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Oli sunnuntainen iltapäivä, kun ajoin autollani Oulussa, 
keskustasta kohti Linnanmaan kaupunginosaa. Matkalla 
on useat liikennevalot. Olen ajanut niin usein tuota väliä 
vuosien saatossa, että osaan ajoittaa nopeuteni ja kaistava-
lintani joutumatta pysähtymään kuin korkeintaan yksissä 
valoissa ja niissäkin asettuen vapaalle kaistalle. Tuona sun-
nuntaina oli jälleen sama tilanne. Tällä kertaa vierelläni 
oli pieni Nissan Micra ja ratissa elämää kokenut rouvas-
ihminen. Itselläni on iso farmariauto. Vahingossa painoin 
kaasua niin kuin olisin halunnut ottaa rouvan kanssa ”vii-
vat”. Rouva katsoi minuun, puristi rattia tiukasti ja otti 
asennon. Hän päätti voittaa. Kun valot vaihtuivat, hän 
pysyi edelleen päätöksessään. Kasvoilta näki suuren ajat-
uskuplan, jossa oli sanat: ”Tuo poika ei tätä kisaa voita!” 
Itse huvituin tilanteen koomisuudesta niin paljon, että 
viivallehan minä jäin. Tämä iäkkäämpi rouva paineli pie-
nellä Micrallansa lujaa ohi ja kiinni en häntä enää saanut. 

Vain joitakin tunteja aiemmin olin pohtinut erästä tee-
maa. Suhtautumista asioihin. Miksi niin usein ensim-
mäinen reaktiomme on: ”Ei. Tämä ei ole mahdollista.” 
Voisiko kiellon korvata kyllä sanalla? Onkohan se lii-
kaa vaadittu? Tämä pohdintani juonsi juurensa siitä, että 
maamme hallitus kuulee ympäriltään lähinnä ”EI!” ilmai-
suja. Siirsin pohdintaani kontekstiin, jossa itse elän. En 
ole poliitikko, joten se ei ole kontekstini. Minun konteks-
ti on uuden synnyttäminen, ideoiminen tai rohkaisu uu-
teen. Sitä teen niin työssäni, järjestömaailmassa kuin va-
paa-ajalla muutoinkin. 

Jokin aika sitten tutustuin eräässä johtamisen valmen-
nuksessa jenkkiläiseen pastoriin Albert Tateen, hyvin tyy-
pillinen jenkkipastori. Puhuu paljon, kovaa ja elävästi. 
Suomalaisena voi olla haastavaa löytää hänen puheestaan 
punaista lankaa, jos vauhtisokeus iskee. Häneltä opin kui-
tenkin erään ajatuksen, joka on jäänyt elämään, ajatuksen 
tyhmistä ideoista. Niitä tulisi viljellä paljon. Niitä tulisi 
ruokkia ja niitä tulisi jalostaa. Yksi sellainen tyhmä idea 
on lähteä kisaamaan viivalle Nissan Micralla, kun vieres-
sä on lähes 20 vuotta uudempi iso auto isolla moottorilla. 
Silti tuo iäkkäämpi rouva päätti toteuttaa ideansa ja lähteä 

kisaamaan. Hän voitti sen kisan! Olisiko hän voittanut, 
jos olisin ottanut hänet vakavasti? Ei. Reaktionopeutem-
me iän tuoma ero, autojen ikäero, autojen kokoero, liukas 
tie ja minulla ollut automaattivaihde vs. hänen manuaali-
vaihteisto asettavat kaikki jo varsin oletusarvoiset asemat. 
Meillä oli kuitenkin yksi suuri ero. Hän uskoi voittoon-
sa, minä en. Hän päätti voittaa. Kyseessä on eräänlainen 
Daavid vs. Goljat –ilmiö.

Tämä sama tyhmien ideoiden ja niiden toteuttamisen 
ajatusta haluaisin nähdä paljon lisää ympärilläni. En mitä 
sattuu tyhmiä ideoita, vaan ideoita, jotka tähtäävät hy-
vään ja vahvaan olemiseen ja kasvamiseen. H yvin usein, 
kun joku keksii idean, hänellä on vastassa joukko ihmisiä, 
joiden kaikkien suusta kuuluu tuttu laulu, ei käy. On lot-
tovoitto, jos joukossa joku muistaa kertoa, miksi ei. Mut-
ta se vasta voitto onkin, jos joku erehtyy sanomaan, anna 
palaa! Itse näen punaista, kun joku sanoo idealleni ”ei”, 
kertomatta syytä. Näen usein punaista jopa silloin, kun 
kuulen syynkin. Siksi itse opettelen sitä toista keinoa. Kei-
noa sanoa: ”Anna palaa!” Harjoituskenttänäni on ollut 
Oulun Invalidien yhdistys ja siellä Jussi Lotvonen. 

Toiminnanjohtajamme on varsin idearikas ja luulen, että 
kuulen vain murusia hänen hulluimmista ideoistaan. Sen 
sijaan, että sanoisin kaikkeen ”Ei. Ei meillä ole rahaa!”, on 
vapauttavaa sanoa, selvitä! ”Katso mahdollisuudet ja jat-
ketaan sitten juttelua.” Olen huomannut, että tämä ei ole 
ainoastaan minun tapani toimia, vaan myös koko yhdis-
tyksen hallituksen. Aavistan, että tulemme näkemään lä-
hiaikoina paljon uutta ympärillämme. Sen ensiaskeleita 
ovat uuden työntekijämme Miira Peltomaan palkkaami-
nen. Hän tuo tullessaan uutta verta ja uutta näkemystä 
siitä, kuinka saamme niin vertaistukitoimintaa kuin siinä 
sivussa yhdistystäkin lentoon. Toivon ja odotan kuulevani 
paljon ja aina vain lisää ”tyhmiä ideoita”,  jotta ne helmet 
joukosta löytäisivät tien kohti toteutusta ja arkeamme!

