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Pääkirjoitus

Vierailurikas kesä lähestyy vauhdilla. Kesäkuus-
sa 13.6. vierailemme Raahessa ns. neljän yhdistyk-
sen tapaamisessa, johon osallistuvat OIY:n lisäksi 
Oulaisten, Raahen ja Ruukin yhdistykset. Myöhem-
min myös vierailemme Haapajärvellä ja elokuus-
sa 10.8. Kemissä. Näissä tapaamisissa on pidemmät 
perinteet. Edellisessä yhdistyksen syyskokoukses-
sa saimme eloa hallituksen työskentelyyn ja halli-
tus täydentyi seitsenjäseniseksi. Saimme myös nuo-
ren varapuheenjohtajan, Annin, joka vilkastuttaa 
hallitustyöskentelyä. Hyvältä vaikuttaa myös alue-
toiminta Saarimaan Sannan avustuksella. Saim-
me tapahtumakalenterin, jossa on tavoitteena alu-
een kesäpäivät Rokualla elokuussa. Myös Irjalafest 
on jälleen vuoden tauon jälkeen suunnitteilla. Meille 
yhdistystyöskentelyssä on ollut suuri apu Rikun asi-
antuntemuksesta laki- ja oikeuksienvalvonta-asiois-
sa, sekä Jonnasta ja Kristasta toimistolla, kiitos heille. 
Toivoisin, että jäsenistö esittäisi toivomuksia Irjala-
tapahtumien suhteen. Otamme vastaan myös hyviä 
ideoita jäsenistöltä.

Toivottavasti nähdään 
kesätapahtumien merkeissä!

Pauli Elsilä, hallituksen puheenjohtaja

Keväiset terveiset 
yhdistyksen jäsenille!

KoKousKutsu
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n 

sääntömääräinen 

KE VÄTKOKOUS
Aika: tiistai 16.4.2019 klo 18.00

Paikka: Höyhtyän Välke (Lintulammen asukastupa), Latokartanontie 1, Oulu.

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

Kahvitarjoilu.              

Tervetuloa! 
Hallitus
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Arvoisat jäsenet
OIY:llä on pitkät juuret ja värikäs taival. Olemme teh-
neet työtä vammaisten hyväksi jo yli 81 vuotta. Me 
haluamme tarjota yhdistyksenä myös jäsenillemme 
– tukea ja neuvoja. Oikeuksienvalvonta on jo pitkään 
ollut toimintamme keskiössä ja haluamme kehittää 
tätä roolia jatkossa entistä palvelevammaksi. 

Teemme vaikuttamis- ja yhteistyötä eri toimijoi-
den, kuten esim.  julkisen sektorin, yritysten ja mui-
den vammaisjärjestöjen kanssa. Tällä pyrimme sii-
hen, että yhdistyksemme jäsenten asema erityisesti 
yhdenvertaisuus- ja esteettömyysasioissa sekä pal-
veluiden saatavuudessa paranee. Yhdistyksemme 
toimii jäsenistöä varten ja tätä toimintaperiaatetta 
noudatamme jatkossakin.

Kuljetuspalvelut Oulun kaupungin alueella eivät 
edelleenkään toimi niin hyvin kuin ennen niiden kil-
pailutusta. Jonotusajat Matkapalvelukeskukseen ei-
vät juurikaan ole lyhentyneet. Tähän on nähdäkse-
ni syynä suorasoitto-oikeuden poistaminen lähes 
kaikilta kuljetuspalveluasiakkailta. Kun lähes kaik-
ki asiakkaat joutuvat soittamaan Matkapalvelukes-
kukseen, lisää se puheluiden määrää ja sitä kautta 
pidentää jonotusaikaa. Invatakseja on myös vähem-
män käytössä kuin aiemmin. Lisäksi joidenkin kuljet-
tajien ammattitaidossa on ilmennyt puutteita esim. 
pyörätuolin kiinnittämisen osalta. Taksit ovat usein 
myös myöhässä.

Yhdistys on ollut mukana laatimassa parannuseh-
dotuksia kuljetuspalveluiden toteuttamiseen yhteis-
työssä Oulun kaupungin vammaisneuvoston kanssa. 
Tämä vaikuttamistyö jatkuu edelleen.  

Yhdistys myi elokuussa 2018 testamentilla saa-
dun Pudasjärvellä sijaitsevan kiinteistön. Saaduilla 
varoilla Irjalaan asennettiin induktiosilmukka. Lisäk-
si voimme näillä varoilla hankkia kuulovammaisten 
apuvälineitä niitä tarvitseville jäsenillemme, jotka ei-
vät saaneet tarvitsemaansa kuulovammaisen apuvä-

Toiminnanjohtajan 
palsta

linettä, esim. Oulun kaupungilta tai Pohjois-Suomen 
sairaanhoitopiiriltä. Avustushakemukset voi lähettää 
OIY:n hallitukselle, joka päättää avustusten myöntä-
misestä. 

Tässä yhteydessä haluan kiittää vapaaehtoisia, yh-
distyksen työntekijöitä ja hallituksen jäseniä yhdis-
tyksen eteen tehdystä työstä.

Yhdessä teemme yhdistyksestä elinvoimaisen, sil-
lä jäsenet ovat toimintamme ehdoton voimavara.

Hyvää kesän odotusta ja 
tervetuloa kevätkokoukseen

Toiminnanjohtaja Riku Syrjälä
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oIY:n tulevat jäsentapahtumat 

Ti 16.4. Kevätkokous klo 18
Höyhtyän Välke, Latokartanontie 1 

Ke 15.5. Irjalan kevättalkoot klo 10 alkaen
Voit tuoda oman haravan

Kahvitarjoilu

Ke 29.5. Kesäkauden avajaiset klo 11 alkaen 
Paikalla OIY:n kokemusasiantuntija Minna Rautio

Keittotarjoilu

Jäsenten kesäpäivät Irjalassa kesäkeskiviikkoisin klo 12
5.6. – 28.8.2019, (huom. 26.6. ei kesäpäiviä)

Oulun Reumayhdistys vieraanamme 12.6., 10.7. ja 14.8.
Mukavaa yhdessäoloa, kahvittelua, makkaranpaistoa, bingonpeluuta

To 13.6. Neljän yhdistyksen tapaaminen Raahessa
Raahen, Oulaisten, Oulun ja Ruukin yhdistykset

Sitovat ilmoittautumiset 31.5. mennessä toimisto@oiy.fi
ilmoitathan mahdolliset ruokarajoitteet, liikutko pyörätuolilla ja mahdollisen avustajan

Jos lähtijöitä on tarpeeksi, järjestämme linja-autokuljetuksen (omavastuu 10 €)

To 27.6. Yhdistysvierailu Haapajärvelle
Vierailemme Haapajärven invalidien luona

Sitovat ilmoittautumiset 14.6. mennessä toimisto@oiy.fi
ilmoitathan mahdolliset ruokarajoitteet, liikutko pyörätuolilla ja mahdollisen avustajan

Jos lähtijöitä on tarpeeksi, järjestämme linja-autokuljetuksen (omavastuu 10 €)

La 3.8. Irjalafest
Esiintyjinä mm. Sana ja Maya Paakkari

Seuraa päivityksiä www.irjalafest.com ja facebook.com/Irjalafest

La 10.8. Yhdistysvierailu Kemiin
Vierailemme Kemin Seudun Invalidien luona

Sitovat ilmoittautumiset 28.7. mennessä riku.syrjala@oiy.fi
ilmoitathan mahdolliset ruokarajoitteet, liikutko pyörätuolilla ja mahdollisen avustajan

Jos lähtijöitä on tarpeeksi, järjestämme linja-autokuljetuksen (omavastuu 10 €)

La-su 17.–18.8. Oulu–Kainuu-alueen kesäpäivät
Rokua

Ke 4.9.2019 klo 11
Kesäkauden päättäjäiset Irjalassa

ruokailu yhdessä — tervetuloa!

