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Pääkirjoitus

KoKousKutsu
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen

KE VÄTKOKOUS
Aika: tiistaina 22. päivänä huhtikuuta 2014 klo.18.00 alkaen

Paikka: Caritas-kodin Caritas-sali,  
os. Kapellimestarinkatu 2, 90140 Oulu

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

Kahvitarjoilu                   Tervetuloa!  
Hallitus

Kun kirjoitan tätä, olen tullut juuri kotiin OLS- Classic 
– salibandyottelusta. Ottelu oli mitä mielenkiintoisin ja 
viimeiseen saakka jännittävä. Samalla se oli mainio kuva-
us meidän ihmisten tavasta ajatella asioita. Osalle meistä 
on luonnollista haaveilla asioista ja unelmoida sellaisesta, 
mitä emme edes näe, olemme suorastaan opportunisteja, 
mahdollisuuksien näkijöitä. Osa meistä haluaa nähdä kai-
ken keskellä hyvää ja mahdollisuutta hyvään, haluaa olla 
optimisti. Suomalaisethan ovat itsestään usein sitä miel-
tä, että näemme asiat niin kuin ne ovat ja teemme päätök-
semme järkeen perustuen. Olemme realisteja. Jos kysyisin 
asiaa minun ranskalaiselta ystävältäni, hän pitäisi meitä 
pessimisteinä. Ihmisinä, jotka varalta näemme riskit ja va-
raudumme niihin, koska varmaa on se, että epäonni koh-
taa meitä. Taidamme jopa olla kuuluisa tästä, ehkä.

Meitä kaikkia tarvitaan. Kaikkia neljää yllä mainittua 
luonteenlaatua. Etenkin yhdistystoiminnassa se on aina 
ilo, kun on se mahdollisuuksien näkijä, joka piirtää tai-
vaille suuriakin suunnitelmia ja on sitä mieltä, että vain 
maailmanloppu ja ydinsota ovat ainoat esteet. Hän takaa 
sen, että joukossa on eloa ja iloa. Aivan toisella laidalla on 
sitten pessimisti, joka näkee maailmanlopun ja ydinsodan 
pienimpinä riskeinä, mitä eteen voi tulla. Onhan mahdol-
lista, että aikaa ennen noita kahta, rahat loppuvat, tekijät 
sairastuvat, taloon iskee kosteusvaurio tai emme vain osaa 
tehdä oikeita asioita. Välissä optimisti ja realisti yrittävät 
hyssytellä ja pitää todellisuutta läsnä.

Tärkeintä ei kuitenkaan ole se, miten maailman näem-
me. Paljon tärkeämpää ja merkityksellisempää on halum-
me mennä eteenpäin. Pysähdys on kehityksen pahin vi-

hollinen ja kuolemaksi kaikelle aktiivisuudelle. Pelkkä 
tahto mennä eteenpäinkään ei aivan riitä. Ei riitä, että 
päätän lähteä ulos ja vain kävellä. Silloin voi käydä kuten 
elokuvassa Forrest Gump, jossa päänäyttelijä käveli hal-
ki Amerikan, vailla hyötyä ja vailla päämäärää. Hän koki 
paljon ja näki paljon, mutta miten hyödyllistä se oli? Hä-
nelle siitä oli. Joukolle ihmisiä moinen harvoin on hyö-
dyksi.

Päämäärä voidaan nähdä myös tavoitteellisuutena. Yri-
tysmaailma käyttää niinkin hienoa sanaa kuin visio. Sana 
tulee latinan kielestä ja on suomennettavissa sanaksi 
”näky”. Näkyhän on mielikuva unelmasta. Olemme siis 
opportunistin tontilla. Visio muuttuu strategiaksi. Tuo jo 
Rooman vallan ajalta tuttu sana on tätä päivää joka pai-
kassa. Strategia on suunnitelma vision toteuttamiseksi. 
Se sisältää kuvausta halutusta näystä sekä sen ympärillä 
keinoja ja kuvausta jopa mahdollisista uhista, joihin va-
rautua. Se sisältää myös työkalun, kuinka seurata onnis-
tumista. Pelkkänä paperina strategia on turha, mutta kart-
tana, jonka avulla pidämme liikettä yllä ja matkaamme 
kohti visiota, se on hyvin merkityksellinen – välttämätön.

Myös OLS:lla on visio – olla sarjassaan paras. Valmen-
tajalla on strategia sekä koko joukkueella taktiikka jokais-
ta peliä varten, miten onnistua ja miten pitää liikettä yllä 
kohti visiota – unelmaa. Eilisessäkin pelissä matkaa oli 
tekemässä opportunisti, optimisti, realisti ja pessimisti. 
Lopputulos oli kuitenkin tärkein, voitto – yhdessä raken-
nettu voitto. Matka voi jatkua kohti seuraavaa etappia.

Hallituksen  puheenjohtaja Otso Z. Laxenius
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toIMIsto tIEDottAA

LIIKuntAtOIMIntA

Kevään 2014 –ja syKsyn 2014 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: Anni Mannelin, 041 549 7915, anni.mannelin@gmail.com
Sähköpyörätuolia käyttävien vauhdikas harrasteryhmä, joka järjeste-
tään yhteistyössä Merikoski SBt, Oulun Invalidien yhdistyksen ja liikun-
taviraston kanssa.
Jumppakimppa - Caritas-Koti: 
torstaisin klo: 16.00-18.00. 
Lisätietoa: Kaija Annala p. 040 765 4142 
 
Jumppakimppaan sisältyy ohjattu kuntosali ja allasjumppa, jonka jäl-
keen on mahdollisuus vielä kahvitella neuvottelutilassa muiden kanssa. 
Ryhmä 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 va-
paata harjoittelua. tule mukaan! 
 
KaiKKi LiiKUntatoimet ovat
maKsUttomia yHDistyKsemme jäseniLLe!

tAPAHtuMAt: 

KevätKoKoUs:  

Oulun Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen  KEVÄtKOKOuS 
Aika: tiistaina 22. päivänä huhtikuuta 2014 klo.18.00 alkaen 
Paikka: Caritas-kodin Caritas-sali, 
os. Kapellimestarinkatu 2, 90140 Oulu 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6§:ssä kevätkokouksel-
le määrätyt asiat. 
Kahvitarjoilu 
tervetuloa! 
Hallitus

Kesäkoti irjalan kesäkauden avajaiset 21.5.2014 
ylläs kutsuu, aluetapahtuma 6.6.2014 – 8.6.2014 s.o.s 
Kemin seudun invalidit ry saapuvat ouluun irjalaan sunnuntai-
na 3.8.2014 
Kesäkoti irjalan kesäkauden päättäjäiset 10.9.2014
 

syysKoKoUs:  

Oulun Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen  SYYSKOKOuS 
Aika: tiistaina 25. päivänä marraskuuta 2014 klo.18.00 alkaen 
Paikka: Caritas-kodin Caritas-sali, 
os. Kapellimestarinkatu 2, 90140 Oulu 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6§:ssä syyskokouksel-
le määrätyt asiat. 
Kahvitarjoilu 
tervetuloa! 
Hallitus 

naisfoorUmi: 
OYI:n naisfoorum aloittaa kokoontumiset tammikuussa 2014, paikka-
na talvisaikaan Caritas-kodin kappelissa, muina aikoina Kesäkoti Irjala. 
naisfoorumi kokoontuu torstaisin klo. 14-16.00

I H A N A I S E T-ryhmä
Ihanaiset on vertaistuellisen ryhmän eri tavoin vammaisille ja pitkä-
aikaissairaille täysi-ikäisille naisille. Ryhmässä keskustellaan omaan 
identiteettiin, ja itsetuntoon liittyvistä asioista sekä jaetaan kokemuk-
sia naisen elämästä, iloista ja suruista luottamuksellisessa ilmapiirissä. 
Lähtökohtana ja tavoitteena on vahvistaa naiskuvaa ryhmässä käyty-
jen teemojen sekä keskusteluiden avulla. uskalla olla nainen ja tule mu-
kaan jakamaan kokemuksiasi naisen elämästä, tai vain kuuntelemaan 
muiden kokemuksia.

HUHtiKUUn taPaaminen  

ma 7.4 klo 17-19 
Elinikäinen oppiminen -mitä, missä,miten? 
Vieraana Sari toppila

ma 7.4. klo 17-19
teema: Koskettelukirja ja vapaaehtoistoiminta. Vieraana Vuokko Kerä-
nen Paikka: Kumppanuuskeskus 4 krs, henk.kunnan kahvihuone

ma 5.5. klo 17-19
teema: Elinikäinen oppiminen - mitä, missä, miten? Vieraana Sari top-
pila Paikka: Kumppanuuskeskus 4 krs. henk.kunnan kahvihuone
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A V A R A T-ryhmä 
SAMAt-projekti ja Oulun SEtA ry järjestää yhteityössä ryhmän.  Avarat-
ryhmä on tarkoitettu kaikille yli 16-vuotiaille sukupuoleen, seksuaali-
seen suuntautumiseen, vammaan tai toimintakykyyn katsomatta. 
 

ryhmä kokoontuu Kumppanuuskeskuksen
esteettömissä tiloissa.
 
