja Messukeskus
Hinta: jäsenetuhinta 20 €, muille 50 €
Ilmoittautuminen:  16.10. mennessä

VERKKOKURSSIT  KAIKILLE KIINNOSTUNEILLE

Vammaispalvelut tutuksi -verkkokurssi
Aika: 4.2.–10.3.
 1.10.–3.11.
Hinta: jäsenetuhinta 10 €, muille 40 €
Ilmoittautuminen:  21.1. ja 17.9. mennessä

Julkista esteettömyyttä -verkkokurssi
Aika: 25.2.–24.3.
 21.10–10.11.
Hinta: jäsenetuhinta 10 €, muille 40 €
Ilmoittautuminen:  18.2. ja 4.10. mennessä

Yk:n vammaissopimus tutuksi
Aika: 8.4.–19.5.
 4.11.–8.12.
Hinta: jäsenetuhinta 10 €, muille 40 €
Ilmoittautuminen:  25.3. ja 19.10. mennessä

JÄRJESTÖKOULUTUS 2013

TÄRKEÄÄ TIETOA KURSSILLE ILMOITTAUTUMISESTA

• Ilmoittaudu www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus tai puhelimitse 
Tarja Lukjanoville puh. (09) 613191

• Invalidiliitto korvaa kurssimatkat jäsenille julkisten kulkuneuvojen 
taksojen mukaan tai 0,20 snt/km.  Seminaareihin ei matkoja kor-
vata. Lento- ja invataksimatkoista on sovittava etukäteen. 

• Ilmoita avuntarve ja erikoisruokavaliot. Ilmoita myös, jos et pääse 
osallistumaan!

• Lisätietoja kurssien sisällöstä koulutussuunnittelija Auli Tynkkyseltä 
p. 040 7788 690, auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi  
ja käytännön järjestelyistä toimistosihteeri Tarja Lukjanovilta,  
p. 09 613 191, tarja.lukjanov@invalidiliitto.fi

TILAUSKURSSIT YHDISTYKSILLE 

• Yhdistyksen hyvä hallinto 
• Yhdistyksen hyvä henki
• Hyvät kokouskäytännöt
• YK:n vammaissopimus tutuksi
• Arvioidaan ja kehitetään yhdistyksen toimintaa 

Tilauskurssien yhteyshenkilö on koulutussuunnittelija  
Auli Tynkkynen, auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi,  
p. 09 613 191, 040 7788 690

Yhdistystyksen kehittämispäivän (YKE-päivän) voit tilata alueen 
järjestötyönsuunnittelijalta. 

Koulutukset järjestetään Raha-automaattiyhdistyksen (RAY)  
ja Työväen Sivistysliiton (TSL) tuella.

Invalidiliitto ry
Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki
p. 09 613 191, f. 09 146 1443  www.invalidiliitto.fi JÄRJESTÖKOULUTUS 2013

Invalidiliitto tekee työtä yhteiskunnassa niin, että toi-
miva arki mahdollistaa fyysisesti vammaiselle ihmiselle 
itsenäisen ja hyvän elämän. 

Yksi tärkeä keino tavoitteiden toteutumiseksi on liiton 
tarjoama järjestökoulutus yhdistyksissämme toimiville 
jäsenille. Kursseilla saa tietoa, taitoa ja uutta intoa toi-
mintaan. Myös kokemusten jakaminen, vertaistuki sekä 
virkistyminen ovat tärkeä osa koulutusten antia.    

Nyt tarjolla on koulutusta myös verkossa. Verkkokurssit 
voit suorittaa kotonasi oman tietokoneesi ääressä, tar-
vitset vain internet- ja sähköpostiyhteyden.   

Invalidiliitto järjestää vuosittain myös ammattilaisille ja 
viranomaisille suunnattuja seminaareja sekä räätälöityä 
tilauskoulutusta. 

Tarkempiin kurssi- ja seminaariohjelmiin voit tutustua 
viimeistään kuukautta ennen koulutusta liiton netti-
sivuilla www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus.

TERVETULOA KURSSEILLE  
JA SEMINAAREIHIN!

Tule 
mukaan 

kurssille!