Otso Z. Laxenius
puheenjohtaja

Oulun Invalidien Yhdistys – OIY ry

Pääkirjoitus
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Toiminnanjohtajan palsta

”Näytät ihan supersankarilta”, ”Vau, mikä jalka” täl-
laisia kommentteja kuulen lapsilta, kun kierrän kou-
luissa kertomassa erilaisuudesta. Lasten reaktiot vam-
maisuutta ja erilaisuutta kohtaan, saavat minut aina 
hyvälle tuulelle.  Nämä käynnit inspiroivat minua ja 
ne ovatkin työni tähtihetkiä. Onneksi näitä hetkiä 
on paljon työssäni ja se auttaa jaksamaan. Luennoin 
mielelläni vammaisuudesta, erilaisuudesta, asenteista 
ja koen sen olevan tärkeä osa työtäni ja myös samal-
la elämääni vammaisena ihmisenä. Sanon usein me 
vammaiset ihmiset muutamme maailmaa pala palal-
ta. Asenteet ja arvostus ei muutu hetkessä, mutta nii-
tä on mahdollisuus muuttaa. Nämä asiat saavat mi-
nut tekemään tätä työtä joka päivä uudella innolla.
Kuitenkin iso osa työstäni on myös toimistotyötä, 

niin sanottua näkymätöntä työtä. Uuden suunnit-
telua, vanhan lopettamista, nykyisen kehittämistä ja 
paljon muuta. Olen ollut työssäni kuusi opettavaista 
vuotta. Sinä aikana on tapahtunut paljon. Nyt kui-
tenkin koen, että olemme vasta pääsemässä vauhtiin. 
Suurimpia tavoitteitani ovat olleet talouden vakaut-
taminen ja yhdistyksen varallisuuden kasvattaminen 
ja vertaistukitoiminnan kehittäminen ja laajentami-
nen. Koen, että yhdistyksellä on parempi mahdolli-
suus olla vakaa ja vaikuttava toimija, jos sen talous on 
kunnossa. En usko, että nykyisellään yhdistyksien pi-
täisi miettiä liiketoimintaa osana yhdistystoimintaa 
vaan varallisuus tulee omistamalla. Esimerkiksi asun-
to-osakkeiden vuokratuotoilla tai järkevällä sijoitta-
misella voidaan taata vakaa talous vuosikymmeniksi 
eteenpäin. Vertaistuen koen olevan yhdistyksen kivi-

jalka ja tulevaisuus. Samalla palaamme juurillemme, 
auttamaan toisiamme ja tukemaan toisia vertaisia 
elämässä. Yhdistys perustettiin ajamaan vammais-
ten asiaa, mutta samalla tavoitteena oli myös saada 
aikaan liike, jossa vammaiset voisivat kohdata toisia 
vammaisia. Pidän vertaisten auttamista erittäin tär-
keänä asiana, jopa tärkeämpänä kuin ikinä ennen. 
Maaliskuussa 2016 Oulun Invalidien Yhdistykses-

sä ja Helsingin Invalidien Yhdistyksessä on käyn-
nistynyt valtakunnallinen raaja-amputoitujen ver-
taistukihanke. Hankkeen tavoitteena on rakentaa 
amputoitujen vertaistukitoiminta koko Suomeen. 
Samalla voimme tehdä jotain historiallista. Tällaista 
toimintaa ei ole aikaisemmin ollut Suomessa millään 
vammaryhmällä. Me haluamme rakentaa tällaisen 
verkoston ja toimintamallin amputoiduille. Tulevai-
suudessa meidän malliamme voidaan kopioida muil-
lekin vammaryhmille. Näin olemme rakentamas-
sa uutta parempaa Suomea, auttamalla toinen toista 
vammaisuuden keskellä. Se on minun haaveeni, mi-
nun unelmani, minun tavoitteeni!
Nämä tavoitteet eivät olisi mahdollisia ilman aktii-

vista hallitusta. Yhdistyksen hallituksen työskente-
ly on muuttunut vuosien saatossa ammattimaisem-
maksi ja enemmän kantaa ottavaksi. Hallituksella on 
vahva tahtotila tehdä yhdistyksestä suurempi ja pa-
rempi, kuin ikinä ennemmin. Hallitus haluaa olla 
enemmän ihmisten lähellä. Tämä hallituksen tuki ja 
tahto inspiroi ja innostaa  minuakin tekemään työtä-
ni. Kukaan ei menesty tai saavuta mitään yksin vaan 
yhdessä. Yhdessä olemme enemmän! Jatketaan siis 
matkaamme yhdessä tulevaisuudessakin. Siksi halu-
ankin haastaa yhdistyksen jokaisen jäsenen tekemään 
työtä meidän vammaisten ihmisten ja meidän yhdis-
tyksemme eteen, YHDESSÄ!

Toiminnanjohtaja Jussi Lotvonen
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Yhdenvertaisuus, Eriarvoisuus

Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden tavoittelulla on 
pitkä historia. Vammaisten oikeuksia on parannettu aktii-
visesti viimeisen 50 vuoden aikana voimakkaasti ja erityi-
sesti viimeisen 20 vuoden aikana myös Euroopan unioni 
on edistänyt tasa-arvon toteutumista jäsenmaissaan.

Suomi on ollut tasa-arvokysymyksissä aina edelläkävi-
jänä. Myös globaalisti katsottuna, on suomessa vammai-
silla paremmat oikeudet kuin muualla maailmassa. Suo-
men vammaispolitiikan kolme keskeisintä periaatetta ovat 
vammaisen oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen sekä 
tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. Suomen laki ta-
kaa yhdenvertaisuuden ja kieltää syrjinnän niin vammai-
sia, kuin muitakin vähemmistöryhmiä kohtaan.