Huomaathan, että löydät nettisivujemme tapahtumakalenterista, 
oiy.fi/tapahtumakalenteri, kaikkien tapahtumien päivitetyt tiedot ja 

tiedot mahdollisista muutoksista!
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Kaikille mahdollisuus työhön
Oulussa, Rovaniemellä ja Kempeleessä on lähdet-
ty aktiivisesti edistämään vammaisten henkilöiden 
työllistymistä palkkatyöhön.  Oululaisen Caritas-
Säätiön Duunista totta! -projekti on Euroopan so-
siaalirahaston rahoittama hanke, jossa Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskus toimii vastuuviranomaisena. 
Hankkeen tavoitteena on työllistää vammaisia hen-
kilöitä työsopimusperusteisesti ja vahvistaa osalli-
suutta. Lisäksi tärkeänä tavoitteena on paikallinen ja 
yhteiskunnallinen vaikuttamistyö vammaisten hen-
kilöiden työllistymisen edistämiseksi.   

Kolmivuotisella Duunista totta! -hankkeella py-
ritään saattamaan yhteen koulutetut, työkykyiset 
vammaiset henkilöt sekä työnantajat Oulun, Rova-
niemen ja Kempeleen seuduilla. Hankkeen keskei-
simpänä toimenpiteenä kehitetään ja pilotoidaan 
työhönvalmennuspalvelu, jossa sekä työntekijä että 
työnantaja saavat konkreettista tukea ja ohjausta 
työhönvalmentajalta noin kuuden kuukauden ajan. 

Paljon potentiaalia työmarkkinoille 
Vammaisten henkilöiden mahdollisuudet osallistua 
tutkintoon tähtäävään koulutukseen ovat Suomessa 
hyvät. Tutkinnon suorittamisen jälkeen moni vam-
mainen ei kuitenkaan löydä itselleen työpaikkaa. 
Jopa korkeasti koulutetut osaajat päätyvät työuran 
sijaan eläkkeelle. Suomessa on noin 70 000 täysin 
työkykyistä vammaista henkilöä, joista vain 60 pro-
sentilla on työpaikka. 25 000 työikäisestä kehitys-
vammaisesta vain 2-4 % on ansiotyössä.  

Vammaisten ihmisten työllistymistä tulee tukea 
nykyistä aktiivisemmilla toimenpiteillä, ja työllisty-
mistä vaikeuttavia esteitä on purettava suunnitel-
mallisesti. 

”Työpaikoilta löytyy monia sopivan kokoisia työ-
tehtäviä ja vastuita, joita osatyökykyiset voivat hoi-
taa. Työtä voidaan osittaa ja tarjota esimerkiksi 
vammaisella tai osatyökykyiselle henkilölle, joka ky-
kenee osa-aikatyöhön. Tällaiset niin sanottujen täs-
mätöiden tekijät ovat usein kaivattuja yrityksissä, ja 
he voisivat vastata ruuhkahuippujen lisäkäsiparien 
tarpeeseen esimerkiksi lounasravintoloissa ja päivä-
kodeissa. Kyse on pikemminkin siitä, että tehtävään 
löytyy sopiva työntekijä ja yrityksellä on halua pal-
kata vammainen”, sanoo projektipäällikkö Jani Ron-
kainen. 

Suomessa on pitkät perinteet avotyöllä. Erityi-
sesti kehitysvammaisten ihmisten mukana olo työ-
elämässä on hoidettu pääosin avotyöllä. ”Meillä on 
iso joukko vammaisia henkilöitä, joilla on työkykyä, 
taitoa ja halua tehdä töitä. Suuri joukko näistä ih-
misistä on tällä hetkellä sijoittunut sosiaalipalvelu-
na tuotettavaan avotyöhön, josta he saavat koulu-
tustaustaansa nähden työosuusrahana maksettavan 
vaatimattoman palkkion, eivät oikeaa palkkaa”, Ron-

kainen toteaa.  

Tukimuodot tutuiksi 
Duunista totta! -projektin pian liki vuoden toimin-
ta-aikana on havaittu, että alueellamme on moni-
puolista potentiaalia työmarkkinoille; koulutettuja, 
työhön kykeneviä ja motivoituneita vammaisia ihmi-
siä. ”Tämä työntekijäpotentiaali on näkymättömissä, 
koska yleisen väärinymmärryksen vuoksi suuri osa 
eläkkeellä olevista vammaisista ihmisistä ei tiedä 
mahdollisuudestaan olla työnhakijana. Joudumme 
enemmänkin tekemään töitä sen kanssa, että vam-
maiset itse rohkaistuvat töihin. Joitakin voi pelottaa 
tukien muuttuminen ja vastuu. Pelätään, että eläk-
keen menettää lopullisesti”, kertoo Ronkainen. 

”Projektissa pyrimme yhdistämään koulutetun, 
työikäisen eläkeläisen ja työnantajan kohtaamaan 
toisensa. Onnistumisista hyvä esimerkki on Oulus-
sa toimiva, kansainvälinen kemianteollisuuden alan 
yritys Kraton Chemical Oy, joka tulee työllistämään 
vuodenvaihteessa osatyökykyisiä henkilöitä”, Ron-
kainen kertoo.  

Työnantajille kerrotaan olemassa olevista yhteis-
kunnan tukimuodoista vammaisen henkilön työl-
listämiseen, kuten mahdollisuudesta palkkatukeen, 
työkokeiluun ja työolosuhteisen järjestelytukeen.  

Työhönvalmentaja apuna ja tukena  
Monella työnantajalla ei ole tietoa, miten tukea osa-
työkykyisiä työllistymään eikä erilaisista työnantajan 
saamista tuista. Työhönvalmentajalla on tätä tietoa 
ja hän on ammattihenkilö, joka voi auttaa kohtaa-
maan työelämän ja osatyökykyisen henkilön ja tar-
jota tukea työllistymiseen molemmille osapuolille. 
Työhönvalmentaja toimii jo alkuvaiheessa työnhaki-
jan rinnalla kulkijana TE-toimistoon ilmoittautumi-
sesta aina työhaastatteluun saakka. ”Autamme vam-
maisia henkilöitä tunnistamaan omia vahvuuksia ja 
rohkaisemme eteenpäin työnhakuprosessissa. Moni 
voi olla ensi kertaa hakemassa työpaikkaa”, kertoo 
projektityöntekijä ja työhönvalmentaja Annemari 
Eskola.  