Avarat-ryhmän on tarkoitus toimia rentona paikkana, jossa voidaan 
viettää aikaa yhdessä luottamuksellisesti poristen ja uusiin ihmisiin tu-
tustuen.

to 27.2. klo 17-19
Aiheena: tutuiksi. Rentoa tutustumista toisiimme

ti 25.3. klo 17-19
Aiheena: tutummiksi. Jatkamme viime kerran pohjalta

ti 15.4. klo 17-19
Aiheena: Minuus. Pohdintaa kehon ja mielen itsetunnosta

ti 27.5. klo 17-19 
Aiheena: tunteet, mielen hyvinvointi ja arjessa jaksaminen

to 19.6. klo 17-19 
Aiheena: tulta ja jäätä. Kosketuksesta ja läheisyydestä.

 OULUN SAMAT
- P E R H E T A P A A M I N E N
Perhetapaamisissa on mahdollisuus tavata samanlaisia ja erilaisia per-
heitä. Perheitä yhdistää vanhemman tai vanhempien vammaisuus tai 
pitkäaikaissairaus. tapaamiset tarjoavat hetken hengähdystauon arjesta 
mukavassa seurassa. Vanhemmille ja lapsille on omaa ohjelmaa.
Vanhempien ryhmän teemat ovat suuntaa antavia ja niiden lisäksi ta-
paamisissa keskustellaan ajankohtaisista ja esille nousevista asioista.  
Lasten toiminta on ohjattua/valvottua leikkiä, askartelua ja yhdessä-
oloa.
Ohjaajana Samat-projektin työntekijä.  Mukana myös yleisavustaja/las-
tenhoitaja.

Kevään taPaamiset 2014: 

La 12.4. klo 13-16 
eema: Riskitilanteiden tunnistaminen lapsiperheessä 

La 10.5. klo 13-16
Päivä Ainolan puistossa

Paikka: Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, 4 krs henki.kunn. kahvihuone
teemat ovat viitteellisiä ja aina on aikaa keskustella perheille ajankoh-
taisista ja tärkeistä aiheista.

tervetuloa mukaan myös uudet perheet, joissa toinen tai molemmat 
vanhemmista ovat vammaisia.

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  
Ari-Pekka Ahola  Jäsen  050 4372558 
Kaija Annala  Jäsen  040 7654 142

Puheenjohtajan yhteystiedot:                                                                                            
email: pj(at)oiy.fi, puhelin: 050 574 1567

sihteerin yhteystiedot:                                                          
email:jussi.lotvonen(at)oiy.fi, puhelin: 0440 836 838

 

HALLItus 2014

sAMAt-projektin kevät 2014



Hyvä lukija,
Vuosi 2013 yhdistyksemme 76. toimintavuosi oli 
monin tavoin tapahtumarikas. Oulun Invalidien 
Yhdistyksen toimintaan osallistui uusia ihmisiä en-
nätyksellisen paljon. Tämä kertoo yhdistyksen -ja 
sen toiminnan tarpeellisuudesta. Jäsenmäärän kas-
vu edelliseen vuoteen verrattuna oli kaksinkertainen, 
mistä voimme kaikki yhdistyksessä toimivat olla yl-
peitä. 
Kesäkoti Irjala on ollut jo melkein kolmekymmen-

tä vuotta yhdistyksemme toiminnan keskus, pääasi-
assa kesäisin. Irjala on jäsenistölle tärkeä paikka, mei-
dän kaikkien koti. Jäsenistö viihtyy keskiviikkoisin 
jäsenpäivillä ja muissa yhteisissä tapahtumissa. Kesäi-
sin joka viikko jäsenpäivää tulee viettämään kymme-
niä jäseniä ja toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä ta-
paamaan ystäviä, paistamaan makkaraa, nauttimaan 
kahvista ja viettämään hauska päivä. 
Vertaistuki on ollut yhdistyksemme tukijalka ja tär-

keä toiminto jo vuosikymmenien ajan. Vertaistuki 
on laajentunut amputoiduista koskemaan paljon laa-
jempaa joukkoa, joka on tärkeä suunta tulevaisuu-
dessakin. Haluamme tarjota mahdollisimman laajal-
le joukolle apua tarvitsevia vertaistukea, koemme sen 
olevan tärkeä osa yhdistyksemme toimintaa. Uusim-
pina vertaisryhminä ovat nuoret vammaiset ja Pikku 
Käsi-ryhmä, jossa on raajapuutoslapsia. Näiden ryh-
mien tarve on merkittävä, niihin haluamme osoit-
taa tukea lisää tulevaisuudessa. Nuorissa ja lapsissa 
on tulevaisuus, heidän pärjääminen elämässä on tär-
keä ja merkittävä vaikuttamisen paikka yhdistyksel-
lemme. Amputoitujen vertaistapaamiset ovat myös 
löytäneet paikkansa toiminnassamme, joka kuu-
kautisia tapaamisia odottaa aina vain isompi jouk-

ko meitä amputoituja. Henkilökohtaisia tapaamisia 
sairaalassa, tuettavien kodeissa ja yhdistyksen toimis-
tolla oli 2013 vuonna taas toistasataa. Tämä luku on 
merkittävä määrä ihmisten auttamista vaikka se on 
vain murto-osa todellisesta vertaistuen määrästä, jota 
tarjoamme toisillemme aina tavatessamme yhdistyk-
sen tapahtumissa. Vertaistuki todellakin on yhdistyk-
semme tukijalka ja tärkeä toiminto. 
WEP-Projekti oli neljän vuoden ajan yhdistyksem-

me tärkeimpiä toimintoja, jonka vuoksi haikein mie-
lin jouduimme hyväksymään rahoittajan päätöksen 
projektin rahoituksen ja sitä kautta koko projektin 
loppumisesta. Valitettavasti säädökset ovat määrätty, 
joiden mukaan projektien elinkaari voi olla vain neljä 
vuotta. Tämä tarkoittaa hyvistä työntekijöistä luopu-
mista ja jäsenistölle tärkeän avun loppumista.  Yhdis-
tyksen hallitus miettii koko ajan uusia ideoita projek-
teista, joilla voimme parantaa vammaisten ihmisten 
elämää ja hyvinvointia. 
Talous on vahvistunut viime vuodet tarkan talou-

den seurannan vuoksi. Talouden tasapainottamista 
jatkettiin myös 2013, joka näkyi jäsenistölle joiden-
kin palveluiden tai tapahtumien leikkauksina. Talou-
den vahvistamista jatketaan myös tulevaisuudessa, 
jotta yhdistys olisi mahdollisimman vahva taloudel-
lisesti myös tulevaisuudessa. Varainhankintaa olem-
me tehneet tututtuun tapaan jäsenmaksuilla, jäsen-
lehden mainoksilla ja vaalikeräyksillä. Yhdistyksessä 
mietitään aktiivisesti uusia keinoja varainhankintaan 
talouden vahvistamiseksi. 

Toiminnanjohtaja Jussi Lotvonen

Toiminnanjohtajan palsta
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Caritaksen juuret ovat syvällä oululaisuudessa. Caritas-
Säätiö perustettiin vuonna 1998 oululaisten sotavete-
raanien,  Oulun Invalidien Yhdistyksen, Oulun Seudun 
CP-yhdistyksen, kahden paikallisen yleishyödyllisen 
säätiön sekä Oulun evankelisluterilaisten seurakuntien 
toimesta. Säätiön perustamisella oli vankka tuki niin 
seurakuntien kuin kaupungin luottamushenkilöiden 
keskuudessa. Säätiön perustaminen vastasi vanhusten 
ja vammaisten palveluasumisen ja kuntoutuksen polt-
tavaan tarpeeseen.

 
Tänä päivänä säätiön ja sen yhteistyökumppaneitten toi-
minnan tuloksena oululaisille vanhuksille ja vammaisil-
le on tarjolla yli 500 palveluasuntoa ja yli 100 palvelu-
koti- ja kotiryhmäasuntoa. Caritaksen kotiin annettavien 
palvelujen kokonaisuus on monipuolinen tarjoten sekä 
kotihoitoa että muita kotona tarvittavia palveluita. Joh-
toajatuksena on mahdollistaa asiakkaidemme kotona asu-
minen palvelujen turvin – oli tuo koti sitten ihmisen oma 
koti, palvelutalossa oleva koti, palvelukoti tai hoivakoti. 
Caritas tarjoaa palveluitaan ihmisille kaikissa elämänvai-
heissa, keskellä elämän tapahtumia ja käänteitä, aina kun 
apu on tarpeen.

 Asiakkaan tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat 
tarjolla oululaisille ainutlaatuisella tavalla. Caritaksen ko-
tilääkäritoiminta on uusi terveydenhuollon palvelu Ou-
lussa. Caritas-Kodin yhteyteen vuoden 2015 alussa avat-
tavaan täyden palvelun Caritas Lääkäritaloon tulee uusi, 
lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa tarjoava sairaala. Täl-
lä hetkellä Oulun keskustassa toimiva Caritas Lääkärita-
lo palvelee jo kaiken ikäisiä potilaita, myös työterveyssa-
siakkaita. 

Oululaisia palvelee jo yli 300 osaavaa caritaslaista. Lisäk-
si toiminnassamme on mukana iso joukko vapaaehtoisia, 
joiden merkitys Caritaksen aktiivisen vapaa-ajan- ja yhs-
tävätoiminnan toteuttamisessa on korvaamaton. 

