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Pääkirjoitus

KOKOUSKUTSU
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n  

sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Aika: tiistaina 14. päivänä marraskuuta 2017 

klo 18.00 alkaen
Paikka: Caritas-Sali, Kapellimestarinkatu 2, Oulu

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

Kahvitarjoilu.              
Liittovaltuustovaalien sähköinen äänestyspiste.

Tervetuloa! 

Hallitus

Olenko yksin? Jäänkö yksinäiseksi? Mitä tapahtuu, 
kun tulen vanhaksi? Kuka minua huomioi tai muis-
taa? Moni näitä pohtii elämänsä aikana. Pohtijois-
sa on heitä, joilla yksin oleminen ja yksinäisyys ovat 
jo nyt ajankohtaistakin ajankohtaisempaa. Osalla nyt 
on läheisiä, mutta pelko siitä, kauanko heitä on, on 
jo pitkään mietityttänyt. 

Ihmisen perustarpeisiin kuuluu saada kokea ole-
vansa merkityksellinen ja tärkeä. Meistä jokainen 
haluaa kokea olevansa välitetty ja välittää. Se on 
verrattain inhimillistä. Tähän tarpeeseen kuuluu halu 
sosiaaliseen verkostoon ympärillä ja halu kuulua po-
rukkaan, sellaiseen, missä voi kokea olevansa juu-
ri se, kuka on. 

Edellä mainitsemistani lähtökohdista ja halus-
ta edistää omaa, itselleen tärkeää asiaa, syntyi Suo-
meen aikoinaan hurja määrä yhdistyksiä ja yhteisö-
jä. Jos koolla oli enemmän kuin 3 ihmistä ja asia oli 
yhteinen, perustettiin yhdistys, seura tai muu liike. 
Mikäli asia meni vakavaksi ja haluttiin olla oikein py-
syvämpikin joukko, se rekisteröitiin. Oli aika valita 
puheenjohtajaa ja johtokuntaa ja oli aika kokoontua 
vähintään kerran vuodessa vuosikokoukseen ja välil-
läkin säännöllisesti päättämään asiasta, jos toisesta. 
Tavoite oli selkeä ja kirkas. Piti ajaa oman ”porukan” 
asiaa ja turvata tulevaisuus.

Noin 80 vuotta sitten Suomi oli parikymppinen 
omassa itsenäisyydessään. Kyseessä oli tuore valtio, 
joka haparoiden opetteli omaa elontietään. Haettiin 
suuntaa milloin idästä ja milloin lännestä, tai eteläs-
tä. Minäkuva ja usko itseensä olivat vahvistumassa. 
Se näkyi myös yhdistysten pelikentässä. Niitä nou-
si kuin ”sieniä sateella”. Sama Matti tai Maija saat-
toi kuulua aktiivisestikin useaankin yhdistykseen, sil-
lä kaikki oli mahdollista, kunhan vain oli uskoa. 

Kuulostaa tutulta. Kun itse olin parikymppinen 
mies, suunnittelin elämääni avoimin mielin. Kaikki 
mahdoton ja mahdollinen oli todennäköistä ja us-
koa riitti. Virtaa oli loputtomiin tehdä vaikka mitä ja 

tärkeintä oli saada toimia. Kaikki yli kolmikymppiset 
tuntuivat äärimmäisen iäkkäiltä ja elämänsä ehtoo-
puolella olevilta. Sinne ei kannattaisi odottaa, kos-
ka tuskin sitä päivää näkisimme. Toimia kannatti nyt. 

Niin ajattelivat myös he, jotka perustivat Oulun 
Invalidien Yhdistys ry:n. Joukko aktiivisia ”raajarik-
koja”, kuten tuohon aikaan tavattiin sanoa, kokoon-
tuivat kylmänä talvena 1937 ja päättivät, että nyt on 
aika. Nyt on aika laittaa voimat yhteen ja perustaa 
oma yhdistys ajamaan raajarikkojen asiaa. Onnek-
kaina he eivät tuolloin vielä ymmärtäneet ja tien-
neet, mikä suru aivan pian maata kohtaisi ja mikä 
tarve tälle yhdistykselle vielä tulisi olemaan. Heillä 
oli into ja halu ja ennen kaikkea vahva näky. Osa-
na innokasta perustajajoukkoa, seuraavana vuonna 
perustettiin yhteinen, valtakunnallinen yhdistys, joka 
nykyään kantaa nimeä Invalidiliitto. 

Ei ole vahinko eikä sattuma, että tänä vuonna 
100 vuotta täyttävän Suomen juhlavuoden teema 
on ”yhdessä”. Tuo sana on suomalaisuutta parhaim-
millaan, ja joskus pahimmillaan. Suomen historia on 
täynnä esimerkkejä siitä, kuinka yhdessä tekemällä 
ja yhteen kokoontumalla on saatu ”vuoriakin siirty-
mään”. Vaikka kansasta niin iso osa on taipuvaista 
erakoitumaan ja viihtymään omassa rauhassa, aina 
on tultu aika ajoin yhteen ilon ja surun äärelle. Siitä 
on kyse myös yhdistystoiminnassa.

Me jokainen tulemme yhteen hakemaan yhteis-
tä yhteyttä. Tulemme saamaan voimaa toinen toisis-
tamme sekä kasvamaan yhdessä. Toivottavasti sitä 
yhteistä taivalta ja matkaa saamme jatkaa yhdessä 
myös tulevat sukupolvetkin mukaan ottaen. Kenen-
kään ei ole hyvä olla yksin.

Hallituksen  puheenjohtaja Otso Z. Laxenius

Yhdessä
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miira.peltomaa@oiy.fi

Ilmoitusmyynti:
Kari Seppänen
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Toiminnanjohtaja   
Miira Peltomaa,  
puhelin 050 4372 558   
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miira.peltomaa@oiy.fi
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Jonna Helavirta 
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Oulun Invalidien Yhdistys Ry:n Hallitus:
Sihteeri: Toiminnanjohtaja Miira Peltomaa, puh. 050 4372 558, miira.peltomaa@oiy.fi
Hallituksen jäsenet: Puheenjohtaja Otso Z. Laxenius, varapuheenjohtaja Riku Syrjälä, Kaija Annala, 
Liisa Bäcklund, Anni Mannelin, Paula Rantatorikka, Satu Syrjälä, Juha Vähäkangas
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”Auttaminen ei vaadi 
yliopistotutkintoa”
Tätä palstaa kirjoittaessani muistui mieleeni eräs ka-
oottinen päivä yhdistyksen kevätkokouksen ympä-
rillä. 

Tilinpäätöksemme oli valmistunut juuri ja juuri 
ajoissa yhdistyksen muutosten sekä eri tahojen kii-
reiden vuoksi. Tilintarkastus ehti nippa nappa kevät-
kokoukseen ja aikataulut menivät tiukoille. Varatilin-
tarkastajamme teki työtä yötä myöten auttaakseen 
myöhästymisien oikaisemisessa, vaikka olisi voinut 
todeta, että sääntömääräinen varoitusaika on liian 
lyhyt. Ilman häntä kevätkokouksen järjestäytyminen 
olisi siirtynyt viikoilla. 