Duunista totta! – hankkeessa työhönvalmennus ja 
ohjaus jatkuvat myös työpaikan löytymisen jälkeen, 
ja valmennuksen sisältö räätälöidään työntekijän ja 
työpaikan tarpeen mukaisesti. Esimerkiksi pyörä-
tuolilla liikkuvalle esteettömyys on tärkeää, kehitys-
vammaiselle taas työtehtävien selkeä kokonaisuus ja 
hyvä perehdytys. 

Työnantajalle hanke tarjoaa opastusta, ohjausta ja 
neuvontaa vammaisen henkilön palkkaamiseen liit-
tyvissä asioissa ja sopivien työtehtävien suunnitte-
lussa. ”Moni työnantaja haluaisi palkata vammaisia 
henkilöitä, muttei tiedä kuinka pääsisi prosessissa 
alkuun. Siinä me olemme juurikin apuna”, Eskola sa-
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noo.  
”Kun työ ja työpaikka alun työhönvalmennuksen 

jälkeen tulevat työntekijälle tutuksi, pystyy vammai-
nen henkilö jatkamaan työelämäänsä itsenäises-
ti yleensä nopeasti. Työpaikalla ohjauskäyntejä teh-
dään sovitusti.”  lisää Eskola. 

Katso vamman taakse ihmiseen 
Vammaisten pääsy työelämään lisää myös heidän 
osallisuuttaan yhteiskunnassa. Kohtaamalla vam-
maisia ihmisiä erilaissa ympäristöissä vaikutetaan ih-
misten asenteisiin ja lisätään ymmärrystä vammai-
sia kohtaan.  

Ronkainen kannustaa yrityksiä rohkeasti tarjoa-
maan työmahdollisuuksia heikoimmassa työmark-
kinatilanteessa oleville ”Koulutuksen ja työelämätai-
toja omaavia työntekijöitä voisi palkata esimerkiksi 
osa-aikaiseen työhön. Näin vammaisella ihmisel-
lä olisi mahdollisuus siirtyä palvelun saajasta veron-
maksajaksi, toteuttaa itseään ja elättää itsensä palk-
katyöllä.” 

”Haastamme työnantajat toimimaan vammais-
ten työnhakijoiden kanssa avoimin mielin. Raken-
takaa kuva henkilöstä sen mukaan, millainen hänen 
osaamisensa ja motivaationsa on. Älkää tuijottako 
vammaa tai diagnoosia. Vammaisen työllistäminen 
ei ole hyväntekeväisyyttä, vaan osaavien työntekijöi-
den palkkaamista”.  

Ota rohkeasti yhteyttä, jos vammaisten 
työllistäminen kiinnostaa yritystänne tai 

haluat työnhakijaksi.  

Ronkainen Jani, projektipäällikkö 
Puh. 044 468 4280 

jani.ronkainen@caritaslaiset.fi 

Eskola Annemari, projektityöntekijä 
Puh. 044 468 4274 

annemari.eskola@caritaslaiset.fi

 

Nikolla oli opinnot 
suoritettu, mutta pyörätuoli 

tuntui työllistymisen esteeltä 
– mistä hän sai apua ja tukea?

Millainen oli 
kehitysvammaisen 

Kaisan polku Luovilta 
työelämään?

 Oppimisen haasteille 
löydettiin 16-vuotiaana selitys. 

Mistä peruskoulun jälkeen 
tukea opinnoihin ja 

työelämän suunnitteluun?

Työllistymisen polut -tapahtuma

DUUNISTA 
TOTTA! 

09.00   Aamukahvi

09.30   Tervetuloa 

09.45   Ammattiopisto Luovi

10.30  Oulun kaupunki, työtoimintapalvelut ja avotyö

11.00   Lounas (omakustanteinen, hinta 9,50 € Caritaksessa)

12.00   Oulun työllistymistä edistävä yhteispalvelu - TYP

12.30   Oulun Te-palvelut

13.00   Duunista Totta! -hanke:  Työllistyneen tarina

13:45   Kommenttipuheenvuorot ja keskustelua, 

             toimijoiden esittelypisteet

Tervetuloa kuulemaan, tulemaan kuulluksi ja 
keskustelemaan vammaisten henkilöiden työllistymisen 
polun eri mahdollisuuksista sekä siihen liittyvistä 
tukimuodoista. Päivän aikana esitellään toimijoiden 
palvelut ja annetaan konkreettista tietoa työllistymisen 
tueksi. 

LA 13.4. 
klo 9-14.30 
 
Caritas-Kodilla
Kapellimestarinkatu 2

Ilmoittautumiset 
5.4.2019 mennessä:  

sähköpostilla:  
annemari.eskola@caritaslaiset.fi

tai netissä:  
http://yhteiso.caritaslaiset.fi/ 
duunista-totta/ 

Ilmoitathan erityisruokavaliosta. 

Tilaan on esteetön kulku. 
 
Lisätiedot: p. 044 468 4274

La 13.4. klo 9.00-14.30 Caritas-Kodilla, Kapellimestarinkatu 2.

Ilmoittautumiset 5.4.2019 mennessä:
sähköpostilla: annemari.eskola@caritaslaiset.fi

tai netissä: http://yhteiso.caritaslaiset.fi/duunista-totta/

Lisätiedot: p. 044 468 4274

Tapahtuma on suunnattu vammaisille henkilöille, jotka hakevat työ- tai opiskelupaikkaa.
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oIY:n kokemusasiantuntija esittäytyy
Tervehdys kaikki yhdistyksen jäsenet! Olen Minna-
Liisa Rautio ja OIY:n uusi jäsen.  Valmistun maa-
liskuussa Invalidiliiton kokemusasiantuntijaksi. 
Kokemusasiantuntijana toimiminen on ollut pitkä-
aikainen haaveeni, sillä koen tarvetta vaikuttaa asi-
oihin ja pitää niiden puolia, jotka ovat heikommas-
sa asemassa. 

Olen sairastanut reumaa nuoruudesta lähtien ja 
kipu on minulle tuttu, jokapäiväinen seuralainen. 
Minulla on ollut myös aivoverenkiertohäiriö. Pys-
tyn liikkumaan ilman apuvälineitä, mutta välillä 
hevoset ovat ”antaneet minulle jalat” kun kipujen 
vuoksi omin jaloin käveleminen on ollut vaikeaa. 
Eläminen sairauden kanssa, joka ei näy päällepäin, 
on sekin välillä todella tuskallista. Arjessa voimaa 
minulle antavat läheiset ihmiset, hyvä fysiotera-
peutti, luonto sekä musiikki. Tulevana kesänä yli-
tän itseni kun aloitan moottoripyöräilyn uudes-
taan. Haluan elää nyt, en ”sitku”. 

Sairauteni on laittanut elämänarvoni ja tapani 
katsoa elämää uusiksi. Osaan iloita pienistä asiois-
ta.