KURSSEJA KAIKILLE KIINNOSTUNEILLE

Vaikuta sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakkaana
Aika ja paikka: 28.2. Vega-talo, Helsinki 
 19.9. Scandic, Oulu
 24.10. Scandic Oscar, Varkaus
Hinta: jäsenetuhinta 10 €, muille 20 € 
Ilmoittautuminen:  7.2., 29.8. ja 3.10. mennessä

Tietopäivä lääkinnällisestä kuntoutuksesta
Aika ja paikka: 21.2. Sokos Hotel Kimmel, Joensuu
 7.3. Scandic Hotel, Pori
 10.10. Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola
Hinta: jäsenetuhinta 10 €, muille 20 € 
Ilmoittautuminen: 29.1., 19.2. ja 19.9. mennessä

Vaikuta – älä valita!
Aika ja paikka: 13.4. Loma- ja kurssikeskus Marjola, 

Lappeenranta
 23.11. Sokos Kaarle, Kokkola
Hinta:  jäsenetuhinta 20 € 
Ilmoittautuminen: 22.3. ja 1.11. mennessä

Viihdy itsessäsi ja nauti elämästä
Aika ja paikka: 20.–21.4., Scandic Hotel Vierumäki
Hinta: jäsenetuhinta 50 €
Ilmoittautuminen:  27.3. mennessä

SEMINAARIT 

Helppo liikkua -juhlaseminaari
Aika ja paikka: 21.3., Marina Congres Center, Helsinki
Hinta:  jäsenetuhinta 20 €, muille 50 € 
Ilmoittautuminen:  28.2. mennessä

Naiset kypsässä iässä -seminaari 
Aika ja paikka: 15.5., Sibelius-talo, Lahti
Hinta: jäsenetuhinta 20 €, muille 40 € 
Ilmoittautuminen:  24.4. mennessä

Esteettiset apuvälineet 
Aika ja paikka: 7.11., Tampereen  

Urheilu- ja Messukeskus
Hinta: jäsenetuhinta 20 €, muille 50 €
Ilmoittautuminen:  16.10. mennessä

VERKKOKURSSIT  KAIKILLE KIINNOSTUNEILLE

Vammaispalvelut tutuksi -verkkokurssi
Aika: 4.2.–10.3.
 1.10.–3.11.
Hinta: jäsenetuhinta 10 €, muille 40 €
Ilmoittautuminen:  21.1. ja 17.9. mennessä

Julkista esteettömyyttä -verkkokurssi
Aika: 25.2.–24.3.
 21.10–10.11.
Hinta: jäsenetuhinta 10 €, muille 40 €
Ilmoittautuminen:  18.2. ja 4.10. mennessä

Yk:n vammaissopimus tutuksi
Aika: 8.4.–19.5.
 4.11.–8.12.
Hinta: jäsenetuhinta 10 €, muille 40 €
Ilmoittautuminen:  25.3. ja 19.10. mennessä
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TÄRKEÄÄ TIETOA KURSSILLE ILMOITTAUTUMISESTA

• Ilmoittaudu www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus tai puhelimitse 
Tarja Lukjanoville puh. (09) 613191

• Invalidiliitto korvaa kurssimatkat jäsenille julkisten kulkuneuvojen 
taksojen mukaan tai 0,20 snt/km.  Seminaareihin ei matkoja kor-
vata. Lento- ja invataksimatkoista on sovittava etukäteen. 

• Ilmoita avuntarve ja erikoisruokavaliot. Ilmoita myös, jos et pääse 
osallistumaan!

• Lisätietoja kurssien sisällöstä koulutussuunnittelija Auli Tynkkyseltä 
p. 040 7788 690, auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi  
ja käytännön järjestelyistä toimistosihteeri Tarja Lukjanovilta,  
p. 09 613 191, tarja.lukjanov@invalidiliitto.fi

TILAUSKURSSIT YHDISTYKSILLE 

• Yhdistyksen hyvä hallinto 
• Yhdistyksen hyvä henki
• Hyvät kokouskäytännöt
• YK:n vammaissopimus tutuksi
• Arvioidaan ja kehitetään yhdistyksen toimintaa 

Tilauskurssien yhteyshenkilö on koulutussuunnittelija  
Auli Tynkkynen, auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi,  
p. 09 613 191, 040 7788 690

Yhdistystyksen kehittämispäivän (YKE-päivän) voit tilata alueen 
järjestötyönsuunnittelijalta. 