Olin vihdoin kokouspäivänä tulostamassa tarvitta-
via materiaaleja kokousta varten ja epähuomiossani 
myös toimiston kopiopaperi oli päässyt loppumaan. 
Pieni murhe, mutta ajoitukseltaan katastrofaalinen. 
Sain onneksi riisin tulostuspaperia toimistonaapu-
rista lainalle, kunnes tulostin hajosi juuri kun minuu-
tit ennen kokousta alkoivat loppumaan. Korvissa-
ni soi edeltäjäni sanat, ”tulosta matskut edellisenä 
päivänä riskien minimoimiseksi”. Opin tämän kyl-
lä kantapään kautta. Turvauduin tulostuskriisissäni 
kevätkokouksen tilojen vahtimestariin ja tiedustelin 
mahdollisuutta tulostaa hieman alle 100 sivua teks-
tiä tärkeää kokousta varten. Vahtimestari lupasi ky-
seisen palvelun meille mielellään. Päivä oli pelastet-
tu, kun viimeinen sivu tulostui vain pari minuuttia 
ennen kevätkokouksen alkua. En olisi selvinnyt päi-
västä ilman apua. 

Edellä mainittuja tahoja yhdisti se, että heille pie-
nestä avusta oli hetkessä itselleni valtava merkitys, 
sekä se, että he itse pyysivät teoistaan palkaksi vain 
kiitoksen. Riisi paperia kriittisellä hetkellä oli merki-
tykseltään muutakin kuin pari kiloa toimistotarpei-
ta, samoin muiden auttajien pyyteetön apu hetkellä, 
kun sitä kipeästi tarvitsimme. Tämä kyseinen päivä 
muistutti minua siitä, kuinka niin pienellä kuin suu-
rella teolla voi olla valtava merkitys, kun se ojenne-
taan oikealla hetkellä. 

Liian usein palvelus edellyttää sitä, että valuutta 
vaihtaa omistajaa – tällöin palveluksesta tulee palve-
lu. Yhdistykset ovat nykykulttuurissamme niitä har-
voja toimijoita joissa ihmisen apua toiselle ei tuot-
teisteta, vaan toiminta suunnitellaan sen ympärille. 
Todellinen rikkaus onkin osoittaa kanssaihmisel-
le samanlaista pyyteetöntä epäitsekkyyttä kuin lä-
himmäiselleen, ilman odotuksia vastapalvelukses-

ta. Muun muassa juuri siitä on yhdistystoiminnassa 
kyse. Me toimistossa teemme resurssiemme mu-
kaan kaikkemme, jotta voimme tarjota jäsenistölle 
apua. Todellisia yhdistyksen moottoreita ovat kui-
tenkin vapaaehtoiset jäsenemme. Ilman heitä toi-
mintamme olisi vajavaista ja palvelumme riittämät-
tömiä. Yhdessä pääsemme asetettuihin tavoitteisiin.

Yksi suurimmista vapaaehtoisvoimin porskutta-
vista toiminnoistamme on vertaistukitoiminta. Ver-
taistuki käsitteenä on noussut suureen suosioon 
viime aikoina niin medioissa kuin kahvipöytäkeskus-
teluissakin, eikä turhaan. Siitä on tehty tutkimuksia 
ja opinnäytetöitä ja myös terveydenhoitoalan am-
mattilaiset ovat tunnustaneet sen vaikutukset omas-
sa työssään ja sen tukena. Jokainen ihminen hyötyy 
vertaisen ihmisen läsnäolosta – olkoon hän sitten 
tapaturmapotilas, mielenterveyskuntoutuja, yrittäjä, 
tai vaikkapa pienen lapsen äiti. Järjestötoiminnassa 
vertaistuki on kuitenkin iän kaiken tuttu käsite ja se 
perustuu lähes poikkeuksetta vapaaehtoistyöhön. 
Toivon hartaasti, että kyseisen buumin myötä myös 
käsitteeseen liittyvä arvomaailma saa keskuudes-
samme jalansijaa. Avun antaminen. Toisen ihmisen 
myötäeläminen, kuunteleminen ja läsnäolo ilman 
maallista palkkaa. Edesmenneen RAY:n, nykyisen 
Veikkauksen ikituttu slogan ”se joka apua saa, sitä 
tajuaa myös antaa”, kaikuu kliseisenä vanhan mai-
nosmusiikin tahtiin, mutta pysähdytäänpä mietti-
mään sen merkitystä. Voisiko siinä olla sittenkin pe-
rää? Haastan kaikki pohtimaan tahollaan, onko itse 
antanut takaisin sen, mitä on saanut. Entä voisitko 
itse olla kyseisen positiivisen tapahtumaketjun en-
simmäinen, äärettömän tärkeä alkulähde?

Allekirjoittaneelle 80-vuotias yhdistys edustaa 
kahdeksankymmentä vuotta ihmisten auttamista. 
Oma aikani yhdistyksessä on hyvin pieni osa histo-
riasta mutta on sitä suurempi kunnia olla siinä mu-
kana. Haluan täten omistaa tämän jäsenlehden juh-
lajulkaisun yhdistyksemme vapaaehtoisillemme ja 
heidän arvokkaalle työlleen. 

”Jokainen voi olla hyvä, koska jokainen voi auttaa. Auttami-
nen ei vaadi yliopistotutkintoa. Et tarvitse kielioppia auttaak-
sesi. Tarvitset vain alttiin sydämen, rakkaudentäyteisen sie-
lun.”

Toiminnanjohtaja Miira Peltomaa

Toiminnanjohtajan palsta
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JÄSENYYS YHDISTÄÄ

Aurinkoinen toukokuinen iltapäivä, 11.5.1967, oli 
yksi elämäni tärkeimmistä ja onnellisimmista päi-
vistä. Tuona päivänä avasin Oulun Invalidien Yhdis-
tyksen toimiston oven, Pakkahuoneenkatu 19. Oli 
kulunut viisi kuukautta siitä, kun vasen jalkani am-
putoitiin reidestä luusyövän seurauksena. Vaikka-
kin tuosta hetkestä on jo yli 50 vuotta, päivä tun-
tuu eiliseltä. Toiminnanjohtaja Anni Metso palveli 
minua ystävällisesi ja vastaili kysymyksiini, joita oli 
todella paljon, liittyen arjessa selviytymiseen, urhei-
lu-uran jatkamiseen ja kaikkea siltä väliltä. Tunnin ju-
tustelun jälkeen minulla oli Oulun Invalidien Yhdis-
tyksen jäsenkortti taskussa, puheenjohtaja Juhani 
Korpelan allekirjoituksella.  Jäsenkirjassani, joka on 
edelleen visusti tallessa, on teksti: Päämääränäm-
me tien avaaminen invalideille työhön ja elämään. 
Nyt jälkeenpäin ajatellen, olin saanut tuon jäsenyy-
teni myötä kultaisen avainnipun, jolla avattiin kaikki 
ne portit, joiden läpi olen saanut turvallisesti kulkea. 
Voitin elämän, kuten Matti Hannus elämänkertakir-
jassani (2008) on kirjoittanut. Olen kiitollinen, että 
olen saanut työhistoriastani tehdä lähes 40 vuotta 
vammaisten ihmisten parissa Oulun Invalidien Yh-
distyksessä ja Rehapoliksessa. Unohtamatta niitä 20 
vuotta Invalidiliiton luottamuselimissä. Uskon myös, 