Olen joutunut luopumaan joistakin asioista mut-
ta olen saanut myös kokea suurta iloa kun olen

saanut huomata vielä pystyväni johonkin. Olen 
joutunut myös opettelemaan miten apua pyyde-
tään ja otetaan vastaan. Tunnen kiitollisuutta saa-
dessani olla elossa. Kokemuspuheenvuoroissani 
puhun mm. pitkäaikaisesta kivusta, selviämisestä 
ja toivosta. 

Sosiaali-ja terveyspalveluista minulla, ja meil-
lä useimmilla jäsenillä, voi sanoa olevan mittavan 
kokemuksen ja näiden kehittämiseen haluaisin-
kin jatkossa osallistua. Toivon pääseväni pitämään 
kokemuspuheenvuoroni mm. sairaanhoitopiirille, 
oppilaitoksiin ja ammattilaisille koko Pohjois-Suo-
men alueella. 

Teen itsestäni esittelyn sekä OIY:n että Invalidi-
liiton sivuille, ja sieltä voi lukea lisää myöhemmin. 
Olen varannut kalenteriini 29.5.2019, että tulen Ir-
jalassa käymään, ihan ensimmäistä kertaa ikinä! 
Toivottavasti tapaan teitä siellä!

Kuvassa olen lempihevoseni Tuulian Toiveen kanssa. Hevo-
sen omistaa Alarmi Stables.

Voikaa hyvin ja aurinkoista kevättä!
Toivottaa 

Minna Rautio
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Haastattelin pyörätuolikelaaja Tuomo Himankaa, 26, 
sähköpostin välityksellä. Kalajoelta kotoisin oleva 
Himanka edustaa seuratasolla Kalajoen Junkkareita.

Ratakelauksessa on kaikki vastaavat matkat kuin 
juoksussa 100 metristä aina maratoniin asti. Himan-
gan kilpailumatkat on 100 m ja 200 m, joista 100 m 
tällä hetkellä selkeästi vahvempi. Hänen vammansa 
on MMC eli synnynnäinen selkäydinvamma ja hän 
kilpailee luokassa T54, jossa koko ylävartalo saa toi-
mia normaalisti, mutta jaloissa täytyy olla jokin toi-
mintavaje. Himankaa valmentavat Markku Karjalai-
nen ja Riikka Haataja. Hän kertoo harjoittelevansa 
7-10 kertaa viikossa, mutta harjoittelumäärät riippu-
vat pitkälti missä kohtaa vuotta mennään.

Himanka on osallistunut nuorten MM-kisoihin 
Dubaissa 2011 ja aikuisten EM-kisoihin Berliinissä 
2018. Hänen parhaat saavutuksensa ovat nuorten 
maailmanmestaruus Dubaissa 100 metrillä ja prons-
si 200 metrillä. Viime kesän EM-kisoista tuli viides 
sija. Lisäksi hän on voittanut 2017 yleisen sarjan 
suomenmestaruudet sekä 100:lla että 200 metrillä. 
Uransa parhaaksi muistoksi hän kertoo viime kesän 
EM-kisat ja siellä onnistumisen. Myös Dubain me-
nestys Maamme-lauluineen on jäänyt mieleen, vaik-
kei hän itse kisasta juuri mitään muistakaan.

Himangan tavoitteena on ensi marraskuussa käy-
tävät Dubain MM-kisat ja siellä finaalipaikasta tais-
telemisen. V. 2020 on Tokion Paralympialaiset ja hän 
tahtoo menestyä myös siellä. Tärkein tavoite on kui-
tenkin yrittää pitää tällä hetkellä oleva urheilemisen 
riemu läpi uran aina sen päättymiseen asti. Himan-
ka päätyi urheilemaan jo lapsena. Hän oli kova liik-
kumaan ja ennen kaikkea kilpailemaan. Yläasteiässä 
hän osallistui Junior Games -kilpailuihin, joissa pääsi 
yhteyksiin mm. Leo-Pekka Tähden kanssa. Pikkuhil-
jaa siitä hän pääsi kokeilemaan omaa kelaustuolia ja 
aloittelemaan lajia.

Urheilemisen lisäksi musiikki on hänen tärkeimpiä 
voimavaroja. Himanka soittaa esimerkiksi kosketti-
mia ja rumpuja. Lisäksi hän kuuntelee musiikkia käy-
tännössä jatkuvasti.

Toivotamme Tuomolle menestystä 
tulevan vuoden kisoihin.

Jari Kilponen

Haastattelussa 
pyörätuolikelaaja tuomo Himanka

Kuva: Hanna Parhaniemi, 
Kalajoki Seutu.

Tervetuloa seuraamaan matkaani kohti uusia tavoitteita ja 
tutustumaan upeaan lajiin nimeltä pyörätuolikelaus!: 
www.tuomohimanka.fi

Himangan 
tavoitteena on ensi 

marraskuussa käytävät 
Dubain MM-kisat ja 

siellä finaalipaikasta taistelemisen

”
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Eduskunta hylkäsi täysistuntokäsittelyssä 5.3.2019 
vammaisjärjestöjen yhteisen Ei myytävänä -kansa-
laisaloitteen, jossa Invalidiliittokin on ollut allekir-
joittajana. 

Kansalaisaloitteen tavoitteena oli, että vammais-
ten palvelut rajattaisiin ulkopuolelle hankintalain 
mukaisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailut-
tamisesta.

Eduskunta kuitenkin hyväksyi talousvaliokunnan 
mietintöön sisältyneet lausumaehdotukset. Ehdo-
tuksissa eduskunta muun muassa edellyttää, että 
valtioneuvosto nimittää asiantuntijaryhmän arvioi-
maan ja valmistelemaan viipymättä tarvittavat sää-
dösmuutokset, joiden avulla turvataan vammais-

Eduskunta hylkäsi 
Ei myytävänä -kansalaisaloitteen

ten henkilöiden osallisuus ja oikeussuojakeinot 
heitä koskevassa päätöksenteossa. Tässä asiantun-
tijaryhmässä olisivat mukana aloitteen tekijöiden 
ja vammaisjärjestöjen edustajat. Invalidiliitto tullee 
aloitteen yhtenä allekirjoittajana osallistumaan työ-
ryhmän työhön ja jatkaa näin vaikuttamista vam-
maisten ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. 

Lähteet: 
https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/eduskun-
ta-hylkasi-ei-myytavana-kansalaisaloitteen
http://www.eimyytavana.fi/ajankohtaista/

Invapysäköinti oulun lentoasemalla
Invapaikat sijaitsevat P1-alueella.  
Näin toimit invakortin kanssa
Kun ajat autosi puomitetun alueen sisällä sijaitse-
valle invalidipaikalle, ota matkalle mukaan puomilta 
saamasi parkkilippu ja henkilökohtainen invakortti. 
Matkalta palattuasi saat ilmaisen ulosajolipun, kun 
esität parkkilipun ja invakortin infopisteessämme. 
Info sijaitsee saapuvien aulassa.

https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/oulu/pysakointi-kulkuyhteydet/pysakointi

Jos liikkuminen on vaikeaa, myös toinen henkilö 
voi käydä infosta lunastamassa maksuttoman ulos-
ajolipun. Hänellä pitää olla parkkilipun ja invakortin 
lisäksi invakortin haltijan lentolippu.
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Helppo liikkua -viikkoa vietetään 
yhdenvertaisen palvelun merkeissä
Invalidiliitto haluaa levittää esteettömyyden ja palve-
luiden saavutettavuuden ilosanomaa teemaviikon 13. 
– 17.5.2019 aikana. Viestinämme on ”Yhdenvertaista 
palvelua kaikille”. Esteettömyyspäivää vietetään tänä 
vuonna torstaina 16.5.2019. 