Koulutukset järjestetään Raha-automaattiyhdistyksen (RAY)  
ja Työväen Sivistysliiton (TSL) tuella.

jäsenetuhinta 50 €
27.3. mennessä

Invalidiliitto ry
Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki
p. 09 613 191, f. 09 146 1443  www.invalidiliitto.fi
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KURSSEJA YHDISTYSAKTIIVEILLE 

Alueelliset puheenjohtaja- ja tiedottajapäivät 
Aika ja alue: 16.2. Itä-Suomi
  23.2. Etelä-Suomi*
  9.3. Kaakkois-Suomi*
  12.3. Lappi
  19.3. Oulu-Kainuu
  6.4. Lounais-Suomi
  13.4. Länsi-Suomi
  20.4. Sisä-Suomi
Hinta: 20 €
Ilmoittautuminen: kaksi viikkoa ennen kurssia alueen 

järjestötyön suunnittelijalle
 *tai www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus

Arvioidaan ja kehitetään yhdistyksen toimintaa
Aika ja paikka: 9.–10.2. Rantasipi Eden, Nokia
Hinta: 50 €
Ilmoittautuminen: 18.1. mennessä

Sinustako yhdistyksen monikulttuurisuuskummi? 
Aika ja paikka: 6.–7.4. Sokos Hotel  Pasila, Helsinki
Hinta: 50 € 
Ilmoittautuminen: 16.3. mennessä

Lisävirtaa yhdistystoimintaan
Aika ja paikka: 4.–5.5. Ikaalisten kylpylä, Ikaalinen
Hinta: 50 €
Ilmoittautuminen: 12.4. mennessä

Tietotekniikka järjestötyön apuna
Aika ja paikka: 28.–29.9. Hotelli Siikaranta, Espoo  
Hinta: 50 €
Ilmoittautuminen: 6.9. mennessä

Yhdistys työnantajana
Aika ja paikka: 3.10. Invalidiliiton keskustoimisto,  

Helsinki
Hinta: 20 €
Ilmoittautuminen: 12.9. mennessä

Välineitä vapaaehtoistyön organisointiin
Aika ja paikka: 26.10. Sokos Pasila, Helsinki
Hinta: 20 €
Ilmoittautuminen: 5.10. mennessä
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AutomAAtillA jA huippu-
vArustelullA Alk. 23 990 €
Astra enjoy on nyt tarjouksemme ansiosta luokkansa edullisin automaatti ja huippuunsa varusteltu: pro-paketissa mm.  
17“ kevytmetallivanteet, automaatti-ilmastointi, pysäköintitutka edessä ja takana. edun arvo jopa 1 946 €. 

ASTRA

Hyödynnä Opel-rahoitustarjous:  
korko vain 2,9 %. Ei muita kuluja.*

Yhdistetty polttoaineen kulutus 3,7–7,4 l/100 km, CO2-päästöt 99–174 g/km. Astra 5 ov 1.4 Turbo Enjoy 140 hv AT6 kokonaishinta toimituskuluineen alkaen 23 990 € (autovero-
ton hinta 18 650 €, autoveroton Pro-paketti 249 €, autovero CO2-arvolla 154 g/km 6 381 €, toimituskulut 600 €, alennus -1 890 €). Kuvan auto lisävarustein.  
*Tarjouslaskelma 2,9 % mukaan ei muita kuluja. Rahoitusesimerkki: Auton kokonaishinta 22 746,53 €, käsiraha 4865,00 €, luottoaika 60 kk, kk-erä 249,01 €, viimeinen suurempi 
erä 4860,00 €, KSL:n mukainen luottohinta 24 416,51 €, KSL:n mukainen todellinen vuosikorko 2,94 %. Edellyttää luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Rahoitustarjous on 
voimassa 31.3.2013.

www.renault.fi

DRIVE THE CHANGE

Uusi Scénic (5p) hinta alkaen Energy dCi 110 S&S 21 710 € + 4 268,89 € + toimituskulut 600 € = 26 578,89 €. Grand Scénic (7p) hinta alkaen 22 271 € + arvioitu autovero 4 467,96 + toimituskulut 600 € = 27 777,96 € CO2 päästöllä 105 g/km, yhdistetty kulutus 4,1 l/100.  Scénic mallisto CO2 päästöt 105 – 170 g/km, 
keskikulutus 4,1 - 7,4 l/100 km (Energy dCi 110 S&S – TCe 130). Kuvan auto erikoisvarustein. Arvioitu autovero laskettu 1.4. voimaan astuvan uuden autoverolain mukaisesti. * Kaistavahti & automaattinen kaukovalojärjestelmä, saatavilla lisävarusteena.