että ilman noita saamiani avaimia, ei olisi avautunut 
lähes 50 vuotta kestänyt kunnallispoliittinen urani 
kotikunnassani Kempeleessä. Olen myös kiitollinen, 
että urheilu-urani jatkui paraurheilijana ja pääsin nii-
hin saavutuksiin, joista nuoruusvuosinani unelmoin.

Jäsenhankinnan juhlavuosi
Tämän oman tarinani kautta haluan tuoda esille, 
miksi kannattaa liittyä jäseneksi invalidiyhdistyk-
seen. Tuohon kysymykseen omalla toiminnanjoh-
tajakaudellanikin sain vastailla satoja ja taas satoja 
kertoja, kuten minäkin kyselin silloin 50 vuotta sit-
ten Anni Metsolta, mitä hyötyä jäsenyydestä on mi-
nulle. Jäsenyys yhdistää meitä monella tavalla, antaa 
voimia ja mahdollisuuksia elämässä selviytymiseen. 
On ollut turvallista kulkea Invalidiliiton sateenvarjon 
alla Oulun Invalidien Yhdistyksen jäsenenä. Kiitän 
kaikki niitä rinnalla kulkijoita, rakkaita jäsenystäviä ja 
yhteistyökumppaneita, joiden kanssa olen yhdessä 
saanut viedä vammaisten asioita eteenpäin. Itsenäi-
nen isänmaamme Suomi täyttää 100 vuotta. Juhla-
vuoden teema on YHDESSÄ. Korostakoon tämä tee-
ma myös 80-vuotiaan yhdistyksemme juhlavuotta.

Onnitellen, Pertti Sankilampi

Aika rientää – muistot säilyvät

Vammautuminen tai sairastuminen muuttaa 
elämää monella tavalla
Usein auttaa, kun voi keskustella jonkun toisen kanssa, joka itse on koke-
nut saman ja selvinnyt.
Siksi Oulun Invalidien Yhdistys ry:llä on ollut jo vuosikymmenten ajan 
vertaistukihenkilötoimintaa. Yhdistyksemme tekee aktiivista yhteistyötä 
myös muiden vertaistukea antavien yhdistysten kanssa, esimerkiksi Invali-
diliitto ry:n kanssa. Yhdistyksessämme alkoi
Vertaistuki on yksilön tai perheen saamaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa 
tukea ja ohjausta henkilöltä, jolla on omakohtainen kokemus vastaavanlai-
sesta vammasta, sairaudesta tai traumaattisesta kokemuksesta.
Tavoitteenamme on löytää kullekin vertaistukea haluavalle vertaistukihen-
kilö, jolla on esimerkiksi mahdollisimman samankaltainen vamma, sama 
asuinpaikkakunta tai sama sukupuoli vertaistukea haluavan toiveiden mu-
kaan.

Vertaistukihenkilöt
Vertaistukihenkilöt ovat aikuisia liikuntavammaisia henkilöitä.
Vertaistukihenkilöt ovat tukitoimintaan koulutettuja. He toimivat vapaa-
ehtoisina ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Koulutus tapahtuu tukihen-

kilökurssilla. Tukisuhteet ovat kahdenkeskisiä ja luottamuksellisia.
Vertaistukihenkilö on kuuntelija, tiedonjakaja, opastaja ja yhdessä toi-
mija. Hän on henkisen tuen antaja ja käytännön asioissa auttava kaveri.
Vertaistukihenkilö voi antaa kokemuksellista tietoa ja käytännön vinkke-
jä, mitä kukaan muu ei pystyisi antamaan. Tukea voi antaa kasvotusten, 
puhelimitse, tai vaikkapa kirjeenvaihdolla. 

Koulutus tapahtuu tukihenkilökurssilla
Oulun Invalidien Yhdistys ry kouluttaa yksityishenkilöitä toimimaan ver-
taistukena eri tavoin vammautuneille henkilöille. Toiminta luo yhteyk-
siä samanlaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden välille ja auttaa 
sopeutumaan usein uuteen tilanteeseen.
Järjestämme vertaistukikoulutuksen joulukuussa 2017. Ota yh-
teyttä, mikäli olet kiinnostunut toimimaan vertaistukihenkilö-
nä. Koulutus ei velvoita sinua mihinkään, ja vertaistukityötä voi 
tehdä omaan tahtiin omalla tavallaan. 

Lisätietoja:
Miira Peltomaa, puhelimitse 050 437 2558 tai 
sähköpostilla email: miira.peltomaa@oiy.fi

Haluatko vertaistukijaksi?
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YHDISTYS TIEDOTTAA
OIY:N TAPAHTUMAT & 
TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2017

OIY:N NETTISIVUT 
UUDISTUNEET
Käy katsomassa uudet sivut 

osoitteessa www.oiy.fi

Yhdistyksen syyskokous & liittovaalien äänestyspiste 14.11. klo 
18.00 Caritaksessa, Kapellimestarinkatu 2.

Invalidiliiton liittovaalien äänestysaika 6.-17.11.

Vertainen Vierellä -hankkeen Amputoitujen vertaistukikoulutus 
Rovaniemellä 18.-19.11. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Jonna He-
lavirta, jonna.helavirta@oiy.fi / 044 230 3014

OIY:n SOTE-keskustelupaneeli Aleksinkulmassa 27.11. klo 18.15. 
Asiantuntijana Sinikka Salo, muutosjohtaja, STM.

Yhdistyksen 80-vuotisjuhla 2.12. Hotelli Lasaretin Yrjö-Salissa klo 
14 alkaen. Huom. Ilmoittautumista vaaditaan 22.11. mennessä.

Yhdistyksen vertaistukikoulutus kaikille vammaryhmille 18.12. 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 30.11. mennessä: miira.peltomaa@
oiy.fi / 050 4372 558

Yhdistyksen paketointipiste Valkeassa 29.11.-22.12. Vapaaehtoi-
sia kaivataan! Yhteinen ruokailu kaikille osallistujille tammikuussa.