Teemaviikon aikana kampanjoinnin kohderyhmä-
nä ovat erityisesti palvelualan yrittäjät ja yritykset. 
Tavoitteenamme on, että yrityksissä otettaisiin huo-
mioon kivijalkaliikkeiden esteettömyys sekä erilaiset 
palveluiden käyttäjät, jotta tuotteiden ja palveluiden 
saavutettavuus aidosti toteutuu. 

Esteettömyydessä ja saavutettavuudessa on kyse 
ihmisten moninaisuuden huomioimisesta. Tämä kos-
kee niin rakennettua ympäristöä kuin esimerkiksi pal-
veluja, viestintää ja asenteita. 

Invalidiliiton nettisivuilla on esteettömyyden ja 
saavutettavuuden itsearviointilomake yrityksille.
https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/saavutetta-
vuus/itsearviointi-yrityksille Tämän lomakkeen avul-
la voit arvioida esteettömyyden ja saavutettavuuden 
toteutumista yrityksessäsi. Täyttämällä alla olevat tie-
dot havaitset mahdolliset kehittämiskohteet.

Helppo liikkua -tunnus
Helppo liikkua -sivustolla yritykset ja yhdistyk-
set voivat hakea Helppo liikkua -tunnus-
ta, jonka myöntää Invalidiliitto. Haetta-
van palvelun, tuotteen tai kohteen on 
tarpeen mukaan täytettävä Invalidi-
liiton laatimat kriteerit. Arvioitavaksi 
hyväksyttävään ehdotukseen on lii-
tettävä riittävät tiedot ja perustelut, 
joilla voidaan arvioida Helppo liikkua 
-tunnuksen edellytysten täyttyminen. 

Tuotteelle, joka edistää helppoa liik-

kumista rakennetussa ympäristössä, voidaan 
myöntää Helppo liikkua -tunnus. Tällaisia 

ovat esimerkiksi hissit ja matalalattiaiset 
julkiset liikennevälineet. Näiden kohdal-
la ei ole ennalta määriteltyjä kriteerejä, 
vaan ne arvioidaan tuote- ja hakemus-
kohtaisesti.

Lisätietoa tunnuksesta ja sen 
myöntämiskriteereistä osoitteessa 

helppoliikkua.fi sekä 
helppoliikkua@invalidiliitto.fi.

ota osaa oulun alueella vaikuttamiseen 
Ilmianna meille esteellinen toimija tai julki-
nen tila Oulussa tai anna puolestaan hyvää 
palautetta esteettömyyden edesauttajasta!

Lähetä meille omat kokemukset sähköpostilla 
osoitteeseen: toimisto@oiy.fi tai 
puhelimitse 050 574 1567

OIY yhdessä OSNY ry:n kanssa ylläpitää listaa es-
teettömistä ravintoloista ja kahviloista Oulun alu-
eella. Lista löytyy OSNY ry:n nettisivuilta: osny.fi/ 
esteettomat.html
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Amputoitujen vertaistapaamiset 
Rehapoliksessa
Amputoitujen vertaisryhmä kokoontuu kerran kuus-
sa Rehapoliksessa. Keskustelua tai asiantuntijoiden 
alustuksia amputoidun elämään liittyvistä teemois-
ta. Voit ehdottaa sinua kiinnostavia asioita teemoik-
si. Kahvitarjoilu.

Tapaamisiin voi tulla mukaan milloin vain. Jos olet 
kiinnostunut tapaamisista, voit myös ilmoittaa pu-
helinnumerosi tekstiviestilistalle, jolloin saat muistu-
tuksia tapaamisista. Numeron ilmoittaminen toimis-
tolle puh. 050 574 1567 tai toimisto@oiy.fi.

Tulevat tapaamisajankohdat:
ma 29.4.2019 klo 17.00 
ma 27.5.2019 klo 17.00

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

Lisätietoja: Riku Syrjälä p. 044 236 5338, 
riku.syrjala@oiy.fi

tule tekemään yhdessä hyvää!
OIY on mukana Pieni ele -vaalikeräyksessä eduskuntavaaleissa 

vaalipäivänä 14.4.2019 sekä  europarlamenttivaaleissa 
vaalipäivänä 26.5.2019.

Lipasvahtina voi toimia kuka tahansa, esimerkik-
si yhdistyksen jäsen, tuttava tai sukulainen. Mu-
kaan voi ottaa ystävän.  Lipasvahdin tehtävänä on 
huolehtia lippaasta, hymyillä ja kiittää lahjoittajaa. 

Vapaaehtoisten lipasvahtien avulla voimme osal-
listua keräykseen ja kerätä varoja yhdistyksemme 
toimintaan. Kiitokseksi lipasvahdeille käymme yh-
dessä syömässä vaalien jälkeen.

Voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi lipasvahdiksi 
toimistolle: toimisto@oiy.fi, p. 050 574 1567

Kannatusjäsenet voivat liittyä varsinaisiksi jäseniksi
Mikäli kannatusjäsen haluaa muuttaa jäsenyytensä 
varsinaiseksi jäseneksi, tulee hänen ensin erota yh-
distyksestä, sen jälkeen hakea uudestaan varsinai-
seksi jäseneksi.

Jäsenmaksut 2019: kannatusjäsen 50 €, varsinai-
nen jäsen 20 €. Lisäksi varsinaisilla jäsenillä on ääni-

oikeus vuosikokouksissa.

Sähköinen jäsenhakemus: 
https://www.invalidiliitto.fi/kilta-form

Paperisen jäsenhakemuksen löydät jäsenlehden ta-
kasivulta.
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ovatko jäsentietosi ajan tasalla?

Voit ilmoittaa uudet tietosi sähköpostitse toimisto@oiy.fi, puhelimitse 050 574 1567, 
postitse: OIY ry Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu tai 
nettisivun yhteydenottolomakkeen kautta: http://www.oiy.fi/yhteystiedot/

Onko puhelinnumerosi muuttunut 
siitä, kun liityit yhdistykseen? 
Onko sinulla sähköpostiosoite, 

jota sinulla ei ollut yhdistykseen 
liittyessäsi? Ilmoitathan muuttuneet 

yhteystietosi toimistolle, kiitos.  

Jos haluat merkkipäiväsi 
IT-lehteen, 

ilmoita siitä toimistolle 
vähintään 2 kk 

ennen merkkipäivääsi.