Laista ja yleisistä linjauksista huolimatta vammaiset ih-
miset silti törmäävät työelämässä ja yhteiskunnassa ta-
pahtuvaan syrjintään. Tapahtuvasta syrjinnästä kuitenkin 
hyvin pieni osa päätyy tilastoihin. Erityisesti vammaiset 
naiset ja lapset ovat vaarassa joutua väkivallan ja hyväksi-
käytön uhreiksi vammaansa liittyen. Vammaisen syrjäyty-
misvaarasta ja syrjinnästä nousee harvoin suurta kohua. 
Esimerkkejä kuitenkin löytyy. Esimerkiksi Liedossa suun-
niteltiin vammaisille nuorille tarkoitettujen asuntoloiden 
rakentamista, mutta naapureiden ennakkoluulot ja kiel-
teiset asenteet vammaisia kohtaan nousivat otsikkoihin 
vuonna 2013.

Vammaisten työllistyminen on paljon haastavampaa 
kuin muun kansanosan. Vammaisten työikäisten työlli-
syysaste onkin noin 15 - 20 %. Koska vammaisen hen-
kilön mahdollisuus työllistymiseen on heikompi, on 
vammaisella henkilöllä myös suurempi vaara sosioeko-
nomiseen syrjäytymiseen. Suomen valtio tukee työnan-
tajaa vammaisen henkilön palkkaamisessa avustamalla 
esimerkiksi työympäristön mukauttamisesta johtuvissa 
kustannuksissa. Työnantajat voivat myös saada palkkatu-
kea vammaisen palkkaamiseen. Tällöin työnantajan nor-
maalit työnantajakulut palkkaamisesta pienenee. Näistä 

eduista huolimatta on vammaisen henkilön työllistymi-
nen haastavaa ja työnantajien keskuudessa elää epäilys 
vammaisen työntekijän aiheuttamista ongelmista ja mah-
dollisista lisäkuluista. Vammaisesta henkilöstä työnanta-
ja saa parhaimmillaan erittäin motivoituneen ja innostu-
neen henkilön osalliseksi työympäristöä.

Eriarvoisuus kuitenkin vähenee jatkuvasti yhteiskunnas-
samme. Viime vuosina on otettu runsaasti askeleita ym-
päristön esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyen. 
Vammaisuus on osa vammaisen henkilön päivittäistä elä-
mää. Vammaisuus ei kuitenkaan määritä henkilön elämää 
vaan vammaisen elämään kuuluu muutakin. Vammaisten 
henkilöiden tilanteesta on saatavilla jatkuvasti enemmän 
tietoa. Vammaisten henkilöiden oloista ja tyytyväisyydes-
tä tehdään jatkuvasti tutkimusta. Tiedon ja tietoisuuden 
lisääntyessä, myös oikeudet ja mahdollisuudet paranevat.

Jonna Helavirta 
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Kuljetus Haverinen - Puolestasi

Kuljetus Haverinen on vuonna 1972 
perustettu oululainen kuljetusliike. 
Kuljetus Haverinen on Oulun van-
himpia kuljetusyrityksiä.

Samalla Kuljetus Haverinen on ol-
lut yksi Oulun Invalidien Yhdistyk-
sen kanssa pisimpään yhteistyössä 
toiminut ja toimintaamme tukenut 
paikallinen yritys. Esimerkiksi vii-
me vuonna Kuljetus Haverinen tar-
josi Irjalafesteille käyttöön esiinty-
mislavan ilmaiseksi. Yhteistyö jatkuu 
myös tulevaisuudessa samoissa mer-

keissä kun Irjalafestit järjestetään tu-
levana kesänä jo toista kertaa Hieta-
saaressa. Kuljetus Haverinen haluaa 
myös laajentaa yhteistyötä tarjoamal-
la yhdistyksen jäsenille 10 % alen-
nuksen Muuttopalveluista ja muut-
totarvikkeista. Muuttopalveluihin 
kuuluu tavaroiden pakkaaminen ja 
niiden siirto, sekä perillä tavaroiden 
purkaminen. 

Kuljetus Haverisen toimitusjohta-
ja Janne Haverinen toteaa, että vam-
maisten ihmisten auttaminen on to-

della tärkeää ja vammaisten ihmisten 
elämänlaadun edistäminen on lähel-
lä myös Kuljetus Haverisen yrityk-
sen arvoja. Janne Haverinen toteaa, 
että kun fyysinen este tulee eteen, on 
kuljetusliike suurena apuna elämän 
muutoksissa. Uuteen kotiin muutta-
minen onkin vammaiselle henkilölle 
paljon haasteellisempaa. Muuttoasi-
oissa onkin tällöin kätevintä ottaa yh-
teyttä ammattimaiseen kuljetusliik-
keeseen.

Kuljetus Haverinen tarjoaa yhdistyksen jäsenille -10 % alennuksella muut-
topalvelun. Muuttopalvelu sisältää tavaroiden pakkaamisen, siirron ja pe-
rillä tavaroiden purkamisen. Alennuksen saat tekemällä palvelusta tila-
uksen Kuljetus Haverisen internetsivuilla kirjoittamalla lisätietokenttään 
”Oulun Invalidien Yhdistys ry”. Alennus on saatavilla vain heidän kotisi-
vujen kautta tehdyissä tilauksissa osoitteessa www.haverinen.i  

Kuljetus Haverinen on vuonna 
1972 perustettu oululainen kul-
jetusyritys. Kuljetusliike tarjo-
aa palveluitaan 30 kuljettajan ja 
18 auton voimin. Kuljetusliik-
keen palveluihin kuuluu muut-
tojen lisäksi mm. varastointi- ja 
logistiikkapalveluita. Kuljetuksia 
yritys toimittaa koko Euroopan 
alueelle.
Kuljetus Haverisen toimitusjoh-
tajana toimii Janne Haverinen, 
joka on yrityksen perustajan Rei-
no Haverisen poika. 