Säätiö omistaa sosiaalipalveluja tuottavan Caritas Palve-
lut Oy:n ja pääosin myös Caritas Lääkärit Oy:n. Suomes-
sa käydään keskustelua siitä, mihin sosiaali- ja terveysalan 
toimijoiden voitot päätyvät?

 Caritaksen vastaus kysymykseen on yksinkertainen ja 
selkeä. Yleiseksi hyväksi. Yhtiöiden tuotoilla säätiö tukee 
vanhusten ja vammaisten asumisoloja ja kuntoutusta ke-
hittämällä mm. vapaaehtoistyötä, vertaistoimintaa, uusia 
kuntoutusmuotoja ja arjen diakoniaa. Tuotot jäävät hyö-
dyttämän oululaisia toiminnan kautta ja jäävät lopulta 
aluetalouteen synnyttämään uutta työtä ja toimeentuloa.  

Caritas on aidosti oululainen
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OULU LIIKKUU 

Aikuiset, seniorit, ikääntyneet 

LIIKUNTA- JA 
TOIMINTARAJOITTEISTEN LIIKUNTA 

2.9. - 13.12.2013 ja 7.1. - 16.5.2014 (ei viikoilla 43 ja 10) 
 

Oulun kaupungin liikuntapalvelut järjestää erilaisia soveltavan- / erityisliikunnanryhmiä omana 
toimintanaan ja yhteistyössä yhdistysten, seurojen ja opistojen kanssa. Soveltavalla- / 
erityisryhmienliikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden 
tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti 
tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Löydät meiltä 
ikään katsomatta omatoimiseen liikuntaan ja omaan hyvinvointiin innostavia liikuntaryhmiä sekä 
opastusta ja ohjausta liikunta-asioissa: 
• ikääntyneille, joilla toimintakyky on alentunut 
• vammaisille 
• pitkäaikaissairaille 
• mielenterveysasiakkaille 
 
Osoitteessa www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/erityisryhma löydät kaikki erityisliikunnan liikun-
taryhmät, lainattavat soveltavan liikunnan välineet, tapahtumat - ja koulutus-sivut. 
Samalla sivulla on liikuntapalveluiden tiedot lasten ja perheiden- sekä nuorten- / Action liikunnasta. 
Aikuisten liikunta ja terveysliikunta ovat yhdistettyjä ja erikseen löytyvät senioreiden- ja 
ikääntyneiden liikunta.  Tutustu sivuihimme! 
 
Liikunta- ja toimintarajoitteisten liikunnasta vastaavat: 
- Oulu, Oulunsalo ja Ylikiiminki: Virpi Rajala p. 044 703 8046, virpi.r.rajala(at)ouka.fi 
- Kiiminki: Virpi Harju p. 050 379 6711, virpi.harju(at)ouka.fi 
- Haukipudas ja Yli-Ii: Tuija Kemppainen p. 050 390 0059, tuija.kemppainen(at)ouka.fi 
 

 
PALLOILU 
 
Pyörätuolikoripallo  
Ke 18.00 - 19.30 Maikkulan yläaste 
 
Oulun invalidien yhdistyksen peli- ja harjoitteluryhmä aikuisille ja nuorille. 
 
Maksuton 
Tiedustelut Hannu Korvala p. 044 577 4784 
 
Sähkärisalibandy   
Ma 18.00 - 19.30 Linnamaan liikuntahalli 
Ke 18.00 - 19.30 Linnamaan liikuntahalli 
 
Sähköpyörätuolia käyttävien vauhdikas harrasteryhmä, joka 
järjestetään yhteistyössä Merikoski SBT, Oulun Invalidien yhdistyksen ja liikuntaviraston kanssa. 
 
Maksuton 
Tiedustelut: p. 041 549 7915 anni.mannelin(at)gmail.com 
 
Sulkapalloa   
Ti 18.00 - 19.30 Maikkulan yläaste 
 
Kausimaksu 40 €, tutustumiskäynti maksuton 
Ilmoittautumiset ohjaaja Erja Kaakkuriniemi p. 041 549 7755 
www.tervasulka.fi/ 
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OULU LIIKKUU 

 

Aikuiset, seniorit, ikääntyneet 

TUKI- JA LIIKUNTAELINOIREISTEN 
RYHMÄT  

2.9. - 13.12.2013 ja 7.1. - 16.5.2014 (ei viikoilla 43 ja 10) 
 
Oulun kaupungin liikuntapalvelut järjestää erilaisia soveltavan- / erityisliikunnanryhmiä omana 
toimintanaan ja yhteistyössä yhdistysten, seurojen ja opistojen kanssa. Soveltavalla - / 
erityisryhmienliikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden 
tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti 
tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Löydät meiltä 
ikään katsomatta omatoimiseen liikuntaan ja omaan hyvinvointiin innostavia liikuntaryhmiä sekä 
opastusta ja ohjausta liikunta-asioissa: 
• ikääntyneille, joilla toimintakyky on alentunut 
• vammaisille 
• pitkäaikaissairaille 
• mielenterveysasiakkaille 
 
Osoitteessa www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/erityisryhmat löydät kaikki erityisliikunnan 
liikuntaryhmät, lainattavat soveltavan liikunnan välineet, tapahtumat - ja koulutus-sivut. 
Samalla sivulla on liikuntapalveluiden tiedot lasten ja perheiden- sekä nuorten- / Action liikunnasta. 
Aikuisten liikunta ja terveysliikunta ovat yhdistettyjä ja erikseen löytyvät senioreiden- ja 
ikääntyneiden liikunta.  Tutustu sivuihimme! 
 
Tuki- ja liikuntaelinoireisten liikunnasta vastaavat: 
- Oulu, Oulunsalo ja Ylikiiminki: Virpi Rajala p. 044 703 8046, virpi.r.rajala(at)ouka.fi 
- Kiiminki: Virpi Harju p. 050 379 6711, virpi.harju(at)ouka.fi 
- Haukipudas ja Yli-Ii: Tuija Kemppainen p. 050 390 0059, tuija.kemppainen(at)ouka.fi 
 

 
 

KUNTOSALI 
 
STARTTAA TERVEYTTÄ–kuntosali  
Ma 12.00 - 13.00 Oulun uimahalli, kuntosali 
Ma 16.00 - 17.30 Oulun uimahalli, kuntosali 
To 12.00 – 13.00 Oulun uimahalli kuntosali 
Ke 15.00 - 16.00 Raatin uimahalli, kuntosali 
 
Uusien asiakkaiden opastus kuntosalille. Vuoroille hakeudutaan liikuntaneuvonnan ja 
liikunnanohjaajien opastuksen kautta. 
 
Sarjalippu 10 kpl 40 € aikuiset, 22 € aleryhmät, kertamaksu 5.00 € aikuiset, 2.80 € aleryhmät 
Ilmoittautumiset p. 044 703 806600, 044 703 8042 
 
Kuntosali selkäongelmaisille 
Ma 17.15 – 18.00 Kaupungin sairaala, kuntosali 
 
Omatoiminen pieni kuntosaliryhmä selkäongelmaisille asiakkaille.  
 
Kausimaksu 25 € 
Ilmoittautuminen liikuntapalvelut p. 044 703 8046, 044 703 8042 tai Oulun Seudun Selkäyhdistys ry 
p. 040 865 5132  
www.oulunseudunselkayhdistys.com 
 
 

Hakeudu Kelan kuntoutukseen Taukokankaalle Oulaisiin,
kuntoutus on osallistujille maksutonta

Kelalle jätettävät kuntoutushakemukset lomake nro 132, liitteenä lääkärin kirjoittama B-lausunto

· Kuulovammaisten aikuisten kuntoutuskurssi nro 54114
   Kurssi alkaa 10.3.2014. Lisätietoja antaa Sanna Koski puh. 044 4794 737
   tai Marja Kauppinen puh. 044 4794 715.

Taukokankaalle mahdollisimman pian lähetettävät kuntoutushakemukset lomake 132,
liitteenä lääkärin kirjoittama B-lausunto tai vaikeavammaisilla lomake 104, liitteenä kun-
toutusuunnitelma. Osoite Taukokangas Oy, PL 110 86301 Oulainen

Seuraavissa lisätietoja antaa Tuula Korkiakoski puh. 044 4794 751:
· Suoliston kehityshäiriöitä sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssi nro 54377.
   Kurssi alkaa 16.6.2014.
· Luuston ja nivelten kehityshäiriöitä sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssi
  osittainen perhekurssi, 54250. Kurssi alkaa 2.6.2014. 

Seuraavissa lisätietoja antaa Päivi Nurmi, puh. 044 4794 768:
· Kehitysvammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskurssi nro 54278 alkaa 28.04.2014
· CP-oireyhtymää sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssi  nro 54233
   alkaa 05.05.2014.

Lisätietoja kursseista löydät www.taukokangas.fi  tai www.kela.fi .
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OULU LIIKKUU  

Eläkeläiset 

SENIORILIIKUNTA 
2.9. - 13.12.2013 ja 7.1. - 16.5.2014 (ei viikoilla 43 ja 10) 

 
Senioriliikunnasta tiedustelut: 
- Ulla Virrankoski p. 044 703 8046, ulla.virrankoski(at)ouka.fi 
 
 

 
 

Seniorikortti 
Seniorikortti on tarkoitettu oululaisille 65 vuotta täyttäville ja iäkkäämmille itsenäiseen kuntoiluun. 
Kortilla pääsee liikkumaan yleisövuoroilla päiväaikaan Oulun kaupungin liikuntalaitoksissa ja 
Kiimingin Kimmoketalolla. Kortin voi hankkia sen vuoden alussa, kun täyttää 65 vuotta. 