Syksyllä jäsentietojaan päivittäneet Pentti Haapamaa ja Aaro Pelkonen voittivat lahjakortit, 
joita oli jaossa yhteystietojaan päivittäneiden kesken. 

Onnittelut!

Lämpimät kiitokset 
joulukuun paketointikampanjaan 

osallistuneille vapaaehtoisille.

Hallituksen kokoukset
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tuoda asioi-
ta hallituksen käsiteltäviksi kokouksen aineistopäi-
vään mennessä. Aineistopäivä on 2 viikkoa ennen 
kokousta, kevät- ja syyskokouksen aineistopäivä 30 
päivää ennen kokousta. Asiat ilmoitetaan puheen-
johtajalle tai sihteerille puhelimitse, sähköpostitse 
tai kirjeitse.

Puheenjohtaja: Pauli Elsilä, paulielsila@gmail.com, 
p. 040 771 2675
Sihteeri: toiminnanjohtaja Riku Syrjälä, riku.syrjala@
oiy.fi, p. 044 236 5338
Postiosoite: OIY ry, Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu

Seuraavat kokoukset:
16.4. hallituksen kokous ja kevätkokous – aineistopäivä 2.4. (kevätkokous 16.3.)
14.5. hallituksen kokous – aineistopäivä 30.4.
Kokouspäivät löytyvät aina myös OIY:n nettisivuilta: oiy.fi/yhdistys/hallitus/

Julkaisemme mielellämme jäsenten kirjoituksia lehdessä. 
Voit lähettää kirjoituksesi toimistolle postitse tai sähköpostilla. 
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Yhdessä luontoon!
Oulun Invalidien Yhdistyksellä oli viime vuonna yh-
dessä Oulun Reumayhdistyksen kanssa Yhdessä 
luontoon! -hanke, jonka tavoitteena oli antaa myös 
liikuntarajoitteisille mahdollisuus tutustua erilaisiin 
luontokohteisiin ja nauttia luonnosta esteettömästi. 
Retkipaikoiksi valitsimme esteettömiä kohteita. Sel-
keästi oli toiveita useammista esteettömistä reiteis-
tä eri kohteissa.

Kevään Liminganlahden ja kesän Hailuodon ret-
kistä kirjoitimme syksyn jäsenlehdessä.

Syksyllä teimme hankkeen puitteissa reissun Hos-
san kansallispuistoon. Jälleen kerran sää suosi mei-
tä retkipäivänä; aamulla lämpötila oli pakkasen puo-
lella, ja jo matkalla saimme ihailla kauniita kuuraisia 
maisemia ja ruskan värejä auringonpaisteessa. Hos-
sassa luontokeskuksen läheinen esteetön reitti kulki 
Huosilammen rannassa. Osa porukasta kulki pidem-
pää reittiä Huosilammen ympäri. 

Kaikki hankkeen retket sujuivat mukavasti OTP:n linja-au-
toilla.

Huosilampi.

Lokakuun lopussa järjestimme vielä kaksipäiväisen syysretken Rokualle. Ohjelmassa oli mm. ulkoilua Rokuan hienoissa 
maastoissa, jumppatuokio luonnossa ja vaahtokarkkien paahtamista kodassa Ahveroisen rannassa.
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Jäsenhankintakilpailu 1.4. – 31.8.2019
Säännöt: Jäsenhankintakilpailuun voivat osallistua 
OIY:n jäsenet. Uuden jäsenen tulee kirjoittaa hakemus-
lomakkeen lisätietokenttään suosittelijan nimi, tai il-
moita toimistolle hankkimiesi uusien jäsenten nimet.

Sähköinen jäsenhakemuslomake: 
https://www.invalidiliitto.fi/kilta-form 
Linkki sähköiseen hakemukseen löytyy myös OIY:n 
nettisivujen kautta.
Paperinen hakemus tämän lehden takasivulla ja lisää 
paperisia hakemuksia saa yhdistyksen toimistolta.

Palkinnot:
v 1 uusi jäsen → kahvipaketti
v 3 uutta jäsentä → 2 kpl elokuvalippuja
v Eniten uusia jäseniä hankkinut saa 
 Scandic-lahjakortin.

JÄSENYYS KANNATTAA! 
Yhdistyksen jäsenenä saat:
• Invalidiliiton IT-lehden
• Oulun Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehden kaksi 

kertaa vuodessa
• Mahdollisuuden osallistua yhdistyksen ryhmiin il-

maiseksi
• Irjalan vuokraamisen jäsenhintaan
• Yhdistyksen jäsenenä Sinulla on kanava saada ää-

nesi kuulumaan vammaisuutesi kannalta tärkeissä 
asioissa.

• Monipuolista järjestökoulutusta
• Tuettuja lomia sosiaalisin ja taloudellisin perustein
• Vertaistukea, harrastuksia ja liikuntaa
• Neuvontaa ja edunvalvontatyötä vammaisuuteen 

liittyvissä asioissa
• Joka vuosi vaihtuvia ajankohtaisia jäsenetuja

INVALIDILIITON PUHELINNEUVONTA:
Puhelinneuvonta puh. 0200 1234
Neuvomme puhelimitse tiistaisin ja 
torstaisin kello 13–17 numerossa 0200 1234.

Päivystysvuorossa olevat asiantuntijamme ohjaa-
vat tarvittaessa kysymyksen kulloiseenkin aiheeseen 
parhaiten perehtyneelle asiantuntijallemme. Oikeu-
dellisiin kysymyksiin vastaavat lakimiehemme tavoitat 
myös tämän numeron kautta.

Soittaminen maksaa paikallisverkkomaksun (lanka-
liittymät) tai matkapuhelinmaksun. Tarkemmat tiedot 
puhelujen hinnoista saat teleoperaattoriltasi. Nume-
ron ollessa varattuna pyrimme soittamaan sinulle ta-
kaisin, mikäli numerosi näkyy soittaessasi palvelunu-
meroomme.

Voit lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoittee-
seen neuvot@invalidiliitto.fi.

Jäsenedut:
Oulun Kiinteistövälitys Oy:
• Oulun Kiinteistönvälitys Oy tarjoaa yhdistyksen jä-

senille välityspalkkioista 10 %:n alennuksen. https://
www.ouki.fi/

Taitonetti.fi:
Krouvintie 5, 90400 Oulu
• Koneet ja huollot -5 %

Break Sokos Hotel Eden:
• Kylpylä Eden: OIY:n jäsen 15 € – avustaja ilmaiseksi
• Kuntokeskus Fit Eden: 10 krt -kortti hintaan 69,00 € 

NORM. 89,00 €
 Kortti henkilökohtainen, voimassa 4 kk, sis. kunto-

salin ja ryhmäliikuntatunnit.

Respecta apuvälineklinikka Oy:
• 10 %:n alennus käteisostoista myymälätuotteista

Kaakkurin pesukatu:
• Autopesut -50 %

Medifys:
• Ensimmäinen hieronta -10 % ja ensimmäisellä asia-

kaskäynnillä kehonkoostumuksen mittaus ilmaisek-
si.