6 OIY:n Jäsenlehti 1/16



Vain menneisyyden voi muistaa
Elän uudelleen vuoden takaisia tapahtumia. Elän aikaa 
ennen ja aikaa jälkeen. Vuosi sitten tammikuussa koin 
toistaiseksi elämäni suurimman katastroi n. Tuolloin va-
sen jalkani amputoitiin polven alapuolelta. Vieläkin 
muistan sen hetken jolloin kirurgi ilmestyi heräämössä 
vuoteeni ääreen ja hänen kertomuksensa mitä leikkauk-
sessa jouduttiin sittenkin tekemään.

Vuosi sitten ystäväni toi sairaalaan vieraskirjan. En jää-
nyt yksin. Pian se täyttyi vierailijoiden viesteistä. Niis-
tä piirtyvät näkyviin myötäeläminen ja tsemppaaminen. 
Kun päiväkirjan merkintöjä lukee, niitä ei voi lukea kyy-
nelittä. Tunsin olevani rakastettu, heidän avullaan ja tuel-
laan uskoin tulevaisuuteen.

Sitten koitti se päivä, joka alkoi hiljalleen vilahdella lää-
kärien puheissa. Se odotettu päivä! Kotiutuspäivä! Oi sitä 
päivää kun avasin kotini oven ensimmäistä kertaa moneen 
kuukauteen, se oli huumaava tunne! Sairaalassa käynnis-
tyi kuntoutus jo varhaisessa vaiheessa. Se jatkuu edelleen-
kin. 

On suuri ilo lukea fysioterapeutin ilmeistä edistymistä. 
Ensimmäistä kertaa tapasimme toukokuussa. Hän on saa-
nut minut kävelemään, polvistumaan ja nousemaan latti-
alta. Proteesia on uusittu useaan otteeseen. Kyynärsauvoja 
käytän liikkuessani ulkosalla. Toukokuussa harjoitellaan 
ulkona kävelemistä ilman sauvoja. Jokainen päivä on kui-
tenkin tulikoe, testataan miten äijän käy?

Tänäänkin on vuosipäivä, missä olinkaan tuolloin ja 
mitä tein. Vuosi sitten liikuin pyörätuolilla ja odotin pro-
teesin valmistumista. Opettelen kävelemään uudelleen. 
Palasin töihin toukokuussa. Nyt odotan kesää, täältä tul-
laan elämä!

Juha Vähäkangas
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Kun Marko Oinas muutti Suomeen 
yli kymmenen vuotta sitten, hän 
ei osannut aavistaa mitä hänellä oli 
edessään.

2006 Marko koki työtapaturmai-
sen tippumisen katolta, josta johtuen 
hän joutui opettelemaan liikkumista 
ja elämistä pyörätuolissa.

Marko ei kuitenkaan suostunut jää-
mään pyörätuoliin, vaan pitkän ja 
päättäväisen taipaleen käytyään hän 
viimein nousi jaloilleen, vaikka osa 
hänen toisesta jalastaan jäikin mat-
kan varrelle.

Väliaikainen jakso pyörätuolissa 
kuitenkin sai Markon huomaamaan 
kuinka haasteellinen sellainen liikku-
misen muoto onkaan. Samalla hän 
ymmärsi, ettei kaikilla ole hänen on-
neaan tai mahdollisuutta luopua pyö-
rätuolista liikkumisen apuna. Tämä 
oivallus sai hänet keksimään idean 
ennennäkemättömälle tempauksel-

le. Heinäkuussa 2016 Marko kulkee 
matkan Oulusta Helsinkiin pyörä-
tuolilla.

Tällainen tempaus vaatii, paitsi reip-
paasti sopivia fyysisiä ominaisuuksia, 
myös runsaasti päättäväisyyttä ja sin-
nikkyyttä.

Marko etsii kuitenkin matkalleen 
tukea. Mikäli haluat tukea häntä 
mahdollisuuksiesi mukaan, voit ot-
taa Markoon yhteyttä ja sopia yksi-
tyiskohdista.

Tempaukselle on luotu myös face-
book-ryhmä nimellä ”Pitkä matka ei 
pelota.”. 

Markoon voi olla yhteydessä 
sähköpostilla tai puhelimitse. 
make_oinas@hotmail.com 
045-1950006

Pitkä matka ei pelota

ATK – APUA YHDISTYKSEN 
JÄSENILLE ILMAISEKSI!

Erittäin kokenut ja luotettava, Marko Ahonenauttaa sinua ATK – tekniikkaan liittyvissä ongelmissa, veloituksetta.Aina kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo  –  välillä.
Varaukset voit tehdä numeroon 9 9email: marko.ahonen@madata. ihttp://www.madata. i/
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Miira Peltomaa

Hei. Olen Miira, yhdistyksen uusi projektityönteki-
jä. Aloitin amputoitujen vertaistukihankkeen parissa 
14.3.2016.

Olen kotoisin Seinäjoelta ja käynyt kouluni Vaasassa ja 
Tampereella, sekä asunut muutaman vuoden ulkomail-
la Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Skotlannissa. Tyk-
käänkin ajatella, että minulla on monta kotia eri puolilla 

maailmaa. Ouluun päädyin ikään kuin sattumalta. Mi-
nulla on läheisiä ystäviä kaupungissa ja olen ihastunut sen 
viehättävyyteen ja ihmisten välittömyyteen. 