Kyselyn viimeinen palautuspäivä 31.12. Kaikkien vastanneiden 
kesken arvotaan Suomalaisen Kirjakaupan lahjakortti, sekä kirjapal-
kintoja.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset toimiston kautta, 
ellei toisin mainita.
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Invalidiliiton korkeinta päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto. Liitto-
valtuustoon kuuluu 49 jäsentä, jotka valitaan posti- ja sähköisellä 
äänestyksellä 6.-17.11.2017 välisenä aikana vaalipiireittäin suori-
tettavalla enemmistövaalilla liittovaltuuston vahvistaman vaalipii-
rijaon mukaisesti. 

Valituiksi tulevat kustakin vaalipiiristä eniten ääniä saaneet. 
Vaalien tulos vahvistetaan 30.11.2017 mennessä.

Yhdistyksestämme liittovaltuustoon on ehdolla puheenjohta-
jamme Otso Z. Laxenius sekä varapuheenjohtaja Riku Syrjälä.

Sähköisen äänestyslomakkeen löydät osoitteesta 
www.invalidiliitto.fi/invalidiliitto/liittovaalit-2017

Lisätietoja puhelimitse 
Mirva Kiikeriltä puh. 044 765 0658 tai OIY:n toimistolta.

YHDISTYS TIEDOTTAA
INVALIDILIITON 
LIITTOVAALIT 2017

Otso Z. Laxenius 
Kehityspäällikkö, Nordea
Hallituksen jäsen, Invalidiliitto
Hallituksen puheenjohtaja, OIY ry

”Yhdessä yhteiseksi hyväksi työtä 
tehden ja osaamista hyödyntäen”

STIPENDIN AVULLA HOLLANNIN KISOIHIN

Tahdon sydämestäni kiittää Oulun Invalidien yhdis-
tys ry:tä saamastani keväisestä urheilustipendistä. 
Stipendin avulla pystyin toteuttamaan osittain Hol-
lannin Cuijkin suuntautuvan kisamatkan järjestämis-
tä.

Vaikeavammaisena huippu-urheilijana joudun 
kustantamaan ns. terveisiin urheilijoihin verrattuna 
hieman enemmän kuluja kaikilla leiri- ja kisamatkoil-
la, koska mukaan otettavien tavaroiden määrä on 
hoitotarvikkeiden ja apuvälineiden vuoksi hieman 
korkeampi. En pysty myöskään majoittumaan siihen 
kaupungin halvimpaan hotelliin, sillä käytän liikku-
miseeni sekä tanssimiseeni sähköpyörätuoliani. 
Onneksi on olemassa monia eri tahoja, joista me 
vaikeavammaiset urheilijat voimme anoa hieman ta-
soitusta lähtökohtiimme. Näin mekin saamme olla 
tasavertaisia urheilijoita, kuten kuka hyvänsä. 

Pääsiäisen aikaan toteutunut kisamatka meni yli 
odotusten. Mukanani olivat kaksi henkilökohtais-
ta avustajaani sekä tanssiparini Kaisa avustajineen. 
Otimme osaa Single debutant - ja duo debutant-
luokkiin sekä lauantaina ja sunnuntaina. Single -luo-
kasta saldokseni tuli upeasti pronssia ja duoluokas-

ta saldoksemme tuli lauantaina finaaliin 6. sija joka 
kirkastui sunnuntaina uskomattomasti pronssimita-
liksi. Henkilökohtaisesti otin perjantaina osaa myös 
single freestyle woman 1 -luokkaan, josta saldokseni 
kopsahti uskomattomalla tanssillani kultamitali!

Kisojen jälkeen oli ilo huomata, etten kerännyt 
sponsorirahoja turhaan ja ettei trenaamiseni men-
nyt hukkaan. Nuo upeat neljä mitalia roikkuvat mui-
den mitaleideni vieressä toimistoni seinällä muistut-
taen minua siitä, että vaikeavammaisenakin voi olla 
huippu-urheilija, kun vain luottaa itseensä ja uskoo 
tekemiseensä. 

Tahdon sydämestäni tsempata perheenäitinä ja 
yrittäjänä muita vaikeavammaisia kohtaamaan ke-
honsa haasteet ja voittamaan ensin itsensä! Sen jäl-
keen on vain taivas rajana – itse päätät, minkälaisen 
kakun elämästäsi leivot! 

Hyvää syksyä kaikille!

Pirjo Pappila
Pyörätuolikilpatanssiurheilija

Tanssiurheiluseura Stepping Out ry 

JÄSENYYS YHDISTÄÄ

OIY onnittelee Pirjoa mahtavasta suorituksesta!

Riku Syrjälä
OTM Lakimies
Varapuheenjohtaja,  OIY ry

”Luotettava osaaja päättämään 
yhteisistä asioista”
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Kirjoituskilpailun voittaja: 

Muistoja Irjalasta
Oulun Invalidien yhdistys ry oli vanhemmilleni har-
rastus, turvaverkko, ystäväpiiri ja elämäntapa. Äiti-
ni liittyi yhdistyksen jäseneksi ollessaan 14 – vuotias, 
isäni äitiini tutustumisen myötä muutamaa vuot-
ta myöhemmin. Vanhempieni ainoana lapsena sain 
kasvaa osana OIY:n yhteisöä. Opin jo lapsena, että 
olemme kaikki erilaisia paitsi vanhempieni, myös 
tuon iloisen ja eläväisen yhteisön kautta.

Muistan hyvin Irjalaa edeltävän kesäkodin Nalli-
karissa, siinä leirintäalueen aidan takana. Vietimme 
siellä mukavia kesäpäiviä perheen kanssa. Meitä lap-
sia oli siellä muitakin. Paras hetki oli ehdottomasti, 
kun kokoonnuimme kesäkodin saliin kahvittelemaan 
porukalla. Saatoimme laulaakin sinisistä kirjoista, 
jotka kaivettiin vanhan lipaston kätköistä. Meille lap-
sille oli tarjolla limpparia, jota sai ostaa kesäkodin 
keittiöstä. Makkaranpaisto oli sekin odotettu tapah-
tuma. Isäni harrasti aktiivisesti ilmakivääriammuntaa 
ja voitti monet palkinnot kesäisin pidetyissä kisois-
sa. Itse osallistuin lasten sarjaan tikanheitossa. Äiti 
istui saunan seinustalla auringossa käsitöitä tehden. 

Kesäkodissa oli tuolloin kesäisin emäntä ja mum-
muni, äidin äiti, oli siellä ainakin parina kesänä näis-
sä tehtävissä. Hän asui kesäkodin keittiön vieressä 
olevassa kamarissa, jossa minäkin sain välillä yöpyä 
mummun kaverina.

Äitini hyvä ystävä jo nuoruusvuosilta oli Sallisen 
Irja. Irja ajoi pienellä punaisella Fiatilla ”pompan na-
pilla” ja oli muutenkin tyylikäs nainen, jolla muis-
tan olleen aina kauniit kengät. Irja oli myös loistava 
ompelija ja minulla on vieläkin tallella ihanat bar-
bin vaatteet, jotka Irja ompeli eräänä jouluna minul-
le joululahjaksi. Olimme Irjan kanssa paljon tekemi-
sissä muulloinkin kuin kesäkodilla käydessämme. 