Seniorikorttia varten tarvitaan OuluCard (3€), jonka voi ostaa kaupungin liikuntalaitosten 
palvelupisteistä tai yhteispalvelupisteistä. Palvelupisteissä korttiin ladataan käyttöoikeus (30€) 
vuodeksi eteenpäin. 

Seniorikortti oikeuttaa harjoitteluun kuntosalilla yleisö- ja seniorivuoroilla sekä uintiin ja 
vesivoimisteluihin pääosin maanantaista perjantaihin klo 16 saakka.  Kortti ei oikeuta ohjattuihin 
kuntosali- ja saliliikuntaryhmiin. 
 
    Seniorikorttivuoroista ilmestyy oma esite, nouda se liikuntalaitoksistamme! 
 
 

KUNTOSALI 
 
Uusien senioriasiakkaiden opastetut kuntosalivuorot 
Oletko aiemmin käyttänyt kuntosalilaitteita? Tule opettelemaan ohjaajan opastuksella. 
 
Ke 11.00 - 12.00 Oulun uimahalli, kuntosali 
Ke 14.00 - 15.00 Raatin uimahalli, kuntosali         
Pe 11.00 - 12.00 Raatin uimahalli, kuntosali 
Pe 10.00 - 11.00 Urheilutalo, kuntosali 3 (2. krs.) UUSI! 
 
Seniorikortti, kertamaksu 2.80 €, 10 kpl sarjalippu 22,00 € 
Tiedustelut p. 044 703 8046, 044 703 8042 
 
Ohjattu kuntosaliryhmä eläkeläisille 
Ti 9.00 - 10.00 Linnanmaan liikuntahalli, kuntosali 
 
Ohjattu alkuvoimistelu ja loppuvenyttelyt, kuntosaliharjoittelua omaan tahtiin. 
 
Kertamaksu 2.80 €, 10 kpl sarjalippu 22,00 € 
Tiedustelut p. 044 703 8046, 044 703 8042 
 
Veteraanien ja ikääntyneiden kuntosali 
Ti 13.00 - 14.00 Oulun uimahalli, kuntosali 
 
Ohjattu alkuvoimistelu, omatoiminen kuntosaliharjoittelu ja ohjattu loppuvenyttely. 
 
Veteraanikortti, kertamaksu 2.80 €, 10 kpl sarjalippu 22,00 € 
Tiedustelut p. 044 703 8046, 044 703 8042 
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OULU LIIKKUU 

Ikääntyneet, yli 70-vuotiaat 

VOIMA-TASAPAINORYHMÄT 
2.9. - 13.12.2013 ja 7.1. - 16.5.2014 (ei viikoilla 43 ja 10) 

 
Ikääntyneiden, yli 70-vuotiaiden liikunnasta vastaavat: 
- Oulu, Oulunsalo ja Ylikiiminki: erityisliikunnanohjaaja Virpi Rajala p. 044 703 8046, 
  virpi.r.rajala(at)ouka.fi 
- Kiiminki:  liikunnanohjaaja Virpi Harju p. 050 379 6711, virpi.harju(at)ouka.fi 
- Haukipudas ja Yli-Ii: Tuija Kemppainen p. 050 390 0059, tuija.kemppainen(at)ouka.fi 

 
 

 
 
 
Voima- tasapainoryhmät, liikuntapalvelut liikuttaa: 
Ma ja to 12.00 - 13.00  Raatin uimahalli, liikuntasali 
Ma ja to 13.15 - 14.15 Raatin uimahalli, liikuntasali 
 
Ryhmät kokoontuu kaksi kertaa viikossa. Tunnilla vahvistetaan alaraajojen voimaa ja harjoitellaan 
tasapainoa. Alussa yhteinen alkuvoimistelu ja lopussa miellyttävät venyttelyt. Liikunnan apuväline 
(rollaattori, keppi) ei ole este osallistumiselle. 
 
Sarjalippu 10 kpl 22 € tai kertamaksu 2.80 € 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen p. 044 703 8049, 044 703 8048, 044 703 8042  
 
To 11.00 - 12.00 Caritas, kuntosali  
 
Kausimaksu 25 €.  
Tiedustelut ja ilmoittautuminen p. 044 703 8042 
 
 
Voima- tasapainoryhmät, Oulun kansalaisopisto liikuttaa: 
Ma 11.45 - 12.45 Kaukovainion nuorisotalo, Hiirihaukantie 12 
To 10.30 - 11.30  Kaukovainion nuorisotalo, Hiirihaukantie 12 
Ma 09.00 - 10.00  Sportello, Myllyoja, Karvarinaukio 5  
Ma 10.00 - 11.00  Sportello, Myllyoja, Karvarinaukio 5 
Ke 12.00 - 13.00  Seniorkunto Metsolan Kartano, Mielikintie 8,    
Ke 13.30 - 14.30  Sara Wacklin-koti, Koulukatu 4 
Ke 12.00 - 13.00  Rajakylän hoiva, Ruiskukkatie 2 
Pe 09.00 - 10.00 Kaakkurin nuorisotalo, Pesätie 13 
Pe 10.00 - 11.00 Kaakkurin nuorisotalo, Pesätie 13 
Ke 11.15 - 12.00 Palokan palvelukeskus 
Ke 10.00 - 11.00  Intiön Palvelutalo 
 
Kausimaksu 20 € 
Ryhmiin ilmoittautuminen paikan päällä. Tiedustelut p. 08 555 4060. 
 
Tasapaino- ja tuolijumppia palvelukeskuksissa 
Oulun kansalaisopiston järjestää tasapainoliikuntaa ja tuolijumppia. 
Tiedustelut p. 08 555 4060. 
www.oulunkansalaisopisto.fi  
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Jäälihalli Oy
Jäälintie 6, 90940 Jääli

08-8166656
jaalihalli@co.inet.fi 

www.jaalihalli.fi /

Rautatienkatu 10, 90100 Oulu
 

Puh: 0400 272 560 
Aukioloajat:

Ma-To: 8.30 - 17.00
Pe: 8.30-13.00

http://veliheikkinen.fi /

Hammaslaboratorio
Veli Heikkinen Oy
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Nuoret mukaan 
toimintaan!
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n nuoret ovat perustaneet oman ryhmän, jonka tarkoituksena 

on kerätä alueen nuoria vammaisia yhteen. Kaiken toiminnan lähtökohtana on, että nuo-

ret itse ideoivat toiminnan ja tapahtumat. Ryhmä on kaikille nuorille vammaisille avoin!

Lisätietoa ryhmästä saat: 

yhdistyksen toimistolta: 
Oulun Invalidien Yhdistys ry
Jussi Lotvonen puhelin: 0440-836 838 tai sähköpostitse jussi.lotvonen(at)oiy.fi.

ryhmän yhteyshenkilöiltä: 
Mikko Saukko,
puhelin: 040 4123 407
tai sähköpostitse: mikko.s84(at)gmail.com
Anni Mannelin,
041 5497 915
tai sähköpostitse: anni.mannelin(at)gmail.com

seuraa nuoria facebookissa! 

Saat lisätietoa ajankohtaisista tapahtumista,
ryhmän toiminnasta ja tutustu uusiin ihmisiin!

Liity joukkoomme: 

facebook.com/pages/Starista-tähtiin/150210355019088 

OIY:n Jäsenlehti 1/14 13
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Viisi vuotta sitten sain avukseni ja vastuulleni avusta-
jakoiran. Haluan heti alkuun painottaa, että koiran hal-
linta ilman hihnaa vaatii minulta ja koiralta paljon, jon-
ka vuoksi on tärkeää, ettei se kuule nimeään muilta 
kuin minulta. Mikäli tämä artikkeli sattuisi saamaan lu-
kijoita, voitte pitää lukemista jatkeassanne C -merkin-
tää koiraani viittaavana.

Lukutaito on kaiken  A ja O

Avustajakoirat koulutetaan lukemaan käyttäjän käsky-
jä tai vihjeitä mahdollisimman pienistä liikkeistä. Koiran 
hallinta perustuu katsekontaktiin, joka on kuin talutus-
hihna. Koira ei voi karata, jos se katsoo silmiin ja sen nimi 
on sana asia kuin ”kuuntele minua!”. Motivaatiota pitää 
yllä toistuvat herkkupalat. Hyvä ruokahalu onkin yksi syy, 
miksi avustajakoirat ovat useimmiten labradoreja.

Luemme toisiamme C:n kanssa nykyään hienosti, min-
kä eteen tein kyllä aluksi ja edelleen paljon toistoja ja 
tarkkuutta vaativia harjoituksia. C havaitsee pienetkin 

Avustajakoirasta on paljon hyötyä
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vihjeet, esimerkiksi kun katson oikealle, se tulee sivulle. 
Kun muodostan huulilla sanan maahan, se käy makuul-
le. Kun heilutan kättä sylissä, se tuo päänsä lähelle kättä, 
jotta saan pannan pois. Ihmeellisesti se myös erottaa tur-
hat liikkeeni, kuten muut käden heilautukset, eikä reagoi 
niihin. Vuosien ja toistojen ansiosta koiran lukeminen on 
muuttunt helpommaksi ja nykyään viereinen jono kau-
pan kassalla saakin jäädä C:n nenältä rauhaan.