Valmistuin Tampereen ammattikorkeakoulusta viime 
vuoden alussa. Tähänastinen työkokemukseni on hyvin 
pitkälle asiakaspalvelun, toimistotyön, myynnin ja myös 
markkinoinnin parissa ja työni ja opiskeluni ohella olen 
tehnyt vapaaehtoistyötä Unicei lla ja järjestöissä, joista 
pisimpään ja viimeisimpänä Väli-Suomen Syömishäiriö-
liitossa. Kahden vuoden yhdistyskokemukseni tutustut-
ti minut ihmisiin, joita tulen lopun elämääni katsomaan 
ylöspäin - ihmisiin, jotka omistautuvat työyhteisölleen 
kuin perheelleen ja omistavat elämänsä muiden auttami-
seen. On onni tuntea ja olla ystävä heidän kaltaisten ih-
misten kanssa, se pitää nöyränä ja asettaa omalle elämäl-
le tavoitteita. Olen kouluttautunut vertaistukiohjaajaksi 
v. 2014 ja saanut omin silmin todistaa vertaistuen voiman 
yksilön henkisen hyvinvoinnin edistämisessä. Yhdistystoi-
mintaa yhdistää tietyt tekijät järjestöstä huolimatta ja ne 
ovat mielestäni arvot, ja se, että ollaan tekemisissä sellai-
sen asian kanssa mikä ei kuulunut elämän suunnitelmiin. 
Näiden asioiden äärellä löytää sitä poikkeuksetta muuta-
kin kuin mitä tultiin alun perin hakemaan – useimmiten 
elinikäisiä ystäviä. Minulle se avasi uusia ovia ja sitä kautta 
mahdollisesti johdatti jopa OIY:n projektin pariin. 

Olen erittäin kiitollinen ja innoissani, että minut on va-
littu osaksi yhdistystä.  Tulevan työyhteisöni vastaanotto 
on ollut niin lämmin, että en epäile sopeutumistani het-
keäkään. Tapaisin mielelläni mahdollisimman monia jäse-
niä, joten tule ihmeessä juttelemaan ja tutustumaan. 

Toivotan kaikille jäsenille oikein kaunista kevättä. 

Esittely
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Oulun Invalidien Yhdistyksen kesäkoti Irjalassa Oulun Hietasaaressa
 järjestetään 9.7.2016 jo toista kertaa koko perheen tapahtuma 

IRJALAFEST
Tapahtuma alkaa iltapäivällä klo 12:00 lasten tapahtumalla. 

Ohjelmassa on luvassa mm. pomppulinnaa, pihapelejä, taikashow, 

kasvomaalausta ja aarteen etsintää.

Ohjelma jatkuu illalla klo 17:00 alkaen  koko perheen tapahtumana jossa luvassa 

musiikki- ja koomikkoesiintyjiä. Illan pääesiintyjänä Diandra. 

Muita esiintyjiä mm. Doggone Trio ja Rockabullies. 

Loput esiintyjät julkistetaan myöhemmin.

Tapahtuma on esteetön.

Lisätietoja tapahtumasta:

https://www.facebook.com/Irjalafest/
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– TÄYDEN PALVELUN TOYOTA-AUTOTALO –www.juhanauto.fi www.juhanauto.fi

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.

 

Juhan AutoJuhan Auto
on Oulunon Oulun

InvalidienInvalidien
Yhdistys ry:nYhdistys ry:n
kannattaja-kannattaja-

jäsenjäsen

ANNA HYVÄN FIILIKSEN NÄKYÄ.
Uuden Yarisin kokoaan suuremmat, hiljaiset sisätilat luovat hyvää  ilistä, etenkin hybridimallissa. Active-tasosta alkaen vakiona on 7” 
kosketusnäytöllinen Toyota Touch 2-mediakeskus peruutuskameralla. Multidrive S -automaattivaihteiston saa lisävarusteena, ja hybridissä 
automaatti on vakiona. Tule tutustumaan uuden Yarisin tunnelmaan!

EU-yhdistetty kulutus 3,3-5,1 l/100 km, CO2-päästöt 75-119 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta.

Uusi Yaris Active alkaen:
autoveroton hinta: 14370€,
arvioitu autovero: 2925,87€, toimituskulut 600€,
kokonaishinta sisältäen toimituskulut 17895,87€
 

VALITSE SINÄKIN KOKOLUOKKANSA 
OSTETUIN JA HALUTUIN 
TOYOTA YARIS

Uusi Yaris MultidriveS alkaen:
autoveroton hinta: 15540€,
arvioitu autovero: 3168,65€, toimituskulut 600€,
kokonaishinta sisältäen toimituskulut 19308,65€
 

Uusi Yaris Hybrid alkaen:
autoveroton hinta: 18500€,
arvioitu autovero: 2195,28, toimituskulut 600€,
kokonaishinta sisältäen toimituskulut 21295,28€
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Uusi esteetön kuntosali Oulussa

Caritas Kuntoutus on avannut uudet kuntoutus-
tilat Oulun Taka-Lyötyssä. Meiltä saat kattavat 

palvelut: fysio- ja toimintaterapiaa, laitoskuntou-
tusta sekä ohjattuja liikuntapalveluja. Tiloissam-
me on viihtyisät yksilövastaanottotilat, esteetön 

kuntosali, monitoimitila sekä terapia-allas.
Kuntosalin yleisövuoroilla voit käydä 

kertalipulla (45 €/10 lipun sarja). 

Huippuetu fysioterapia-asiakkaillemme:
Tarjoamme kuntoutuksen tueksi kaikille fysio-
terapiaan lähetteellä tuleville asiakkaillemme 

kuntosalin käytön maksutta jakson ajan!

Tiedustelut
044 468 4271

www.caritaslaiset.�

vilho.hiltunen@turvatekija.fi

045-113 24 34

Y-tunnus 2632068-6

www.turvatekija.fi

Toimivan ja Turvallisen kodin tekee

�  tuolihissit
�  korihissit
�  lavahissit
�  liesivahdit
�  palovaroittimet ja 

-järjestelmät
�  ovipuhelimet
�  digitaaliset ovisilmät
�  pyörätuolirampit

�  kynnysluiskat
�  tukikaiteet
�  sormisuojat saranoihin
�  sähkölaitteiden ja 

-järjestelmien huollot
�  sähkölaitekytkennät
  �  valaistuksen 

muutostyöt

Kauttani saat kotiisi esteettömyyden, henkilökohtaisen 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin saralle luotettavat ja 
toimivat järjestelmät yli 15 vuoden työkokemuksella: 

OULUN HAUTAUSTOIMISTO

Kanssasi surun kohdatessa.