Irja jätti yhdistykselle ihanan perinnön, Irjalan, 
joka rakennettiin uudeksi kesäkodiksi Hietasaareen. 
Kun Irjalaa rakennettiin, tuntui kuin se olisi ollut sil-
loisille aktiivijäsenille toteutunut unelma: ihana hu-
vila, melkein meren rannalla, jossa oli muualtakin 
tulleiden vieraiden mahdollista yöpyä aitoissa. Toi-
mintakin tuntui vilkastuvan Irjalan myötä. Noina ai-

OIY haluaa palkita Tuulan Suomalaisen Kirjakaupan lahjakortilla ja 
kiittää lämpimästi hienon muistelman jakamisesta kanssamme.

Bocciaa jo vuodesta 1989 Irjalassa.

koina olin itse jo nuori nainen, enkä enää kulkenut 
niin usein vanhempieni mukana. He kävivät edelleen 
säännöllisesti OIY:n riennoissa ja taisivatpa noihin 
aikoihin vuorotellen istua yhdistyksen hallitukses-
sakin. Talvisin vanhempani kävivät jumppakimpassa 
ensin palvelutalolla Lintulassa ja myöhemmin Dia-
konialaitoksella. Irjalan avajaiset kesän kynnyksel-
lä oli joka vuosi iso juttu heille; pääsiväthän he taas 
viettämään ihania kesäpäiviä ystävien kanssa tut-
tuun rakkaaseen Irjalaan. Isän tärkein toimi kesäi-
sin oli toimia ylimmäisenä makkaranpaistajana kes-
kiviikkotapaamissa.

Irjalassa olemme viettäneet äitini 50-, 60- ja 
70-vuotisjuhlat. Heinä-elokuun vaihteessa Suomen 
lipun liehuessa lippusalossa, tutut rakkaat ihmiset 
tulivat paikalle. Joka kerralla sää suosi meitä ja vie-
timme ihanan kesäpäivän pihalla kahvitellen ja äitiä-
ni juhlien. Myös isäni viimeiset pyöreät kymmenet 
eli 70 vuotta juhlittiin tammikuun pakkasten pauk-
kuessa Irjalan takkatulen loisteessa kymmenien ys-
tävien ja sukulaisten kanssa vuonna 1999. Irjala on ja 
pysyy lämpimänä muistona sydämessäni. 

Tämän kirjoituksen omistan äitini ja isäni, Elvi ja 
Aulis Nietulan muistolle sekä kaikille heidän oululai-
sille ystävilleen.  

Tuula Hapulahti

8 OIY:n Jäsenlehti 2/17kultainen juhlanumero
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YHDISTYS TIEDOTTAA

Vapaaehtoiset yhdistyksen 
tärkeä voimavara

Yhdistys haluaa kiittää lämpimästi kaikkia vapaaeh-
toisia kuluneen kesän tapahtumista. Muun muassa 
elokuinen Irjalafest ei olisi ollut mahdollista toteut-
taa ilman jäseniemme arvokasta työpanostusta. Va-
paaehtoistyö ei ainoastaan ole suureksi avuksi yh-
distyksen tapahtumissa, mutta luo myös lämmintä 
yhteishenkeä ja saa kasaan mukavan kokoonpanon 
ja yhdessä tekemisen meiningin. 

Yhdistys hakee edelleen vapaaehtoisia erinäisiin 
vapaaehtoistöihin ja tempauksiin, otamme mielel-
lämme apua myös ideointiin ja yhdessä harrastami-
seen. Haluamme, että yhdistys on jäsentemme nä-
köinen, ja siksi toivoisimme, että jäsenten into ja 
osallistuminen näkyisi myös toiminnassa. Yhdessä 
voimme luoda toimintaa, johon jokainen lähtee in-
nolla mukaan.

OIY kuuluttaa apua joululahjan 
paketointiin Valkeassa
Joulunaika lähestyy ja OIY on jälleen paketoimassa 
joululahjoja Suomalaisessa Kirjakaupassa, Valkeassa. 
Toivoisimme, että mahdollisimman moni osallistui-
si paketointitempaukseen tänä vuonna. Viimevuoti-
seen tapaan tarjoamme vapaaehtoisille ravintolail-
lallisen kiitoksena tehdystä työstä. 

 
Mikäli kiinnostuit, voit ottaa yhteyttä toimistol-

lemme numerosta 050 574 1567 tai sähköpostitse 
toimisto@oiy.fi

www.oiy.fi
www.facebook.com/ouluninvalidit

Instagram: @oiy_ry
Twitter: OIY_ry

9OIY:n Jäsenlehti 2/17
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Yhdistyksen Pikku Käsi -ryhmä 
kokoontui Syötteellä 1.-2.4.2017
OIY:n iloinen Pikku Käsi-ryhmä järjestäytyi leirikou-
lun muodossa Pikku-Syötteelle aurinkoisena kevät-
viikonloppuna 1-.2.4.2017. Saimme viettää vauh-
dikasta aikaa yhdessä yhteensä yhdeksän perheen 
voimin ja kokeilla ohjattua laskettelua joka oli osal-
le lapsista ensimmäinen kosketus lajiin. Viikonlopun 
riennoissa oli mukana yhteistyökumppanimme Res-
pecta ja Otto Bock, jotka tarjosivat laskettelun lap-
sille. 

Talviset olosuhteet loivat hienot puitteet tapahtu-
maviikonlopulle ja vuorokauden kestänyt lumisade 
lauantaina muokkasi rinteet lapsille huippukuntoon. 
Suuri osa ryhmästä toivoikin, että Syötteen reissusta 
tulisi vuosittainen tapa. OIY on omalta osaltaan in-
nokkaasti mukana. 

Kokoonnumme siis jälleen alkuvuodesta 2018 
ja kuulutammekin mahdollisimman 

paljon uusia perheitä mukaan toimintaan! 

Mikäli haluat lisätietoa, ole yhteydessä Miiraan: 
miira.peltomaa@oiy.fi

Voit myös liittyä ryhmään PikkuKäsi Facebookis-
sa, jossa käydään vertaistukiperheiden kesken aktii-
vista keskustelu.