Fennia:
• Ehdollisen omavastuun kotivakuutuksen omaisuus-

osaan, 15 %:n alennuksen kodin ja perheen va-
kuutuksiin (pl. Sairausturvavakuutus) sekä autova-
kuutukseen. lisäksi omakotitaloon riskinmukaisen 
hinnan, ( jopa 25 %:n alennus tariffista).

Hotellimajoitusta jäsenhintaan:
• Jäsenet majoittuvat jäsenhintaan Suomen Hostel-

lijärjestön (www.hihostels.fi) kotimaan SRM-hostel-
leissa. www.hostellit.fi/jasenyys/jasenedut/

Urheilukauppa.eu, Pakkahuoneenkatu 9
• Jalkineet –10 %
• Urheilu- ja kuntoilutekstiilit –15 %
• Kuntoiluvälineet (pilatesrullat, jumppamatot & 

-nauhat, -pallot, yms) –10 %
• Nasara Kinesioteippi –10 %

Lumo Image, Torikatu 23
• -20 % LUMO Imagen normaalihintaisista valokuva-

palveluista. Alennus ei koske jo alennettuja hintoja 
tai teemallisia minikuvauksia

AC Oulu, Ac Oulun toimisto, Hajottamotie 9, tai  
urheilukauppa.eu, Pakkahuoneenkatu 9
• AC Oulun ottelulipuista 2 euron alennus

Sticky Wingers, Torikatu 21-23
• Ruokatuotteista 15 %:n alennus

Hammarin Sähkö Oy, Ilmarinkatu 7
• Lampuista, valaisimista ja sähkötarvikkeista 15 %:n 

alennus, sekä asennuspuolen sähkötöistä 10 %:n 
alennus
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Vertainen vierellä -hankkeen kuulumisia
Kevätkausi on jo hyvässä vauhdissa ja Vertainen vie-
rellä -hankkeessa tapahtuu. Vertaistukijoita koulute-
taan lisää, sekä verkostoja kasvatetaan valtakunnal-
lisesti.

Hanke koulutti helmikuussa uusia vertaistukijoita 
Turussa. Kaksipäiväinen koulutus toteutettiin yhteis-
työssä Turun Seudun Invalidit ry:n kanssa, hankkees-
sa kehitetyn mallin mukaan. Koulutuksessa tutustut-
tiin uusiin ihmisiin ja opittiin mitä vertaistukijana 
toimiminen pitää sisällään. Koulutukseen osallistujia 
yhdisti innokkuus ja halu auttaa muita. Koko viikon-
loppua valaisikin osallistujien positiivinen asenne ja 
koulutustapahtuman lämmin tunnelma.

Hankkeen seuraavat koulutukset järjestetään syk-
syllä 2019, ja niistä ilmoitetaan amputoidut.fi-sivus-
tolla.

Keväällä 2019 hanke on mukana monenlaisessa 
toiminnassa. Vertaistukiverkostoa kehitetään edel-
leen valtakunnallisesti yhteistyössä Helsingin In-
validien kanssa, sekä suunnitellaan toiminnan tu-

levaisuutta yhdessä. Vuosi 2019 onkin Vertainen 
vierellä -hankkeen viimeinen toimintavuosi. Viimei-
sen toimintavuoden aikana keskitytään tiivistämään 
ja vahvistamaan jo luotuja yhteistyökuvioita ym-
päri Suomea, sekä luomaan uusia yhteistyökuvioi-
ta toiminnan katvealueille. Hanke on mukana myös 
huhtikuun alussa järjestettävässä Rajaton-tapahtu-
massa Helsingissä. Vuoden 2019 Rajaton-tapahtu-
massa onkin vertaistuki entistä suuremmassa roolis-
sa. Hankkeen toiminnan viimeinen vuosi huipentuu 
marraskuussa 2019 järjestettävään hankkeen pää-
tösjuhlaan, joka järjestetään Tampereen apuväline-
messujen yhteyteen.

Vuosi 2019 tulee olemaan Vertainen vierel-
lä -hankkeelle toiminnantäyteinen vuosi. Hanke on 
jo saavuttanut paljon tuloksia toiminnallaan, mutta 
toimintakentällä on vielä paljon saavutettavaa.

Jonna Helavirta

Kuvaaja: Sara Hornig.
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Henkilökohtaista 
apua arkeen  
ja vapaa-aikaan 
Tarjoamme apua päivittäisiin toimiin, oli kyse sitten 
kotona tapahtuvasta avustamisesta tai avusta kodin 
ulkopuolella. Palvelu suunnitellaan ja toteutetaan sinun 
tarpeittesi mukaan. 
Kiinnostuitko? Kysy lisää p. 044 551 2436
www.validia.fi/asuminen

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

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

pe 8 –18, la 10–14

KAIKENLAISIA LATTIOITA

LAAJA VARASTOMALLISTO

Kuvaaja: Sara Hornig.

Hankkeen 
seuraavat 

koulutukset 
järjestetään 

syksyllä 2019, ja 
niistä ilmoitetaan 

amputoidut.fi
-sivustolla.

”
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www.facebook.com/
ouluninvalidit/
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www.oiy.fi
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Virkisty ja 
voimaannu Rokualla

Kylpylähotellin esteettömien palveluiden äärellä, 
upean luonnon ympäröimänä

www.rokua.com
Seuraa somessa:
   /rokuahealthspa

020 7819 200
myynti@rokua.com
Kuntoraitti 2, 91670 ROKUA 

DERMALOG® Emulsiovoide 
päivittäiseen käyttöön normaalille 
ja kuivalle iholle kun iho kaipaa 
kosteutta. Pitää ihon pitkään 
pehmeänä ja kimmoisena. 
Kasvoille ja koko vartalolle.

Flexitol® Heel Balm kuivien ja 
halkeilevien kantapäiden sekä 
jalkojen hoitoon. Sisältää 25 % 
ureaa sekä muita, syväkos-
teuttavia ihoa hoitavia ainesosia.

-15% 
31.5.2019 asti

Tuotteet

Rotuaari_ilmoitus.indd   1 27.2.2019   14.16.10

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: 

www.oiy.fi



21OIY:n Jäsenlehti 1/19

SOVIPIHAT
www.sovipihat.� | sovipihat@sovipihat.� | 040 7509 699

* Puiden ja pensaiden leikkaukset 
* Nurmikon perustus, ilmastointi ja hoito
  * Istutusalueiden hoito ja suunnittelu 

* Pienet kivityöt
* Kausi-istutukset pihaan, parvekkeelle ja terassille

MOTONET

AUTOMUSEO

EMC

Oulunlahdentie

Lento-

kentälle

MaikkulaanVisiolinja

Kaakkurin-
kulma

City-
market

POHJANTIE

Lim
ingantie

Takojantie

Perkkiöntie

Visiolinja 9, 90410 Oulu
Avoinna ark. klo 7.30–17.00 

www.SAH.fi tai 020 712 0229 

PARASTA  HUOLTOA 
TOYOTALLESI.
VASARAPERÄN TOYOTA-
MERKKIHUOLLOSTA!