Asemakatu 21  90100 Oulu  p. (08) 311 2158 (24 h)

www.arvokovaoy.fi

Yksilölliset hautakivet 
Kovan kiviveistämöltä.

Hautauspalvelua
taidolla ja kokemuksella.

Hautauspalveelua

Kauppurienkatu 9

90100 OULU
APTEEKKI

ROTUAARIN APTEEKKI

MAAHANTUONTI, MYYNTI JA VUOKRAUS:  

KUUSILUOTO OY  | KEHITTÄJÄNKATU 16  |  04440 JÄRVENPÄÄ  |  INFO@APUAJONEUVO.FI

APUAJONEUVO.FI
TUTUSTU LAAJAAN 
MALLISTOOMME:

LIIKKUMISEN APUVÄLINEET

S
 H

 O
 P

 R
 I

 D
 E

 R
®

787L 1500,- 888SL  2400,-

TAiMA 450,-

KOKO MAAN 

KATTAVA HUOLTO JA 

TOIMITUS

PARAS HINTA-/ 

LAATUSUHDE 

TILAA ESITE 044 018 3684
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Jäälihalli Oy
Jäälintie 6, 90940 Jääli

08-8166656

jaalihalli@co.inet.i 

www.jaalihalli.i /

OULUN KAIHDINPALVELU
www.kaihdinpalvelu.com

040 728 2928

·  A U T O T A L O T  ·

NAUTI MATKASTA

www.pesuraita.fi Liitintie 11, Oulu Rusko, puh. 530 6950

MATTOPESULA Avoinna
arkisin
8–17

PESETÄ MATTOSI NY T!

 

Palvelupisteet: Kukka-Bukett (Tuira), Vuokon kukka

(Kaukovainio), Parturi Kampaamo Kolmio (Kastelli)

Eläkeläisille jatkuva ilmainen kuljetus

15 km:n säteellä Oulusta.

VAIVAAKO?
Iskias, noidannuoli, rangan jäykkyys/ -kivut, niska-
hartia, päänsäryt, huimaus, nivel- ja lihas vaivat, 
tennis-/golf-käsi, ylä-/ala-raajakivut, puutumiset/ 
hermopinteet, rasitus- ja urheiluvammat...

OSTEOPAATTI KALERVO MÄKELÄ
045 899 3418 Torikatu 70 as 16
www.osteopaattimakelakalervo.fi 

  (08) 343 499         (08) 533 2616

(08) 556 2555     (08) 515 853    (08) 382 490 

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
Proteesit • Pohjaukset • Korjaukset

Implanttiprotetiikka

Rautatienkatu 10 • 90100 Oulu • puh. 0400 272 560 
www.veliheikkinen.i

Iin apteekkiIin apteekki
Laurintie 2, 91100 Ii

Yli-Iin apteekkiYli-Iin apteekki
Kirkkokuja 3 A 3, 91200 Yli-Ii

045 147 6600

045 147 100
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Ajanvaraukset:

(08) 5544 508
www.nallisport.com

Nallisport
- urheilullinen palloilukeskus -

Rakennusliike Lapti Oy 

Voudintie 4, 90400 Oulu  

Janne Karhumaa 0400 602 533 

Risto Koskela 0400 250 180 

Tutustu
lapti.fi/myytävät 

asunnot/
pohjois-suomi

R A K E N N A M M E  H U O L E L L A

Esteettömiä koteja
Esteetön liikkuminen on merkki hyvin suunnitellusta,

toimivasta kodista. Laptin asunnot suunnitellaan 

eri elämäntilanteissa

oleville ihmisille kodiksi, joten arjen toimivuuteen

kiinnitetään erityistä huomiota. Jo rakennusvaiheessa voit itse

vaikuttaa asunnon sisustukseen. Lopputuloksena on

toiveittesi mukainen koti – huolella tehty Lapti-koti.

Auktorisoidut tilitoimistot
Oulussa ja Raahessa

Oletko perustamassa yritystä?
Meiltä saat kaikki tarvitsemasi palvelut ja 

tietoa asioista, jotka kannattaa huomioida

jo perustamisvaiheessa. 

Etsitkö uutta tilitoimistoa?
Ota yhteyttä niin rakennetaan juuri 

sinunlaisesi taloushallinnonratkaisu.

Käy tutustumassa www.esmo.fi

w w w . e s m o . f i

Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen

Kaijonharjun 
apteekki on nyt 

Linnanmaan apteekki!
Muutimme Linnanmaan

Prisman yhteyteen. 

Tervetuloa!

UUSI OSOITE: Kauppalinnankuja 1-3, 90570 Oulu  |  puh. 08-5561 591 fax 08-5561 597

Uudet paremmat aukioloajat: ma-pe 8-20 | la 9-17
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Sähkötoiminen, 3-pyöräinen

• ei ajokorttia, ei rekisteröintiä
• värit: sin, pun, valk
• huippunopeus 15 tai 25 kmh
• voit ajaa myös kävelyteillä
    ja ostoskeskuksissa
• testaa kotiympäristössä 

10pv, toimitus suoraan 
Turusta koko Suomeen

• netissä myös esittelyvideo!
• takuu 2v, huoletonta ajoa
• soita meille, kerromme
   lisää! 02 480 9060 (pvm)
• Hinta alk. 1990 €

   tai 99€/kk 2v
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www.skand.fi

LEIJONA-SÄHKÖSKOOTTERI
Kootaan Turussa, tilaa ilmaiseksi kotiisi 10 päiväksi testiin!

Zeppelinintie 1
90450 KEMPELE

www.easyloma.i 

(08) 5647 400

Läheinen ja luotettava

Tervetuloa

hyvän palvelun

lähiapteekkiin

Palvelemme

Ma – pe  8 – 18

La 9 – 16

Puh. 08 341391

www.merikoskenapteekki.i 

KIRKOLLINEN

HAUTAUSTOIMISTO

Yksilöllistä ja 
luotettavaa 

hautausalan palvelua
vuodesta 1913.