  
Vertaistukiryhmä Pikku Käsi järjestää toimintaa perheille, 
joissa on lapsia, joilla on raajapuutos tai amputaatio. Pikku 
Käsi kokoontuu kahdesti vuodessa ja vertaistukiverkostoon 
kuuluu n. 30 perhettä.
Ryhmä on toiminut vuodesta 2010. Toimintaa koordinoi 
Oulun Invalidien Yhdistys.
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Irjalafest 2017
Oulun Invalidien Yhdistys ry järjesti 12.8.2017 Irjalafest-musiikkita-
pahtuman Irjalassa, Oulun Hietasaaressa. Festaripäiväksi saatiin upea, 
lämmin ja aurinkoinen kesäsää.  Irjalafestiä vietettiin rentoon, piknik-
henkeen vilteillä istuen ja musiikista nauttien. Festariohjelman kork-
kasi oululainen Counting Lifeboats, jonka jälkeen lavan otti haltuun 
Irjalafestin pääesiintyjä, euroviisuistakin tuttu, Softengine. Päivän päät-
teeksi lavalla nähtiin mimmienergiaa Oulusta, kun positiivisen naisrä-
pin viestinviejä SANA nousi lavalle. Väliajoilla festariyleisöa viihdytti ak-
rojoogaajat, ja yleisö pääsi myös kokeilemaan sovellettua akrojoogaa 
toimintaterapeuttien opastuksella. Irjalan puitteet tarjosivat loistavan 
alustan tapahtumalle. 

Irjalafest järjestettiin jo kolmatta kertaa vuoden 2015 pilotoinnin jäl-
keen. OIY ei olisi pystynyt vastaavaan suoritukseen ilman yhdistyksen 
vapaaehtoisten jäsenten apua. Tapahtuma järjestettiin yhdistyksen va-
paaehtoisten, tapahtumatuottaja JuhlaGurun, SijaisHaltija Oy:n, sekä 
muiden yhteistyökumppaneiden voimin. Tavoite on vakiinnuttaa Irjala-
fest yhdeksi Oulun kesätapahtumista. Esteettömien tapahtumien anti 
on Suomessa suppea, ja Irjalafest haluaa niin esteettömyydellään kuin 
edullisuudellaan olla suunnannäyttäjä vaihtoehtoisten kesätapahtumi-
en tarjonnassa. 

Edellisen vuoden IF-tapahtuma oli kohdennettu lapsiperheille, tä-
män vuoden festivaali niinikään nuorisolle. Otamme vastaan ehdotuk-
sia ensi vuoden teemaan, tapahtumat järjestetään jäsentemme toivei-
ta ajatellen.

OIY kiittää yhteistyökumppaneita, 
työntekijöitään sekä kaikkia festareille 

osallistujia upeasta päivästä!

Irjalafestin kotisivut: www.irjalafest.com
Tapahtuma myös Facebookissa: Irjalafest

Kuvat: Miira Peltomaa & Jenna Antinmaa 

Softengine.

festarikansaa.

Sovellettu akrojooga vauhdissa.
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Välillä toivon omaavani supervoimia. Mutta kun ei 
ole, niin ei ole. Jos pystyisin tekemään kärrynpyöriä, 
niin tekisin niitä. Jos osaisin seisoa käsilläni, niin sei-
soisin. Viime aikoina olen tehnyt asioita joita en ole 
pystynyt ja jaksanut tehdä moneen vuoteen. Vaikk-
en pysty tekemään kärrynpyöriä tai seisoa käsillä-
ni, olen tehnyt pieniä ja suuria asioita, jotka saaneet 
mieleni iloiseksi, itkemään ilosta ja riemuitsemaan, 
hiphiphei!  mä tein sen!!!

Keväällä asetin itselleni tavoitteeksi lisätä käve-
lyä yhden kyynärsauvan kera. Aluksi lyhyitä matkoja 
varovaisesti  kotoa Heinäpäästä keskustaan. Onnis-
tumisten jälkeen Heinäpäästä Limingantullin silloil-
le.  Olen aina nauttinut kävelemisestä, auringonpais-
teesta ja lempeästä tuulen vireestä.  Waltti – kortista 
huolimatta tavoitteeni on kävellä. Lyhyempiä ja pi-
tempiä matkoja.  Olen kiitollinen, iloinen ja ylpeä. 
Minä osaan, koska minä voin!

Heli Karjalainen toteaa runossaan :”Jumala joh-
dattaa minua askel askelelta. Minun oma hätäinen 
mieleni haluaisi harppoa vuorienkin yli. Älä hätäile, 
sanoo rakastava ääni hiljaa. Älä yritä harppoa. Tyy-
dy ottamaan askel kerrallaan”. Olen kiitollinen että 
saan herätä uuteen aamuun. Olen luonteeltani nyt-
temmin kärsimätön. Maltti ei ole luonteeni kun tah-
too tehdä jotain. Myönnän.  Olen harpponut aske-
leita miltei juoksumaisesti. Kyynärsauva muuntuu 
välillä matkasauvaksi.

Kuulaan kauniissa kesäpäivässä mainitsin ystäväl-
leni tavoitteeksi kävellä kotoa Heinäpäästä Karjasil-
lan kirkolle. Se tavoite täyttyi kun kävelin aluksi työ-
terveyteen Caritas lääkäritalolle. Sieltä oli mielestäni 
lyhyt matka Karjasillan kirkolle. Sitten päätin kävel-
lä  suoraan takaisin kotiin Heinäpäähän. Seuraava-
na aamuna jalat eivät huutaneetkaan  hoosiannaa. 
Jalkani kestivät rasitusta! Seuraavalla viikolla käve-
lin Intiön siunauskappelista Kastellin kirkolle ja siel-
tä Oulun yliopistolliseen sairaalaan tapaamaan ra-
kasta ystävää. Seuraavana aamuna mielessäni soivat 
aamen ja halleluja!

Viime aikoina olen tehnyt paljon muitakin sellai-
sia asioita, joita en ole aiemmin kyennyt tekemään, 
pitkän bussimatkan, kävelemään Helsingin edustalla 

JÄSENYYS YHDISTÄÄ

Mä sanon:

Aamen ja 
helleluja!

olevaa Vallisaarta ympäri. Vallisaari on upea henkeä-
salpaavan kaunis saari, joka vuosi sitten siirtyi pois 
armeijan omistuksesta.  Ylämäkiä, alamäkiä, laakso-
ja, kukkuloita,  tykkejä, kunnostettuja alueita, taika-
metsää, Suomenlinna  ja Kuninkaanportti vastapää-
tä. Pääsin ylämäkiä ylös, jee! Yhtä kyynärsauvaa ja 
ystävän olkapäätä apuna tosin käyttäen. Näihin en 
olisi pystynyt kaksi vuotta sitten.

Viime aikojen hauskin episodi tapahtui kaupan 
kassalla. Maksettuani ostokset takanani ollut asiakas 
kysyi, onko tämä sinun?. Tajusin hänen tarkoittavan 
kyynärsauvaani.  Jätin sen nojaamaan liukuhihnan 
viereen enkä muistanut ottaa sitä mukaani. Talven, 
lumen ja jään saapuessa tahti hidastuu ja matkat vä-
henevät.  Viimeksi talven aikana liukastuin kahdesti 
oikein komeasti. Ne olivat hyvin epämiellyttäviä ta-
pahtumia. En pääse omin avuin ylös. Siksi nautin ke-
sästä, valosta, auringosta, onnistumisista,  lempeäs-
tä tuulenvireestä selässäni.  Siksi kävelen, ajatukset 
laukkaavat, olo virkistyy, ilonpirskahdukset ja nau-
runpurskahdukset tuntuvat hyvältä.