C on työkoiraksi sosiaalinen ja yritteliäs. Viiden vuo-
den yhteiselon aikana se on myös oppinut rentoutumaan 
töistään, ja saattaa toisinaan ilmoittaa katsella tai käytäk-
sellä, ettei huvittaisi juuri nyt. Yritän esimerkiksi päästää 
sen pissalle aina ennen taksin kyytiin menoa. Jos sataa, on 
märkää tai ei pissata, se vain kiipeää autoon ja katsoo siel-
tä kuin sanoakseen, että mennään jo. 

Koulutuksesta

Avustajakoirat käyvät läpi noin kahden vuoden koulu-
tuksen ennen töiden aloittamista. Pääsääntöisesti ne ope-
tetaan vetämään suulla (ovia narusta, riisumaan vaattei-
ta vetämällä lahkeesta/hihasta yms), painamaan nenällä 
(painikkeita, ovia, ikkunoita, laatikkoja, luukkuja), nos-
tamaan tavaroita käyttäjän syliin tai laittamaan jonnekin 
(pöydälle, kassalle, pesukoneeseen, roskiin yms). En edes 
tiedä mitä muuta niille opetetaan nykyään! Joka tapauk-
sessa koulutus poikkeaa kovasti opaskoirien koulutukses-
ta, joka on siis näkövammaisten avuksi koulutettu koira.  
Esimerkiksi C on kaukana opaskoirasta kulkiessaan toi-
sinaan pyörätuolin takana ahtaiden hyllyvälien kohdilla 
kaupoissa. Se ei osaa huolehtia törmäilönkö kynnyksiin 
tai oviin, mutta ei minulla näössä vikaa olekaan.

Apua aina saatavilla

Tällä hetkellä koirasta on minulle eniten hyötyä kotoa 
lähtemisessä ja takaisin sisälle pääsemisessä. Se tilaa his-
sin ja avaa raskaan oven kahvaan kiinnitetystä narusta ve-
tämällä. Itseasiassa en ehkä asuisi nykyisessä asunnossam-
me ilman avustajakoiraa, sillä ovien avaamiseen tarvitsen 
aina apua. Edellisessä asuinpaikassa opetin C:n myös ti-
laamaan hissin kahteen eri kerrokseen, sillä napit olivat 
minulle liian korkealla painettaviksi. Lisäksi se voi rii-
sua ulkovaatteeni, joten en välttämättä tarvitse ihmisen 
apua saapuessani jonnekin. Nyt täytyy kuitenkin myön-
tää, että toisinaan antaessani vihjeen vetää takin hihasta C 
lähteekin omille teilleen. Ongelmaan auttaisi parempien 
herkkupalojen tarjoaminen, mutta varsinkin talvella kun 
pukeutumista on päivän aikana usein, tuntuu vain hel-
pommalta pyytää apua ihmisavustajalta.

Koiran mukana kulkeminen lisää kuitenkin itsenäisyyt-
täni, kun voin heittää kengät jalasta milloin haluan, kor-
jata asentoa pyörätuolissa tai saada pudonneen kännykän 
lattialta. Avun pyytäminen ihmiseltä toistuvasti pikkuasi-

an takia tuntuu toisinaan nololta. Koiran vireys näyttää 
hyppäävän sataseen välittömästi, kun pyydän apua. Herk-
kupalan eteen se on valmis tekemään paljon ja herkkuja 
meneekin pari desiä päivässä.

Kotona C viettää aikaa rauhallisesti, me ulkoillaan mah-
dollisimman paljon, annan luita ja C nukkuu. Liikentees-
sä ja reissuissa se puolestaan saa liikkua paljon ja varmis-
taa, että minulla on kaikki käden ulottuvilla. Joskus koira 
on kuitenkin tiellä tai häiritsee keskittymistäni muihin 
asioihin. Silloin se jää odottelemaan kauemmas tai pidän 
sitä lyhyehkössä hihnassa. 

Työrauha

Toisinaan jätän sen myös odottamaan kaupassa, kun me-
nen tarkastelemaan jotain tuotteita tarkemmin. Joskus on 
käynyt, että vieras henkilö on mennyt silittelemään koi-
raa maahan pyydettynä. Palattuani paikalle C katsoo sen 
näköisenä, että mähän olen maannut just tässä, enkä voi 
silittäjälle mitään! Toisaalta, jos pyydän C:n makaamaan 
viereeni puhuakseni jollekulle, se lähteekin mielellään tu-
tustumaan keskustelutoveriin… On tärkeää, ettei minun 
kanssa keskusteleva henkilö annan koiralle mitään vink-
kejä kiinnostuksesta sitä kohtaan ja kannusta sitä luok-
seen. Tällä tavoin henkilö auttaa minua opettamaan koi-
ralle oikeaa käyttäytymistä. 
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PERINTEENÄ PALVELU JO YLI 120 VUOTTA

Kaikki hautausalan palvelut
- Arkut, uurnat, kukkalaitteet
  kuljetukset
- Virastoasioinnit,
  muistotilaisuusjärjestelyt
- Hautakivet
- Perunkirjoitukset

Asemakatu 4, 90100 Oulu

Puhelin 311 2203, 311 2203

ilt. ja su 311 2203, 334 202

www.ala-aho.com

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.

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

·  A U T O T A L O T  ·

1,14/1,40 € + pvm 1,14/1,40 € + pvm
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LEGENDAARISEEN LAATUUN 
LUOTETAAN ENITEN.
Toyotan jälleenmyyntiarvo 
Suomen paras.

Täysin uudistuneella Corollalla nautit reilusti kasvaneista sisätiloista ja 
Toyotan ehdottomasta laadusta, jonka ansiosta Corollan jälleenmyyntiarvo 
on Suomen parhaita. Laadun todistavat lukuisat tilastot ja tutkimukset, 
viimeisimpänä Helsingin Sanomat. Aja arvonsa säilyttävä Corolla meillä!

SUOMEN PARHAITEN ARVONSA 
SÄILYTTÄVÄT AUTOT.
1. Toyota Avensis
2. Toyota Yaris
3. Toyota RAV4
4. Toyota Corolla
5. Nissan Qashqai
Lähde: Helsingin Sanomat 18.1.2014/Netwheels.

Corolla-mallisto alkaen: autoveroton suositushinta XX XXX €, 
arvioitu autovero X XXX,XX €, toimituskulut XXX €,
arvioitu kokonaishinta sisältäen toimituskulut XX XXX,XX € 

EU-yhdistetty kulutus 4,1-6,0 l/100 km, CO2-päästöt 106-139 g/km. 
Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. 
Kuvan auto erikoisvarustein.

17770 €
4585,43 € 600 €

22954,43 €

– 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 Auto
on Oulun

Invalidien
Yhdistys ry:n
kannattaja-

jäsen

LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.

WWW.FENNOOPTIIKKA.FI

Silmälääkäri ja optikko
samassa osoitteessa - helppoa!

TERVETULOA!
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Aika ja paikka:  to 8.5. Oulu, Scandic, Saaristonkatu 4 

Tavoite: Saada tietoa ja välineitä edistää asumisen ja liikkumisen esteettömyyttä omalla alueella

Kohderyhmä: päätöksentekijät ja virkamiehet, jotka vastaavat rakentamisesta, liikenteestä, yhdyskun-
tasuunnittelusta sekä vanhus- ja vammaispalveluista, vammais- ja vanhusneuvostojen ja 
-järjestöjen jäsenet, muut esteettömyyteen liittyvät toimijat ja opiskelijat

Hinta: Jäsenetuhinta 20 €, vammais- ja vanhusneuvoston jäsenet 40 € ja muut 60 € 
Ilmoittautuessa lisää tieto jäsenyydestä kohtaan Lisätietoja.

Ilmoittautuminen: 16.4.2014 mennessä www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus tai Tarja Lukjanov p. 09 613 191

Järjestäjät: Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE yhdessä Vanhustyön keskusliiton kanssa  

Lisätietoja: Koulutussuunnittelija Auli Tynkkynen, auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi 
p. 040 77 88 690

OHJELMA

  9.30 – 10.00 Kahvi

10.00 – 11.45 HELPPO LIIKKUA JA TOIMIA? 
- esteettömyyssuunnittelija Sanna-Kaisa Timonen,  Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE  
kommenttipuheenvuoro: Lauri Louhivirta, Oulun vammaisneuvosto 

11.45 – 12.45 Lounas

12.45 – 14.00 HELPPO LIIKKUA KOTONA – ASUNNON MUUTOSTYÖT 
- korjausneuvoja Tapio Karhu, Vanhustyön keskusliitto ry  
kommenttipuheenvuoro:  arkkitehti Anu Montin, Oulun kaupungin rakennusvalvonta

14.00 – 14.30  Kahvi

14.30 – 15.30 HELPPO LIIKKUA LIIKENTEESSÄ?  
- sosiaalipoliittinen asiantuntija Tiina Lappalainen, Invalidiliitto ry  
kommenttipuheenvuoro: joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen, Oulun kaupunki 

15.30 – 15.45 Loppukeskustelu

 Hyvää kotimatkaa!