SEITSEMÄN HYMYN AUTO.
UUSI RENAULT SCÉNIC!

• Uusi ENERGY dCi 110 S&S -moottori: yhdistetty kulutus 4,1 l/100 km, CO2 päästöt 105 g/km 
• Uusi ulkonäkö: mm. LED-huomiovalot
• Entistä kattavampi varustelutaso: vakiona 16” kevytmetallivanteet, automaattinen ilmastointi, vakionopeussäädin …
• Uutta teknologiaa: Visio system* ja uusittu audiojärjestelmä

UUSi RENAULT SCÉNiC ALK.

25 979 €
(Hintaan lisätään toimituskulut 600 € = yhteensä 26 579 €)

Oulu, Tikkasentie 2, myynti puh. 020 777 2502. Teemme kauppaa ma-pe 9-18, la 10-15

Huolto p. 020 777 2517 • Varaosat p. 020 777 2516 • Vauriokorjaamo p. 020 777 2523 
Huolto ja varaosat avoinna:  ark. 7.30 - 16.30, la suljettu

www.rinta-jouppi.com

OPEl – CHEVROlET – RENAulT – DACIA  MERKKIHuOlTO  

vakionopeudensäädin

aux-in-liitäntä

17” kevytmetallivanteet

pysäköintitutka edessä ja takana

ajotietokone ja check control

nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä

automaatti-ilmastointi
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Oulun Invalidien Yhdistys ry :llä ja Oulun Taksipalvelut 
Oy:llä on ollut jo vuosikymmenien ajan yhteistyötä. Viime 
vuosien yhteistyömme on laajentunut ja tiivistynyt ja meistä 
on tullut aktiivisia yhteistyökumppaneita.

Oulun Taksipalveluiden Toimitusjohtaja Juhani Romp-
paisen kertoo ”yhteistyömme merkitys korostuu nyky-
ään vielä enemmän, koska kyyditsemme päivittäin satoja 
vammaisasiakkaita. Invataksipalveluissa lähtökohtanamme 
ovat turvallisuus, hyvä palvelu ja aikatauluissa pysyminen. 
Kaikki kuljettajamme ovat saaneet erityiskoulutuksen tähän 
toimialaan Vammaisasiakkaista iso osa on myös Oulun Inva-
lidien Yhdistyksen jäseniä. Yhteistyömme on mielestäni luon-
nollista ja asiakkaalle on helppoa lähteä mukaan yhdistyksen 
matkoille, kun kuski on heille ennestään tuttu ja turvallinen.

Oulun Taksipalvelut Oy:llä on vuosikymmenien koke-
mus kuljetuspalveluista henkilöliikenteessä. Oulun Taksi-
palvelut kuljettaa satoja asiakkaita päivittäin linja-autoilla. 
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta palvelee asi-
akkaita kokonaisvaltaisesti. ”Meille tärkeitä asioita ovat asia-
kastyytyväisyys, turvallisuus ja palveluasenne. Näissä asioissa 
haluamme olla edelläkävijöitä Juhani Romppainen Oulun 
Taksipalvelut Oy:n toimitusjohtaja kertoo. 

Oulun Taksipalvelut Oy liikennöi 9–68 paikkaisilla linja-
autoilla. Tilausliikenteen linja-autot ovat hyvin varusteltuja 
turistibusseja. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkusta-
jien käyttöön löytyy useita invavarusteisia linja-autoja, joista 
suurimpaan mahtuu jopa yhdeksän pyörätuolia kerrallaan. 
Kaikissa invavarusteisissa autoissa on pyörätuolihissi. Kul-
jettajat aina tarvittaessa liikuntarajoitteisia matkustajia linja-
autoon nousemisessa ja sieltä pois.

”Viime vuonna teimme parikin yhteistä matkaa, syksyllä 
kävimme Haaparannassa ja sitten viikonloppureissun Pikku-
Syötteellä. Voimme taata yhteistyön kautta jäsenistölle luotet-
tavan kyydin mihin vain. Taksipalveluiden henkilökunta on 
osaavaa ja kalusto luotettavaa”, yhdistyksen toiminnanjohtaja 
Lotvonen kertoo. 

Keväällä jäsenmatkalle kylpylälomalle viroon
”Syksyllä istuimme Juhanin kanssa alas miettimään jäsenis-
tön toivomaa jäsenmatkaa Viroon. Oulun Taksipalveluilla on 
vankka kokemus ryhmämatkoista juuri Viron kylpylöihin, 
jonka vuoksi matkan suunnittelu oli helppoa”, Lotvonen sa-
noo. 