 

Juha Vähäkangas, Hallituksen jäsen
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Seifmeikker Oy
vilho.hiltunen@turvatekija.fi
045-113 24 34
Y-tunnus 2755098-5
www.turvatekijä.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: 

LAHJOITETAAN KOLMIPYÖRÄ

YHDISTYS TIEDOTTAA

Oulun Kärpättäret ry on lahjoittanut yhdistyksellemme kolmipyörän. 
Ilmoitimme edellisessä jäsenlehdessä mahdollisuudesta lainata 
kolmipyörää kesän ajan, mutta nyt haluamme luovuttaa sen 
joululahjana sitä eniten tarvitsevalle jäsenelle. 

Laita vapaamuotoinen perustelu tarpeestasi osoitteeseen 
toimisto@oiy.fi tai soita numeroon 050 574 1567  
31.11.2017 mennessä. 

Lahjoitamme kolmipyörän joulukuun aikana.
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Ideapark Oulu  |  Keskusta, Isokatu 32

LÄÄKÄRIASEMA
MEILLE TAVALLISILLE 

OULULAISILLE.

33€PERUSKÄYNTI
(Omavastuuosuus)

VARAA AIKA PERUSTERVEYS.FI
TAI SOITA 0207 340 720

Ajokortti-
todistus 
46€

Laajennettu
73€

Opistontie 4-6, 84880 Ylivieska  www.rko.fi  (08) 4276 200

Lukio
Päivälukio, Iltalukio, 
Seniorilukio, Starttilukio, 
Etälukio

Kymppiluokka
Peruskymppi, Musakymppi, 
Duunikymppi, Hoivakymppi, 
lukioon valmistava kymppi

Aikuisten perusopetus

Erityislinja

Ammattitutkinnot
Suntio, Päihdetyö, 
Kehitysvamma-ala, 
Kehitysvamma-alan eat, 
Ympäristöalan eat

Valmennuskurssit

Lyhytkurssit

nuoret  aikuiset  seniorit  nuoret  aikuiset  seniorit

Tutustu tarjontaan  
www.rko.fi

Opiskelemaan!

KUNTOUTUSPALVELUT

 

 
 

apteekki siellä missä sinäkin 
 

palvelemme 
ma-pe klo 9-18 

la klo 9-18 
su klo 12-18 

 
Zeppelinintie 1, Kempele 

puh. 08 520 4025 
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Tarjoamme mm.
Proteesit, ortoosit, jalkineet  | Hoitotarvikkeet | Liikkumisen apuvälineet 

Kuntoutuksen apuvälineet | Siirtämisen apuvälineet | Tekniset apuvälineet 
Kalusteet | Patjat 

Haltija auttaa asiakasta 
itsenäisessä elämisessä ja 

mahdollisuuksiensa 
saavuttamisessa rajoitteista huolimatta.

Me olemme nyt Haltija.
Comp-Aid Oy | PT-Keskus Oy  | Rehamed Oy | Bitlips Oy

Suomen Proteesipalvelu Oy | ORTO Botnia Oy Ab  
Proteesipaja Japro Oy | Kuntoväline Oy | Handico Oy

Oulun toimipisteemme on avoinna sopimuksen mukaan. 
Kiviharjunlenkki  1 C | 90220 Oulu | 020 778 9320

09 612 2250 | asiakaspalvelu@haltija.fi | www.haltija.fi
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1. Ikäsi
a) alle 18v. b) 18-30
c) 31-45 d) 46-60
e) 61-75 f) yli 75 v.

2. Sukupuoli
a) mies b) nainen

3. Kuinka kauan olet ollut jäsen?
a) alle 2 vuotta b) 2-5 vuotta
c) 6-10 vuotta d) yli 10 vuotta

4. Syy, jonka vuoksi liityit jäseneksi 
(voit valita tärkeimmät, maksimissaan 3 kpl)
a) kannatuksen vuoksi 
b) tapahtumat ja retket
c) jäsenedut ja -alennukset (esim. Irjala)
d) jäsenlehti 
e) yhteisöllisyys ja vanhat tutut
f) uusien ystävien hankkiminen 
g) liikuntaryhmät
h) läheisen vammautuminen 
i) lisätieto
j) vaikuttaminen  
k) ammatilliset syyt
l) joku muu, mikä?
_____________________________________
_____________________________________

5. Onko jäsenyys yhdistyksessä/sen toiminta vastannut 
em. odotuksiasi? 
kyllä/ei

6. Jos vastasit ei, perustele lyhyesti, miksi.
_____________________________________
_____________________________________

KYSELY JÄSENILLE

7. Mikä on nykyisin syy jäsenyyteesi? 
Voit vastata samalla tavalla kuin kohdassa 4., 
mikäli syyt eivät ole muuttuneet (max 3).
a) kannatuksen vuoksi 
b) tapahtumat ja retket
c) jäsenedut ja -alennukset (esim. Irjala)
d) jäsenlehti 
e) yhteisöllisyys ja vanhat tutut
f) uusien ystävien hankkiminen 
g) liikuntaryhmät
h) läheisen vammautuminen 
i) lisätieto
j) vaikuttaminen  
k) ammatilliset syyt
l) joku muu, mikä?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

8. Oletko osallistunut yhdistyksen toimintaan, mihin? 
Voit valita useita.
a) Irjalan kesäpäivät/talkoot/avajaiset/päättäjäiset
b) Vertaistuki, /-ryhmät 
c) OIY:n liikuntaryhmät
d) IrjalaFest 
e) Edunvalvontapalvelut
f) Retket/matkat 
g) Pikkujoulut
h) Kevät- tai syyskokoukset 
i) Keskustelu netissä (Facebook)
j) Muut ryhmät/kerhot/tapahtumat
k) Koulutukset/seminaarit
l) En ole osallistunut, sillä kaipaamaani toimintaa ei ole
m) En ole osallistunut, sillä en halua osallistua toimintaan
n) En ole osallistunut muista syistä

Kartoitamme kyselyllä jäsenten toiveita toimintaam-
me liittyen. Tavoitteenamme on aktivoida erityisesti 
jäseniä jotka eivät ole mukana toiminnassa. Kyselyyn 
vastaaminen on täysin vapaaehtoista ja voit tehdä sen 
myös anonyymisti. Vastaamalla voit osallistua arvon-
taan jättämällä viimeisessä kohdassa yhteystietosi.

Vastaajien kesken arvomme 100€ lahjakortin Suo-
malaiseen Kirjakauppaan sekä 5 kpl kirjapalkinto-
ja. Huom. vain jäsenille.

Voit täyttää oheisen lomakkeen ja postittaa sen osoit-
teeseen OIY ry, Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu tai käy-
dä täyttämässä kyselyn OIY:n nettisivuilla www.oiy.fi.