HUOLTO
VARAOSAT

VARAA HUOLTOAIKA:

OIY:n jäsenkortilla
kerta-alennus yli 
150€ huoltotyöstä25 €

Tarjous voimassa 30.9.2019 saakka.

Janne Tuovila  �   yrittäjä, LKV
0400 195 778

janne.tuovila@ouki.fi   �  ouki.fi 

� kiinteistönvälitys  � vuokraukset
� arviokirjat  � kauppakirjat

vuokraukset
kauppakirjat

Meille kiinteistökuninkaita 
ja -kuningattaria ovat 

ASIAKKAAMME

Pyydä
veloituksetta

suullinen
arvio!

OIY:n 
jäsenille 10%:n 

alennus 
välitys-

palkkioista!
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www.kiviliikeheikkinen.fi 
yritys@kiviliikeheikkinen.fi 

Posantie 10, 90620 OULU, puh.(08) 530 3720
Intiöntie 7, 90130 OULU, puh. (08) 311 3706

OMALTA VEISTÄMÖLTÄ
–  hautakivet
– kivitasot

Anonyymi 
lahjoitus

2
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Brunssi la ja su klo 12-16
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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!

Palvelut luotettavalta oululaiselta kumppanilta

Suunnittelemme yhdessä sellaisen palvelukokonaisuuden, joka tukee 
vammaisen henkilön itsenäistä elämää parhaalla mahdollisella tavalla. 
Voimme tarjota esteettömän asunnon ja vammaispalvelulain mukaiset 

palvelut yksilöllisen tarpeen mukaan. Aktiiviset asuinyhteisömme tarjoavat 
monipuolista yhteistä toimintaa. Tarjoamme myös kuntoutuspalveluja, 

kotihoitoa ja henkilökohtaista apua. 
Soita ja kysy lisää 044 999 1919.

Caritas on oululainen, vuonna 1998 perustettu yleishyödyllinen yhteisö. Meille on 
myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Palveluliiketoi-

mintamme tuottoja ohjataan vanhus- ja vammaistyöhön Pohjois-Suomessa. 
Lue lisää meistä www.caritaslaiset.fi

Soita 
044 999 1919

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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RAVINTOLACASTANEA

Avoinna arkisin klo 8–14,
lounasaika klo 10.30–13 

Herkullinen kotiruokabuffet, salaattipöytä 
ja maistuvia kahvilatuotteita.  

Lounasta myös mukaan!

www.uniresta.fi

Keittiössämme valmistuvat  
laadukkaat ja monipuoliset Juhula  

Cateringin tarjoilut kaikenlaisiin  
tilaisuuksiin Oulun alueelle.

www.juhula.fi

Löydät meidät Rehapoliksesta Kontinkankaalta  
osoitteesta Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu.

TERVETULOA!

Fair n��er fishPohjoisen rehtiä kalaaPalvelemme
 nyt sunnuntaisin

pidempään!

Linnanmaan Prisman yhteydessä | Kauppalinnankuja 1-3, 90570 Oulu

ma-pe 8-20 | la 9-17 | su 11-17

linnanmaanapteekki.fi
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HIEROJA HUTTUNEN 
Koulutettu hieroja 
Johanna Huttunen 

· hierontaa · triggerpistepainelua  
· tuloksellista kivunhoitoa  

· nivelmobilisointia  
· itsehoitoneuvontaa 

Kirkkokatu 17 C 14, Oulu. 

Ajanvaraus: 044 33 55 154 

www.hierojahuttunen.fi 

HOITOA PINTAA 
SYVEMMÄLTÄ 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

HAUTAKIVET
Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

Vesuritie 13, 90820 KELLO
p.044-594 6106 info@kivipalvelujamsa.fi 

www.oulunhautakivi.fi
 

KIVIPALVELU JÄMSÄ KY



27OIY:n Jäsenlehti 1/19

JÄSENHAKEMUS

Etunimet Sukunimi 

Syntymäaika  Lähiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelin Sähköposti 

Sukupuoli  mies  nainen  muu

Asiointikieli  suomi  ruotsi  englanti  muu

Jäsenlaji  Liityn varsinaiseksi jäseneksi    Liityn kannatusjäseneksi
 Haluan vaihtaa yhdistystä (vaihtaessaan paikallista jäsenyhdistystä jäsenen tulee erota aiemmasta paikallisyhdistyksestä) 

Jäsenyhdistys johon haluan liittyä 

 Haluan It-lehden jäsenetuna   En halua It-lehteä jäsenetuna     Tilaan kannatusjäsenenä It-lehden hintaa 53 €/vuosi

Ensisijainen liittymissyy (valitse yksi) 

 Olen fyysisesti vammainen tai toimintaesteinen henkilö    Olen fyysisesti vammaisen tai toimintaesteisen henkilön omainen 

 Haluan edistää Invalidiliiton ja sen jäsenyhdistysten toiminta-ajatuksen  toteutumista ja hyväksyn yhdistyksen 
      tarkoituksen ja säännöt

Toimintakyky- ja osallistumisrajoitteeni on  

 Tapaturman aiheuttama     Sairauden aiheuttama     Synnynnäinen

Ensisijainen diagnoosi, joka aiheuttaa toimintakyky- ja osallistumisrajoitteita  

Ensisijaiset apuvälineet   

Yhdistyksen nimi  

Jäseneksi hyväksymisaika Jäsennumero

www.invalidiliitto.fi

UUSI JÄSEN TÄYTTÄÄ:

Vapaaehtoiset tiedot: Seuraavien tietojen täyttäminen on vapaaehtoista. Tietojen avulla voimme huomioida paremmin tarpeesi jäsenpalvelujen 
suunnittelussa. Tietojasi käsitellään luottamuksellisesti.

Paikka ja päiväys Allekirjoitus

SUOSTUMUS JA ALLEKIRJOITUS 
Annan suostumukseni Invalidiliitolle ylläolevien terveydentilaan liittyvien tietojen tallentamiseen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 5, 7 ja 9 mu-
kaisesti. Tiedostan, että minulla on oikeus peruuttaa näiden tietojen käsittely ilmoittamalla siitä kirjallisesti Invalidiliitolle. Alle 13-vuotiaan puolesta 
suostumuksen vahvistaa huoltaja.

Paikka ja päiväys Allekirjoitus

SUOSTUMUS JA ALLEKIRJOITUS 
Suostun ylläesitettyjen henkilötietojen tallentamisen jäsenyhdistyksen ja Invalidiliitto ry:n rekisteriin ja tietojen käyttämiseen keskinäisessä yhtey-
denpidossa ja tilastollisena aineistona. Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti, EU:n tietosuoja-asetuksen, muun soveltavan lainsäädännön sekä 
jäsenyhdistyksen ja Invalidiliiton tietosuojaselosteen mukaisesti (löytyy www.invalidiliitto.fi). Minulla on oikeus peruuttaa näiden tietojen käsittely 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle tai Invalidiliitolle. Alle 13-vuotiaan puolesta hakemuksen vahvistaa huoltaja.

Jäsenmaksusi määräytyy jäsenyhdistyksen mukaan. 

JÄSENYHDISTYS TÄYTTÄÄ

YHDISTYS
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