Yhdistys järjestää jäsenilleen matkan Viroon toukokuussa 
2013. Matkaan sisältyy: matkat ja majoittuminen Pärnuussa 
(8 päivää), kaksi hoitoa ma–pe/päivä sekä päivittäiset aamu-
palat ja päivälliset. Matkan kokonaishinta on vain 489 €/ hlö. 

Hotelli on esteetön ja sopii erinomaisesti invalideille. Mat-
ka tehdään linja-autolla, jossa on pt-paikkoja. Myös muilla 
yhdistyksillä on mahdollisuus lähteä mukaan matkalle. Mat-
ka voidaan perua jos alustavia ilmoittautumisia ei saada tar-
peeksi.

”Tällä hetkellä matkalle on ilmoittautunut hieman yli 
kymmenen ihmistä, toivottavasti saamme mukaan vielä tar-
vittavat n. 20 henkeä, jotta matka toteutuu. Tällaisia matkoja 
yhdistys ei ole järjestänyt pitkiin aikoihin ja olisi kiva saada 
jäsenistö taas lomalle ja rentoutumaan yhdessä”  Lotvonen 
sanoo.

Alustavat ilmoittautumiset ja lisätietoja Jussille numeroon: 
044 083 6838 tai sähköpostitse info(at)oiy.fi .

oulun Taksipalvelut
yhdistyksen palveluksessa!
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nuoret mukaan 
toimintaan!
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n nuoret ovat perustaneet oman ryh-
män, jonka tarkoituksena on kerätä alueen nuoria vammaisia yhteen. 
Kaiken toiminnan lähtökohtana on, että nuoret itse ideoivat toimin-
nan ja tapahtumat. Ryhmä on kaikille nuorille vammaisille avoin!

Lisätietoa ryhmästä saat
 
Yhdistyksen toimistolta: 
Oulun Invalidien Yhdistys ry
Jussi Lotvonen 
puhelin: 044 083 6838 
tai sähköpostitse: jussi.lotvonen(at)oiy.fi 

Seuraa Nuoria Facebookissa! 
Saat lisätietoa ajankohtaisista tapahtumista, ryhmän toiminnasta ja tu-
tustu uusiin ihmisiin!

Liity joukkoomme: 

facebook.com/pages/Starista-Tähtiin/150210355019088 

Ryhmän yhteyshenkilöiltä: 
Mikko Saukko
puhelin: 040 4123 407 
tai sähköpostitse: mikko.s84(at)gmail.com

Anni Mannelin
puhelin: 040 5856 990 
tai sähköpostitse: anni.mannelin(at)gmail.com
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VAMMAuTuMINEN TAI SAIrASTuMINEN MuuTTAA ELÄMÄÄ MONELLA TAVALLA

vertaistuki

◆ Yhteyttä voi pitää puhelimitse, kirjeitse tai tapaamalla. Tukihenkilöt ovat tukitoimintaan 
koulutettuja ja heitä sitoo vaitiolo.

◆ Yhteistyössä: Oulun Yliopistollinen sairaala / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, 
kaupunginsairaala / lääkinnällinen kuntoutus, Respecta Oy Oulun apuvälineklinikka 
sekä Diakonissalaitos.

◆ Taloudellinen turva – jatkuvaan toimintaan: RAY:n A-kohdeavustus.

◆ Koulutus tapahtuu tukihenkilökurssilla. Tukihenkilöt ovat aikuisia 
liikuntavammaisia henkilöitä. Heillä on erilaisia vammoja, myös harvinaisia sairauksia. 
Tukihenkilörekisteristä löytyy yhteystiedot diagnoosin, sukupuolen, asuinalueen ja 
sairaanhoitopiirin terveyskeskuksen mukaan. Kaikkien tukihenkilöiden yhteystiedot saa 
yhdistykseltä.

Tukihenkilötoimintaa johtaa Jussi Lotvonen, yhteydessä häneen voi olla puhelimitse, 
sähköpostitse tai henkilökohtaisen tapaamisen kautta.

usein auttaa, kun voi keskustella jonkun toisen kanssa, joka itse on kokenut saman ja selvinnyt.
Tukisuhteet ovat kahdenkeskisiä ja luottamuksellisia. Tukeminen voi olla kertaluonteista tai se 
voi jatkua useampia vuosia.