Vastausaikaa vuoden loppuun mennessä, pos-
tita tai lähetä sähköinen vastauksesi siis ennen 
31.12.2017.
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9. Mikäli vastasit edelliseen ”l) En ole osallistunut, sillä 
kaipaamaani toimintaa ei järjestetä” kerro alle lyhyesti, 
minkälaista toimintaa yhdistykseltä toivoisit. 
Huom. vastaa vain, mikäli et ole osallistunut toimintaan. 
Kohta 11 on kaikille.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

10. Mitä kautta saat tiedon yhdistyksen tapahtumista? 
Valitse ensisijainen informaationlähde.
a) Jäsenlehdestä 
b) www.oiy.fi -sivuilta
c) Facebookista 
d) Muilta jäseniltä
e) Toimiston henkilökunnalta 
f) Kalevasta (syys- & kevätkokoukset)g) IT-lehdestä
h) muu, mikä?
_____________________________________
_____________________________________

11. Mitä toimintaa toivoisit jatkossa yhdistykseltä? 
Kuvaile toimintaa, jota ei vielä järjestetä.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
________________________

12. Kirjaa alle kehitysideat ja -toiveet olemassa olevaan 
toimintaan.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

KYSELY JÄSENILLE
13. Mitä sisältöä tahtoisit jäsenlehdestä lukea jatkossa?
a) Enemmän mielipidekirjoituksia 
b) Enemmän jäsenten sisältöä
c) Enemmän ajankohtaisia uutisia 
d) Enemmän kilpailuja
e) Enemmän OIY:n sisäisiä asioita  
f ) Enemmän liikunta-asiaa
g) Enemmän yhteistyökumppaneiden tiedotteita
h) Jotain muuta, mitä?
_____________________________________
_____________________________________

14. Ehdota jäsenlehdelle nimeä! Voittajaehdotus palki-
taan. 
Voit myös osallistua sähköpostitse toimisto@oiy.fi
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

15. Vapaat terveiset/palaute OIY:n väelle
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Jätä yhteystietosi osallistuaksesi arvontaan:

Nimi:  _____________________________________________________________________

Yhteystiedot: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

KIITOS!



18 OIY:n Jäsenlehti 2/17kultainen juhlanumero

Asiakkaanamme olet 
aina keskiössä

Suunnittelemme yhdessä sellaisen 
palvelukokonaisuuden, joka tukee 
vammaisen henkilön itsenäistä elä-
mää parhaalla mahdollisella tavalla.

Voimme tarjota 
- Toimivan ja esteettömän asunnon 
- Vammaispalvelulain mukaiset pal-
velut yksilöllisen tarpeen mukaan 
- Mukavaa yhdessä tekemistä aktii-
visissa yhteisöissämme.

Ota yhteyttä: 
Palveluohjaaja Heljä Aalto, 
050 375 8276/ info@caritaslaiset.fi

Tutustu tarkemmin:
www.caritaslaiset.fi

Helppo 
ja mukava 

asioida.
Palvelemme myös 

sunnuntaisin klo 12-16

Uudet paremmat aukioloajat: ma-pe 8-20 | la 9-17 | su 12-16
Kauppalinnankuja 1-3, 90570 Oulu | puh. 08-5561 591 fax 08-5561 597Helppo 

ja mukava 
asioida.

Palvelemme myös 
sunnuntaisin klo 12-16

Uudet paremmat aukioloajat: ma-pe 8-20 | la 9-17 | su 12-16
Kauppalinnankuja 1-3, 90570 Oulu | puh. 08-5561 591 fax 08-5561 597

Lehtorouskuntie 8, 90650 Oulu
p. (08) 311 0777 

www.parkettiliikesakkinen.fi 
Avoinna: ma-to 8 –17, 

pe 8 –18, la 10–14

KAIKENLAISIA LATTIOITA

TÄYDEN PALVELUN LATTIATALO.
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Olemme osa ratkaisua. energiaasuomelle.fi

Ydinasian äärellä.

Elina
Fennovoimalainen

PALVELEVA RENGASLIIKE RUSKOSSA

0400 139 959
Päivystys 24/7
Hiltusentie 23,
Rusko, Oulu

Talvirenkaat
ennakkohintaan
Esimerkiksi
205/55R16 
Hankook 419,-
195/65R15 
Hankook 399,-
Hinta sisältää 
rengastyöt.

Tarjous voimassa 
30.09.2017 asti.

Oulun Halparengas 

Kanssasi surun kohdatessa.

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

www.arvokovaoy.fi

HAUTAUSPALVELUT OULU

Anonyymi lahjoitus
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AD-Autohuolto Lohilahti Oy
Laakeritie 20 B, 90620 OULU
Puh. 010 425 4703
Avoinna ma–pe: 08.00–17.00
oulurusko@ad-autokorjaamo.fi
www.ad-autokorjaamo.fi

Meiltä saat mm:
• Jakopäähuollot
• Jarruhuollot
• Pyöränlaakerien vaihtotyöt
• Määräaikaishuollot
• Ilmastointihuollot

Kysy Tarjous!

Kirkkokatu 7, Oulu.  P. 040 962 0765.  www.kuusiniemi.fi

VARAA HENKILÖKOHTAINEN TAPAAMINEN
TAI SUUNNITTELE ITSE VERKOSSA

JALOMETALLIT OSTAA JA MYY:

Jalonom Oy
Alaniementie 2

02970 Espoo
puh. 09 512 7298

Jalonom AB
Norra Esplanaden 5
953 31 Haparanda
tel. +46 922 101 80

Näistä koruista 
maksoimme 219€

Katso lähin ostopisteemme 
www.jalonom.com
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AUTOKORJAAMO NIKUNEN
www.autokorjaamonikunen.fi

LIMINGANTULLISSA Jääsalontie 14 • p. 08-311 6785  

• 4-pyöräsuuntaus 3D-laittein

ÖLJYNVAIHTO AIKAA VARAAMATTA

SM

Valtuutettu BOSCH-korjaamo
Bosch Car Service

• Määräaikaishuollot ja korjaukset 
   kaikkiin automerkkeihin 

www.kastellinapteekki.fi

Apteekki lähelläsi
Kastellin apteekki sijaitsee kätevästi
OYS:a vastapäätä Katrillin talossa.

Kattavat aukioloajat
Palvelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Meille on helppo tulla
Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä.

Apteekkimme edessä on runsaasti ilmaista parkkitilaa.

Oulun 11. Kastellin Apteekki
Kumpulantie 1, 90230 OULU
040 353 0033 • (08) 330 033
kastellin.apteekki@apteekit.net

PALVELEMME:
ma-la 8–21

su ja pyhät 10–18
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Ota mukaasi

Oulun Energia on tehnyt lahjoituksen 80-vuotiaan yhdistyksen kunniaksi. 

OIY kiittää lahjoituksesta.
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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



kultainen juhlanumero