OULU, ISOKATU 11,

Tuomiokirkon vieressä

puh. 311 3354

päivystys 24 h Puh. 

0400 385 354

Asiakaspysäköinti

sisäpihalla.

Uniikki-asiakkaana 
hyödyt aina.

Uniikki-asiakkaan etuja mm.
• Maksuton reseptien uusiminen
• Keskittämisalennus jopa 8 %
• Uniikki-tarjoukset joka kuukausi

OULU Isokatu 27, avoinna joka päivä 8-23 Verkkoapteekki www.ya.fi 
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1,14/1,40 € + pvm 1,14/1,40 € + pvm

Ekohaka 7, 90440 Kempele

Puh. 08 562 0310

Saaristonkatu 27, Oulu

P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 

korjaukset

Matka-Lahtinen
0400 381 867 Timo

matka-lahtinen@co-inet.i 
www.matka-lahtinen.i 

TILAUSAJOT JA VALMISMATKAT RYHMILLE

AUTOKORJAAMO NIKUNEN
www.autokorjaamonikunen.fi

      

 

ÖLJYNVAIHTO AIKAA VARAAMATTA

SM

AMATTAA

SM

Valtuutettu BOSCH-korjaamo
Bosch Car Service

   
  

•  HAUTAKIVET•  HAUTAKIVET
•  VANHOJEN KIVIEN •  VANHOJEN KIVIEN 
 KAIVERRUKSET JA ENTISÖINNIT KAIVERRUKSET JA ENTISÖINNIT

AVOINNA  arkisin klo 9-17 muina aikoina sopimuksen mukaanmuuiniina iaikkoiina so ipimukkkkkkkkkkkkkkkskskskskkkkkkkkkkskkksenenenenenennen mmmmmmmmmmm kkkkkkkkkkkukkukukukukaaaaa

Järvikyläntie 182   Nivala
p. 010 567 3610
www.nivalankivi.com

OU L UNOU L UN

Tervetuloa!
Terveisin kauppahallin väki

115 v. palvelevaa hallikauppaa115 v. palvelevaa hallikauppaa
Lähiruokaa läheltä sinuaLähiruokaa läheltä sinua

Puh. 08 3113 706Puh. 08 3113 706
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Oululaisen Tutoriksen kuntoutustoi-
mintaa kehittäessä uudistetaan ja yh-
tenäistetään konsernin aluekeskusten 
ilmettä. Uusi Tutoris Erikoiskuntou-
tus tarjoaa vaativan kuntoutuksen 
polkuja eri-ikäisille kuntoutujille tu-
kien ajatusta kuntoutuspolusta, jossa 
kuntoutuja tekee matkaa ja asiantun-
tijat tulevat hänen luokseen. Tutorik-
sen Pohjois-Pohjanmaan aluejohta-
ja Arja Kangas kertoo, että yrityksen 
lähestymistapa kuntoutukseen on yh-
teisöllisyyttä ja moniammatillisuutta 
korostava, sillä näin kuntoutuksesta 
muodostuu osa jokapäiväistä elämää 
eikä se ole pelkästään erillinen toi-
mintatuokio.

Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskun-
toutuksessa kuntoutuja voi tavata sa-
malla kertaa useampaa eri erikoisalan 
ammattilaista puhe-, toiminta- ja fy-
sioterapeuttia. – Olemme yhdistäneet 
teknisavusteista kuntoutusta vaativan 
kuntoutuksen erikoisosaamiseen, sil-
lä haluamme tarjota motivoivaa, mie-
lekästä, yksilöllisesti suunniteltua ja 
toteutettua kuntoutusta asiakkaan 

toimintakyvyn parantamiseksi, Kan-
gas kertoo.

Reinilässä on avattu uusi Lasten 
kuntoutusklinikka, joka tarjoaa tu-
kea leikki- ja vuorovaikutustaitojen 
kehittämiseen. Rehapoliksessa sijait-
seva Pohjois-Suomen ensimmäinen 

teknisavusteinen kuntoutusklinikka 
tarjoaa uudentyyppisen kuntoutus-
ympäristön, jossa harjoittelu on ro-
bottiavusteisten laitteiden ja virtuaa-
limaailman ansiosta tehokkaampaa, 
virikkeellisempää ja turvallisempaa.

 

Tutoris tarjoaa moniammatillista ja 
yhteisöllistä kuntoutusta
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Amputoitujen vertaistapaamiset kerran kuukaudessa 
tiistaisin Rehapoliksessa takkahuoneessa. Keskustelua 
tai asiantuntijoiden alustuksia amputoidun elämään 
liittyvistä teemoista. Voit ehdottaa sinua kiinnostavia asioita 
teemoiksi. Kahvitarjoilu.

Tulevat tapaamisajankohdat:
Tiistai 26.4.2016 18.00-20.00
Tiistai 23.8.2016*
Tiistai 27.9.2016 18.00-20.00
Tiistai 25.10.2016 18.00-20.00
Tiistai 29.11.2016 18.00-20.00

*Tapaaminen Kesäkoti
Irjalassa klo 17.00-20.00

Osoite:
Kiviharjunlenkki 4
90220 Oulu
Rehapolis 1, 2 krs
Takkahuone

Lisätietoa:
Oulun Invalidien Yhdistys ry.
Jussi Lotvonen

puh. 044 083 6838
e-mail. jussi.lotvonen@oiy.i 

Amputoitujen vertaistukiryhmä
kokoontuu Rehapoliksessa!
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OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY:N HALLITUS 2016

Puheenjohtaja:

Otso Laxenius, puheenjohtaja, 

email: pj(at)oiy.i , puhelin: 050 574 1567

Varapuheenjohtaja:

Riku Syrjälä, riku.syrjala(at)dnainternet.net

Hallituksen jäsenet:

Kaija Annala

Liisa Bäcklund

Juhani Karppinen

Anni Mannelin

Paula Rantatorikka

Satu Syrjälä

Sihteeri:

Toiminnanjohtaja Jussi Lotvonen, 

email:jussi.lotvonen(at)oiy.i , puhelin: 0440 836 838

TARVITSETKO TIETOKONETTA?
Vauraus Suomi Oy on lahjoittanut Oulun Invalidien Yhdistykselle kuusi kannettavaa 
tietokonetta. OIY lahjoittaa tietokoneet yhdistyksen niitä eniten tarvitseville jäsenille. 
Tietokoneet annetaan niille, joille koneen hankinta on taloudellisesti haastavaa. Voit 
hakea tietokonetta sähköpostitse, kirjepostilla tai soittamalla. Vapaamuotoiset hake-
mukset toimitettava 15.5 mennessä. 

Yhteystiedot:
toimisto@oiy.i 
Oulun Invalidien Yhdistys Ry
Kiviharjunlenkki 4
90220 Oulu

Puh. 050 5741567
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Kesän tapahtumia
Irjalassa

4.5.2016 klo 10.00
Kevätsiivoustalkoot

8.6.2016 klo 12.00
Kesäkauden avajaiset

Jäsenpäivät joka keskiviikko 
8.6.-7.9. klo 12.00

9.7.2016 IrjalaFest vammaisten festarit
klo 12.00 alkaen lasten tapahtuma, 

klo 17.00 alkaen koko perheen tapahtuma

7.9.2016 klo 12.00 Kesäkauden päätösjuhla
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KOKOUSKUTSU
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen

KE VÄTKOKOUSKE VÄTKOKOUS
Aika: torstaina 28. päivänä huhtikuuta klo 18.00 alkaen 

Paikka: Caritas-kodin Caritas-sali, 

os. Kapellimestarinkatu 2, 90140 Oulu

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6§:ssä kevätkokoukselle määrätyt asiat. 
Lisäksi kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen muuttaminen.

Kahvitarjoilu                   Tervetuloa!                 Hallitus

Jäsenlehdessämme on mahdollisuus 

ilmoittaa ilmaiseksi merkkipäivästänne. 

Mikäli haluatte, että jäsenlehdessä olisi 

ilmoitus merkkipäivästänne, ottakaa yhteyttä 

toimistollemme: p. 050 574 1567, toimisto@oiy.i 

Yhdistys kiittää kaikkia vapaaehtoisiaan, 

jotka olivat mukana paketoimassa kirjoja 

Suomalaisessa Kirjakaupassa joulun aikaan. 

Yhdistys hakee edelleen vapaaehtoisia erinäisiin 

vapaaehtoistöihin ja tapahtumiin. 

Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 

toimistollemme: p. 050 574 1567, toimisto@oiy.i 

Oulun seudun vammais- ja kansanterveystyön 

järjestö Vamjaka tarjoaa edullista arkiapusiivousta 

Oulun alueella. Palvelussa on nyt vapaata tilaa 

uusille asiakkaille. Arkiapusiivouksen hinta on 

15 euroa tunnilta.

Arkiapusiivous ei ole tilapäistä vaan siivouksesta 

tehdään jatkuva yhteistyösopimus.

Siivooja tulee kotiisi auttamaan arjen siivoustöissä. 

Asiakkaan tulee kuitenkin tarjota siivoojalle 

siivoukseen soveltuvat välineet. 

Mikäli tarvitset siivousapua kotonasi, voit ottaa 

yhteyttä Vamjakaan.

puh. 040 561 7377

Oulun Seitti nuoret

Nuorisoyhteistyö Seitti on toimintaa 

liikuntavammaisille ja pitkäaikaissairaille 

nuorille. 

Toimintaa toteutetaan nuorten ehdoilla ja 

nuorten lähtökohdista, toiminta on nuorten 

itsensä suunnittelemaa. Seitti myös välittää 

ajankohtaista tietoa.

Facebook: https://www.facebook.com/

groups/284483408283324/

http://seittiweb.org/

Karoliina Välimäki

kajona(@)netti.i 

Sanna Talus

talussanna(@)gmail.com

Anni Mannelin

anni.mannelin(@)gmail.com

Mikko Saukko

mikko.s84(@)gmail.com
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KUNTOUTUS

Puhe- ja toimintaterapiapalveluja ammattitaidolla 
 
Coronaria Kuntoutus tarjoaa puhe- ja toimintaterapiapalveluja kaiken ikäisille asiakkaille. 
Toteutamme palveluja asiakkaalle tutussa ympäristössä kodissa, päiväkodissa, koulussa 
sekä toimipisteissämme.

Asiakaslähtöisyys on toimintamme perusta. Laadimme aina yhdessä asiakkaan kanssa 
kuntoutusjakson tavoitteet ja suunnittelemme kuntoutuksen sisällön asiakkaan yksilölliset 
tarpeet huomioiden. Yhteistyö asiakkaan lähiyhteisön kanssa mahdollistaa kuntoutuksen 
nivoutumisen osaksi arkea ja lisää kuntoutuksen vaikuttavuutta.

Kuntoutukseen voi tulla Kelan, kunnan, keskussairaalan, vakuutusyhtiön maksusitoumuksella 
tai asiakas voi maksaa itse kuntoutuksen kustannukset. 
 
Parhaat tulokset syntyvät yhteistyössä!

Lisätietoja ja asiakasyhteydenotot

Niina Niva
palvelupäällikkö
Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa
Puh. 050 562 9466
niina.niva@coronaria.fi

Mirva Saarela
palvelupäällikkö
Pohjois-Savo, Pirkanmaa, Lounais-Suomi
Puh. 040 183 6609
mirva.saarela@coronaria.fi

www.corkuntoutus.fi