• 27.2. Helsinki • 27.3. Lappeenranta • 10.4. Jyväskylä • 8.5. Oulu 
• 2.10. Rovaniemi • 16.10. Kuopio • 30.10. Helsingfors • 6.11. Turku • 20.11. Seinäjoki

Helppo liikkua
-roadshow 2014
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Tervetuloa tilavaan
Kaijonharjun apteekkiin

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

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

Helppo tulla – tilaa pysäköidä – mukava asioida.

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.

www.madata.fi Iin apteekki
Laurintie 2, 91100 Ii

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

Tuiran Tili
Talot Oy

Merikoskenkatu 1,
90500 Oulu

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

Tuiran Tili
Talot Oy

www.tuirantilitalot.fi 

HERUKAN
KIINTEISTÖHUOLTO KY

Piikuja 3 A, 90630 OULU
Puhelin: 010 4208 000
posti@herukankiinteistohuolto.com

www.herukankiinteistohuolto.com
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Avoinna: ma-pe 9-20 la10-18, su 11-18
Kirkkokatu 23, Oulu

Stockmannia vastapäätä
www.rotuaarinapteekki.fi 

Tervetuloa!

Oulun 
Hautaustoimisto

Arvo Kova Oy

Taidolla ja 
kokemuksella, 

elämän palvelua 
surun kohdatessa.

Asemakatu 21 • 90100 Oulu 
p. o8 311 2158 (24h) • www.arvokovaoy.fi

Oulun Hautaustoimiston 
auto vuodelta 1936

Yksilölliset 
hautakivet Kovan
kiviveistämöltä!

Hautakivet nopeasti 
ilman välikäsiä 

kiviveistämöltämme.

Kirkkokatu 19, 90100 Oulu

Myymälä: 044 740 3528
oulunkoru@oulunkoru.fi 

www.oulunkoru.fi 

Järvikyläntie 182, 85500 Nivala
puh. 08 445 9800

myynti@nivalankivi.com

www.nivalankivi.com

Läheinen ja luotettava

Tervetuloa
hyvän palvelun
lähiapteekkiin

Palvelemme

Ma – pe  8 – 18

La 9 – 16

Puh. 08 341391

www.merikoskenapteekki.fi 

Jalkahoito
Sirpa Kotisaari Tmi

90520 OULU
Puh. 040-565 5307

sirpa.kotisaari@hotmail.com

JALKOHOITOA    I   LAITOS JA KOTIKÄYNTEJÄ
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0400-381 867 Timo
0400-648 556 Susanna

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

Matka-Lahtinen

TILAUSAJOT JA VALMISMATKAT RYHMILLE

www.oulunviemarihuolto.fi 
Kiilletie 3, 90620 Oulu

044 751 8340

Apteekki lähelläsi
Kastellin Apteekki sijaitsee kätevästi Oys:a
vastapäätä Katrillin talossa.

Meille on helppo tulla
Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä. Apteekkimme
edessä on runsaasti ilmaista parkkitilaa.
Liikuntaesteisillä on vaivaton pääsy apteekkiin.

Kattavat aukioloajat
Palvelemme nyt myös iltaisin
ja viikonloppuisin

ISO 9001
ISO 14001Kastellin Apteekki

Oulun 11. Kastellin Apteekki
Kumpulanrie 1, 90230 OULU

Puh. 040 353 0033, 08 330 033
Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-18

kastellin.apteekki@apteekit.net · www.kastellinapteekki.fi 

Linjatie 4
92140 Pattijoki

040 589 3163
posti@khnuohous.fi 
www.khnuohous.fi 

OSTETAAN AUTOJA
Ostetaan autoja, myös katsastamattomat

ja epäkuntoiset käy, KÄTEISMAKSU!
Puhelin: 

044-591 5782 tai 050-413 9700
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Vertaistuki
Vammautuminen tai sairastuminen muuttaa elämää monella tavalla
usein auttaa, kun voi keskustella jonkun toisen kanssa, joka itse on kokenut sa-
man ja selvinnyt.

tukisuhteet ovat kahdenkeskisiä ja luottamuksellisia. tukeminen voi olla kerta-
luonteista tai se voi jatkua useampia vuosia

• Yhteyttä voi pitää puhelimitse, kirjeitse tai tapaamalla. Tukihenkilöt ovat tuki-
toimintaan koulutettuja ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

• Yhteistyössä:  Oulun Yliopistollisen sairaala / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiiri, kaupunginsairaala / lääkinnällinen  kuntoutus, Respecta Oy.

• Taloudellinen turva - jatkuvaan toimintaan: RAY:n A-kohdeavustus

• Koulutus tapahtuu tukihenkilökurssilla. Tukihenkilöt ovat aikuisia liikuntavam-
maisia henkilöitä. Heillä on erilaisia vammoja, myös harvinaisia sairauksia. tuki-
henkilörekisteristä löytyy yhteystiedot diagnoosin, sukupuolen, asuinalueen ja 
sairaanhoitopiirin terveyskeskuksen mukaan. Kaikkien tukihenkilöiden yhteys-
tiedot saa yhdistykseltä. 

tukihenkilötoimintaa johtaa toiminnanjohtaja, yhteydessä häneen voi olla pu-
helimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisen tapaamisen kautta

Yhteystiedot: Jussi Lotvonen, puh. 0440 836 838, jussi.lotvonen@oiy.fi
tukihenkilöön voi ottaa yhteyttä tukea haluava henkilö itse tai hänen luvallaan 
vaikkapa sosiaalityöntekijä. 

Amputoitujen vertaistukiryhmä kokoontuu Rehapoliksessa!
Amputoitujen vertaistapaamiset kerran kuukaudessa tiistaisin Rehapoliksessa 
takkahuoneessa. 

Keskustelua tai asiantuntijoiden alustuksia amputoidun elämään liittyvistä tee-
moista. Voit ehdottaa sinua kiinnostavia asioita teemoiksi. Kahvitarjoilu.

Vuoden 2014 tapaamisajankohdat:

tiistai 21.1.2014 klo. 18-20
tiistai 25.2.2014 klo. 18-20
tiistai 25.3.2014 klo. 18-20
tiistai 29.4.2014 klo. 18-20
tiistai 20.5.2014 klo. 18-20

Osoite: Kiviharjunlenkki 4, 90220 OuLu, Rehapolis 1, 2krs, takkahuone!
Lisätietoa: Oulun Invalidien Yhdistys ry, Jussi Lotvonen puhelin: 0440-836 838 
tai sähköpostitse jussi.lotvonen(at)oiy.fi.
Pikku Käsi-ryhmä

Pikku käsi -ryhmä on lähtenyt perheiden tarpeesta tavata muita vastaavassa ti-
lanteessa olevia perheitä. Pikku käsi -ryhmään kuuluu hieman alle 20 perhettä 
ympäri Pohjois-Suomea, joissa on raajapuutoslapsia ja heidän perheensä. Ryh-
mässä vertaistuella on erittäin suuri merkitys.
Ryhmän tavoitteena on jakaa tietoutta hyvistä käytännöistä jokapäiväises-
sä elämässä ja tavata uusia ihmisiä. Ryhmä järjestää tapaamisia kaksi – kuusi 
kertaa vuodessa ympäri Pohjois-Suomea. Lisäksi ryhmällä on omat suljetut Fa-
cebook-sivut, joilla voi keskustella avoimesti. tapaamisissa vanhemmat voivat 
keskustella ja antaa vertaistukea toisilleen ja samalla lapset tapaavat, jopa ensi 
kertaa samallaisia lapsia ja kokevat yhteenkuuluvuutta heidän kanssaan.
Ryhmässä on yhteistyössä perheiden lisäksi:

Oulun Invalidien Yhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Respecta
RAY

Lisätietoa ryhmästä:
Oulun Invalidien Yhdistys ry
Jussi Lotvonen
gsm: 0440 836 838,
email: jussi.lotvonen(at)oiy.fi

PAREMPAA PIZZAA SAA HAKEA

KOTIPIZZA BAUHAUS
P. 020 7716 371

✁E T U K U P O N K I   I   E T U K U P O N K I  

13,90 Tarjous voimassa ainoastaan kupongilla Bau-
haus Kaakkurin Kotipizzassa 1.6.2014 asti. 
Tarjousta ei voi yhdistää muiihin tarjouksiin.

2 TÄYTTEEN
PERHEPIZZA

Zeppelinintie 1
90450 KEMPELE

www.easyloma.fi 

(08) 5647 400
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HOLSTINMÄEN
AUTOLASI OY

Kaarnikkatie 6
90820 Kello

Puh. 0400 757 391

MAKKARAKAUPPA✶ ✶
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Invalidiliiton järjestökoulutuksen tavoitteena on edistää jäsenistön ja muiden fyysises-
ti vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoisuutta vammaisuu-
desta sekä ylläpitää ja uudistaa järjestön toimintavalmiuksia.  

Tarjolla on kursseja, seminaareja, verkkokoulutusta sekä tilauskoulutusta eri kohderyh-
mille. 

Tarkempiin kurssi- ja seminaariohjelmiin voit tutustua viimeistään kuukautta ennen 
koulutusta liiton nettisivuilla www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus 
Koulutukset järjestetään Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja Työväen Sivistysliiton 
(TSL) tuella. 

Tervetuloa
kursseille ja seminaareihin! 