Yhteystiedot:

Jussi Lotvonen, puh. 044 083 6838, jussi.lotvonen@ouluninvalidienyhdistys.net

Tukihenkilöön voi ottaa yhteyttä tukea haluava henkilö itse tai hänen luvallaan 
vaikkapa työntekijä.
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Tervetuloa palvelevaan

apteekkiimme!

Avainapteekit tukevat omaishoitajia. Olet

mukana tukemassa ostamalla

Omaishoitaja‐tarroilla varuste8uja

tuo8eita. 

Huiput Oy
Pajakuja 1, 90460 Oulunsalo

www.huiput.fi 

Kuljetukset
kaikille
ryhmille!

Tilaukset (24 h) numerosta:
044 565 9500

Tervetuloa palvelevaan

apteekkiimme!

Avainapteekit tukevat omaishoitajia. Olet

mukana tukemassa ostamalla

Omaishoitaja‐tarroilla varuste8uja

tuo8eita.

Palvelemme

ma – pe klo 8.30 – 21.00

la – su klo 10.00 – 21.00

Isokatu 45, 90100 OULU

Puhelin: 08 311 3112

www.oulunkeskusapteekki.fi

Tervetuloa palvelevaan

apteekkiimme!

Avainapteekit tukevat omaishoitajia. Olet

mukana tukemassa ostamalla

Omaishoitaja‐tarroilla varuste8uja

tuo8eita.

Tervetuloa palvelevaan

apteekkiimme!

Avainapteekit tukevat omaishoitajia. Olet

mukana tukemassa ostamalla

Omaishoitaja‐tarroilla varuste8uja

tuo8eita.

Palvelemme
ma–pe klo 8.30–21.00
la–su klo 10.00–21.00

Isokatu 45, 90100 OULU 
puhelin: 08 311 3112

www.oulunkeskusapteekki.fi 

Tervetuloa palvelevaan
apteekkiimme!

Avainapteekit tukevat 
omaishoitajia. 

Olet mukana tukemassa 
ostamalla Omaishoitaja‐tarroilla 

varustettuja tuotteita.

Kauppurienkatu 23, 5 krs., 90100 Oulu
p. 0400195 778 / Janne 
p. 0400 195 479 / Eero

www.ouki.fi

Yhdistyksen jäsenille tarjoamme 
ammattitaitomme käyttöön 

-15 %:n 
alennuksella normaalipalkkioistamme. 

(minimi 2500 € sis alv.) 

Yrittäjä Janne Tuovila on 
Oulun Invalidien Yhdistyksen pitkäaikainen jäsen.
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amputoitujen 
vertaistukiryhmä kokoontuu 
Rehapoliksessa!
Amputoitujen vertaistapaamiset kerran kuukaudessa tiistaisin Rehapoliksessa takkahuonees-
sa. Keskustelua tai asiantuntijoiden alustuksia amputoidun elämään liittyvistä teemoista. 
Voit ehdottaa sinua kiinnostavia asioita teemoiksi. Kahvitarjoilu.

Vuoden 2013 tapaamisajankohdat:

Tiistai 21.5.2013  klo 18–20 
Tiistai 25.6.2013  klo 18–20 
Tiistai 20.8.2013  klo 18–20
Tiistai 24.9.2013  klo 18–20 
Tiistai 22.10.2013  klo 18–20 
Tiistai 19.11.2013  klo 18–20

Puh: 0400 272 560
Rautatienkatu 10, 90100 Oulu

Aukioloajat
Ma–To: 8.30–17.00

Pe: 8.30–13.00

Osoite: 

Kiviharjunlenkki 4
90220 OULU
Rehapolis 1, 2krs, takkahuone!

Lisätietoa: 

Oulun Invalidien Yhdistys ry,
Jussi Lotvonen 
puhelin: 044 083 6838 
tai sähköpostitse jussi.lotvonen(at)oiy.fi
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Selkäkipu?
Nivelrikko?
Osteoporoosi?

Suomen Selkäliitto
Finlands Ryggförbund  

Suomen Nivelyhdistys ry

Tietoa tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja -vammoista 
sekä niiden itsehoidosta

www.vastaiskuvaivoille.fi 

Vapaa pääsy – Tervetuloa!

Oulu
ti 23.4. 

klo 18-20

Aleksin kulma, 

Aleksanterinkatu 9

AVOIMET 
YLEISÖLUENNOT