TÄRKEÄÄ TIETOA  ILMOITTAUTUMISESTA

- Ilmoittaudu kursseille ja seminaareihin www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus
tai puhelimitse Tarja Lukjanoville puh. 09 613191 .

- Invalidiliiton jäsenyhdistysten jäsenille korvataan matkat julkisten kulkuneuvojen mu-
kaan tai 20 snt/km. Kyydissä olevista saa 5 snt/km. Seminaareihin ei korvata matkoja. 
Lento- ja invataksimatkoista on sovittava etukäteen toimistosihteerin kanssa.

- Ilmoita aina, jos et pääsekään osallistumaan! Emme palauta kurssimaksua, mikäli et 
ole peruuttanut kurssia asianmukaisesti. 

- Lisätietoja kurssien sisällöstä koulutussuunnittelija Auli Tynkkynen  puh. 040 77 88 
690 tai auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi ja käytännön järjestelyistä toimistosihteeri Tarja 
Lukjanov, puh. 09 613191 tarja.lukjanov@invalidiliitto.fi 

ESTEETTÖMYYTEEN LIITTYVÄÄ KOULUTUSTA 
HELPPO LIIKKUA -ROADSHOW

Aika ja paikka: to 27.2. Helsinki
  to 27.3. Lappeenranta
  to 10.4. Jyväskylä
  to 8.5. Oulu
  to 2.10. Rovaniemi
  to 16.10. Kuopio
  to 30.10. Helsingfors
  to 6.11. Turku
  to 20.11. Seinäjoki 

Tavoite:  Saat tietoa ja välineitä edistää asumisen ja liikkumisen
  esteettömyyttä omalla alueellasi 
Hinta:  Jäsenetuhinta 20 €, vammaisneuvoston jäsenet 40 €,
  muut 60 €
Ilmoittautuminen:  Kolme viikkoa ennen koulutusta  

JULKISTA ESTEETTÖMYYTTÄ  -VERKKOKURSSIT

Aika:  3.-30.3. tai 1.9.-28.9.
Tavoite:  Tutustut julkiseen rakentamiseen liittyvään keskeiseen
  lainsäädäntöön sekä opit keinoja esteettömyyden
  edistämiseksi
Hinta:  Jäsenetuhinta 10 €, vammaisneuvoston jäsenet 20 €,
  muut  40 €
Ilmoittautuminen:  24.2. ja 25.8.  
 
HELPOSTI POISTETTAVAT ESTEET  - HYVÄ IKÄ -MESSUSEMINAARI 

Aika ja paikka: to 25.9. Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Tavoite:   Saat konkreettista tietoa helposti poistettavista esteistä
   asuinympäristössä
Hinta:  Jäsenetuhinta 20 €, muut 60 €
Ilmoittautuminen:  29.8.

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN  ESTEETTÖMYYSKARTOITTAJIEN TAPAAMINEN

Aika ja paikka: pe 26.9. Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

Tavoite:   Saat ajankohtaista tietoa, pääset verkottumaan, vaihtamaan 
                                            kokemuksia ja tapaamaan muita koulutettuja esteettömyys 
  kartoittajia                                   
Hinta:  Maksuton
Ilmoittautuminen 18.9.

KURSSEJA YHDISTYSAKTIIVEILLE
VOIMAANNU(TA) VAPAAEHTOISTEN JOHTAJANA

Aika ja paikka: 28.-30.3 (pe-su )Työväen Akatemia, Kauniainen
  24.-26.10. (pe-su) Holiday Inn Hotel, Helsinki
Tavoite:  Vahvistat omia vapaaehtoisten johtamisen taitojasi 
Hinta:  150 € 
Ilmoittautuminen:  14.2.
Huom!  Koulutusta voi täydentää Arvioidaan ja kehitetään
  yhdistyksen toimintaa kurssilla 12.-13.4. ja 6.-7.9.

YHDISTYS SOSIAALISESSA MEDIASSA

Aika ja paikka: to 3.4. Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Järvenpää
  la 11.10 Lehtimäen opisto, Lehtimäki  
Tavoite:   Saat vinkkejä sosiaalisen median hyödyntämisestä
  yhdistyksen toiminnassa ja sen kehittämisessä
Hinta:  20 €
Ilmoittautuminen:  14.3. ja 19.9.

ARVIOIDAAN JA KEHITETÄÄN YHDISTYKSEN TOIMINTAA

Aika ja paikka: 12.-13.4. ja 6.-7.9. (la-su) Holiday Inn Hotel, Helsinki
Tavoite:  Yhdistyksesi arvioi ja kehittää toimintaansa.

JÄRJESTÖKOULUTUS 2014

Invalidiliitto ry
Mannerheimintie 107,
00280 Helsinki
p. 09 613 191,
f. 09 146 1443
www.invalidiliitto.fi
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  Apua kehittämiseen saa kurssin ohjaajilta, järjestötyön
  suunnittelijoilta ja kurssikavereilta.  
Hinta:   100 €
Ilmoittautuminen:  21.3.

KURSSEJA KAIKILLE KIINNOSTUNEILLE  JA ERITYISESTI NUORILLE 
KUVAN KAUTTA KOKONAISEKSI - HYVÄKSY OMAKUVASI

Aika ja paikka: 10.-11.5. (la-su) Ikaalisten kylpylä, Ikaalinen
Tavoite:   Valokuvien avulla teet itsesi ja tarinasi näkyväksi itsellesi ja
   muille. Katsot itseäsi lempeästi ja vahvistat itsetuntoasi.  
Hinta:  50 €
Ilmoittautuminen:  17.4.

KILOT KURIIN - KUNTO KOHDALLEEN!

Aika ja paikka: 17.-18.5. (la-su) Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Tavoite:   Ylläpidät ja parannat omaa toimintakykyäsi, terveyttäsi
  ja hyvinvointiasi 
Hinta:  50 €
Ilmoittautuminen:  22.4.

DIGITARINAPAJA  

Aika ja paikka: 8.-9.11. (la-su) 
Opetus:   Työväen Sivistysliitto, Siltasaarenkatu 4 (Hakaniemi)
Majoitus:   Scandic Paasi, Helsinki (Hakaniemi)
Tavoite:   Työstät 1-3 min. digitarinan/videon itse valitsemastasi
  aiheesta
Hinta:  50 €
Ilmoittautuminen:  17.10. 

SEMINAARIT
VOIMAANNU VAMMAISENA NAISENA  -SEMINAARI

Aika ja paikka: la 26.4. Jyväskylän Paviljonki, Jyväskylä
Tavoite:  Juhlistaa 20-vuotta täyttävää Invalidiliiton naistyötä.
  Innostaa vammaisia naisia perustamaan uusia ryhmiä ja
  liittymään jo toimiviin ryhmiin.  
Hinta:   20 €
Ilmoittautuminen:  4.4.
VERKKOKURSSIT KAIKILLE KIINNOSTUNEILLE 
VAMMAISPALVELUT  TUTUKSI -VERKKOKURSSIT

Aika:  3.2.-9.3. tai 29.9.-2.11.
Tavoite:  Tutustut vammaispalvelulain ja –asetuksen mukaisiin
  palveluihin ja tukitoimiin, opit hakemaan palveluja ja
  tarvittaessa valittamaan kielteisistä päätöksistä sekä
  hakemaan lisätietoja 
Hinta:  Jäsenetuhinta 10 €, vammaisneuvoston jäsenet 20 €,
  muut  40 €
Ilmoittautuminen:  27.1. ja 22.9. 

YK:N VAMMAISSOPIMUS TUTUKSI -VERKKOKURSSIT

Aika:  31.3.-4.5. tai 3.11.-7.12.
Tavoite:   Tutustut YK:n vammaissopimuksen sisältöön, merkitykseen  
  ja historiaan, pohdit erilaisia näkökulmia vammaisuuteen  
  sekä tunnistat vammaisten ihmisten oikeudet sekä opit
  keinoja näiden oikeuksien edistämiseen
Hinta:  Jäsenetuhinta 10 €, vammaisneuvoston jäsenet 20 €,
  muut 40 €
Ilmoittautuminen:  24.3. ja 27.10. 

TILAUSKURSSIT YHDISTYKSILLE 

Yhdistys tai lähiyhdistykset yhdessä voivat myös tilata kursseja tai yhdistyksen kehittä-
mispäivän (YKE-päivä). Yhdistys hankkii kurssipaikan ja osallistujat (min.10 henkilöä) 
sekä huolehtii tarjoiluista ja muista käytännön järjestelyistä. Invalidiliitosta saa talou-
dellista tukea 100 €. Invalidiliitto vastaa myös asiantuntijoidensa kuluista sekä materi-
aalista.  

Tilattavat kurssit:
- Yhdistyksen hyvä hallinto 
- Yhdistyksen hyvä henki
- Hyvät kokouskäytännöt
- YK:n vammaissopimus tutuksi
- Yhdistyksen kehittämispäivä
   (YKE-päivä) 

TILAUSKURSSIT YRITYKSILLE
JA YHTEISÖILLE

Invalidiliitosta voi tilata myös koulutus-
ta asiakaspalvelutehtävissä oleville työntekijöille ja opiskelijoille. Invalidiliiton ja Näkö-
vammaisten Keskusliiton HYVÄÄ PALVELUA KAIKILLE
-koulutuksen tarkoituksena on lisätä osallistujien tietoa, taitoja ja ymmärrystä kohdata 
ja toimia liikkumis- ja näkövammaisten ihmisten kanssa. Koulutuksissa kokeillaan myös 
käytännössä apuvälineitä ja harjoitellaan avustamista. Koulutukset räätälöidään sisäl-
löllisesti ja ajallisesti tilaajan tarpeisiin. 

Tilauskurssien yhteyshenkilö on koulutussuunnittelija Auli Tynkkynen, auli.tynkkynen@
invalidiliitto.fi, puh. 09 613191, 040 77 88 690.

Ilmoittaudu
www.invalidiliitto.fi
/jarjestokoulutus

Tietoa, taitoa ja 
vertaistukea!

Kokeile
verkko-
kurssia!

Tarjolla
tilaus-

koulutusta!
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Oulun Invalidien Yhdistyksen

Yhdistyksemme on aloittanut vuoden 
2014 kestävän jäsenhakintakampanjan, 
jossa uuden jäsenen liittänyt saa itselleen 
tavarapalkinnon. 

Miksi teemme jäsenhankintaa?

Yhdistyksemme elinehto ovat jäsenet! Ilman jäseniä yhdis-
tyksessämme ei ole elinvoimaa eikä toimintaedellytyksiä.

Jäsenet puhaltavat hengen Oulun Invalidien Yhdistyksen 
toimintaan.

Samalla yhdistyksemme tarjoaa mukavan yhteisön matalan 
kynnyksen toimintaan vammaisten ihmisten kanssa YHDES-
SÄ! Tällaiseen yhteisöön on helppo pyytää ystävä tai naapuri 
mukaan.

Uusi jäsen -kampanjan säännöt

Uusi jäsen -kampanja alkaa 24.2.2014. Kampanja on voimassa 
vuoden 2014 loppuun saakka. 

Uusi jäsen -palkinnon saa uudesta jäsenestä. Hyväksyttävät 
jäsenyyslajit ovat varsinainen jäsen, kannattajajäsen ja yhtei-
sökannattajajäsen. 

Jäsenhankkija saa jokaisesta ilmoittamastaan uudesta jäse-
nestä Jäsenhankkijan pitää olla Oulun Invalidien Yhdistyksen  
jäsen. Palkinto toimitetaan jäsenhankkijalle, kun uusi jäsen on 
hyväksytty yhdistyksen jäseneksi ja maksanut jäsenmaksun. 
Palkinnot lähetetään kerran kuukaudessa. 

Oulun Invalidien Yhdistys ry varaa oikeuden muuttaa jäsen-
hankintapalkinnon vastaavan arvoiseen toiseen tuotteeseen. 
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n jäsenyyslajit, jotka oikeuttavat 
palkintoon:

Varsinainen jäsen, jäsenmaksu 15€ / vuosi
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, jolla 
on pysyvä fyysinen vamma.

Jäsenyyteen kuuluu mm. jäsenkortti, Invalidiliiton IT –leh-
ti, Oulun Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehden kaksi kertaa 
vuodessa, mahdollisuuden osallistua yhdistyksen ryhmiin 
ilmaiseksi, Kesäkoti Irjalan vuokraamisen jäsenhintaan. Yh-
distyksen jäsenenä Sinulla on kanava saada äänesi kuulumaan 
vammaisuutesi kannalta tärkeissä asioissa. Monipuolista 

järjestökoulutusta, vertaistukea, harrastuksia ja liikuntaa. 
Neuvontaa ja edunvalvontatyötä vammaisuuteen liittyvissä 
asioissa. Joka vuosi vaihtuvia ajankohtaisia jäsenetuja. 

Kannattajajäsen 30€ / vuosi
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa 
tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Jäsenyyteen kuuluu Invalidiliiton IT –lehti, Oulun Invalidien 
Yhdistys ry:n jäsenlehden kaksi kertaa vuodessa.
 
Yhteisökannattajajäsen 50€ / vuosi
Yhteisökannattajajäseneksi voidaan hyväksyä, rekisteröity 
yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea 
ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Jäsenyyteen kuuluu Invalidiliiton IT –lehti, Oulun Invalidien 
Yhdistys ry:n jäsenlehden kaksi kertaa vuodessa. 

PalKinnot: 

Uusi jäsen –kampanjan voittajalle, erityishuomio!

UUSi JÄSEn

UUtta JÄSEntÄ

UUtta JÄSEntÄ

UUtta JÄSEntÄ

KaHViPaKEtti

KaKSi KaHViPaKEttia

RaVintolalaHJaKoRtti

laHJaKoRtti SCanDiC

aRVo 30€

tai EloKUValiPPU

-jäsenhankintakampanja 2014UUSI JÄSEN
1

2

5

10

www.oiy.fi
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JÄSENHAKEMUS
UUSI JÄSEN TÄYTTÄÄ:

Sukunimi Syntymäaika 

Etunimet

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Puhelin Sähköposti

Koulutus Ammatti 

  Liityn varsinaiseksi jäseneksi   Liityn invalidiyhdistyksen kannatusjäseneksi 

  Vaihdan yhdistystä Aiempi yhdistys Liittymisvuosi
Yhdistystä vaihdettessa jäsenyys edelliseen päättyy

VAMMA  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi liittymisen Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi liittymisen Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi li edellytyksenä on pysyvä tuki- tai liikuntaelinvamma.

  Pysyvä tuki- tai liikuntaelinvamma

Mikä, millainen

  

(Tarvittaessa lääkärintodistus tai muu todiste vammasta liitteenä)

Apuvälineet  

  En halua IT-lehteä   Tilaan Selkäydinvamma-lehden (maksullinen)

Lisätietoja  

  

SUOSTUMUS JA ALLEKIRJOITUS
Invalidiliiton jäsenyhdistys ja keskustoimisto pitävät jäsenrekisteriä sopimuksen mukaan tapahtuvaa jäsenmaksujen laskutusta, jäsenlehden ja 
kirjeiden postitusta ja muuta yhteydenpitoa varten. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta yhdistyksen ja Invalidiliiton ulkopuolelle. Rekisteriselos-
teet on nähtävissä paikallisyhdistyksessä/keskustoimistossa. Annan suostumukseni yhdistykselle ja Invalidiliitto ry:lle minua koskevien tietojen 
rekisteröintiin sekä niiden käyttämiseen keskinäisessä yhteydenpidossa ja tilastollisena aineistona.

 /        20 

Paikka  Päiväys  Allekirjoitus 

JÄSENHANKKIJA TÄYTTÄÄ:

Jäsenhankkijan nimi  

Lähiosoite  

Postinumero Postitoimipaikka 

JÄSENYHDISTYS TÄYTTÄÄ:

Yhdistyksen nimi  

Jäseneksi hyväksymisaika /        20 Jäsennumero 

Invalidiliitto

www.invalidiliitto.fi 

Tulosta lomake



Palvelut terveyteen ja hyvinvointiin - kaikenikäisille
Tiesitkö, että oululainen Caritas Lääkäritalo tarjoaa sinulle monipuoliset ja kattavat terveyspalvelut? Palvelem-
me kaikenikäisiä vauvasta vaariin. Palveluihimme kuuluvat kokeneiden yleis- ja erikoislääkäreiden vastaanotto, 
työterveyshuolto yritysten henkilöstölle sekä lääkärien kotikäynnit. 

Caritas Lääkäritalo sijaitsee Oulun keskustassa os. Mäkelininkatu 31. 
Ajanvaraus lääkärille ja tiedustelut soittamalla 050 520 2383 tai netissä www.caritaslaiset.fi

Caritas Kuntoutus tarjoaa monipuolisia kuntoutuspalveluja, kuten fysio- ja toimintaterapiaa sekä hierontaa 
omissa hoitotiloissaan ja asiakkaan kotona. Hoitoon voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Meillä on 
erityisosaamista ikääntyneiden, vaikeavammaisten sekä työikäisten kuntoutukseen. Käytössämme on esteet-
tömät tilat, kuntosali ja terapia-allas.  Moniammatillinen työyhteisömme mahdollistaa sujuvan yhteistyön eri 
osaajien välillä kuntoutujan hyväksi. Samasta talosta löytyy kuntoutusta tukevaa toimintaa mm. vapaaehtoisten 
ohjaamat kuntosaliryhmät sekä fysioterapeuttien ohjaamat liikuntaryhmät.

Tiedustelut: 040 728 4759/ kuntoutuksenohjaaja
    
Tervetuloa - Olemme täällä sinua varten.
www.caritaslaiset.fi

Aito 
oululainen.

Caritas tarjoaa kattavia sosiaali- ja terveyspalveluja Oulussa, sen lähikunnissa ja Kuopiossa. Toimintamme ydin ovat 
vanhusten ja vammaisten asumis- ja kotipalvelut, joihin on yhdistetty luontevasti lääkäri- ja kuntoutuspalvelut. 
Caritas Lääkäritalossa palvelemme kaikenikäisiä potilaita, myös työterveysasiakkaita.

Autamme ja palvelemme ihmisiä kaikissa elämänvaiheissa, aina kun apu on tarpeen. Olemme lähellä asiakkaitam-
me, ja toimimme vastuullisesti ja eettisesti. Toiminnastamme saatava taloudellinen tulos ohjataan hyvää tekevän 
oululaisen Caritas-Säätiön toimintaan. Caritas Yhteisöön kuuluu yli 300 työntekijää ja iso määrä vapaaehtoisia.


