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Uusia kerrostalokoteja Kontinkankaalle
Asunto Oy Sairaalanrinteen Dosentti tarjoaa huolellisesti  
suunniteltuja kerrostalokoteja, joissa on lasitetut parvekkeet, vesi-
kiertoinen lattialämmitys, Puustellin kalusteet ja Siemensin kodin- 
koneet. Isoimmissa asunnoissa on tyylikäs sauna lasiseinällä.  
Arvioitu valmistuminen 7/2021.

Viitteellinen kuva kohteesta

lapti.fi/sairaalanrinteendosentti

Asunto Oy Sairaalanrinteen Dosentti 
Sairaalanrinne 2 A, 90220 Oulu

Soita ja sovi esittely
Autopaikan voi vuokrata tai ostaa.

Huoneistoesimerkit:
Tyyppi m2 Mh alk. Vh alk. 
2h+kt+s 38,5 38 400 153 400
2h+kt+s 50,5 44 200 177 200
3h+kt+s 61,0 64 900 215 900
3h+kt+s 70,0 77 500 232 000
3h+kt+s 73,5 99 500 297 000
4h+kt+s 89,5 123 500 309 000
4h+kt+s 122,0 258 000 645 000

Asunto Oy 
Sairaalanrinteen Dosentti

Laadukasta ja 
vaivatonta elämää 
Kempeleessä
Omalle tontille rakennettava 
Kempeleen Peltokruunu tarjoaa 
kaikki hyvän elämisen puitteet. 
Arvioitu valmistuminen 11/2020.

lapti.fi/kempeleenpeltokruunu

Asunto Oy Kempeleen Peltokruunu
Hallikuja 7, 90440 Kempele

Piha-autopaikka 4 000 €, autokatos- 
paikka 6 000 €, asuntoautokatos- 
paikka 9 500 €.

Huoneistoesimerkit

Tyyppi  m2  Mh alk.  Vh alk.
2h+kt+s  59,0  44 000  177 000
3h+kt+s  66,5  48 300  179 800
3h+kt+s  81,0  65 800  219 800
4h+kt+s  110,5  98 500  329 000

Viitteellinen kuva kohteesta

Soita ja sovi esittely

Viihtyisä koti 
Toppilansalmelta
Merelliseen ympäristöön sijoit-
tuvassa Oulun Pehtoorissa on 
sähköautopaikkoja, iso lämmin 
pyörävarasto ja postiautomaatti. 
Muuttovalmis 28.4.2020.

lapti.fi/oulunpehtoori

Uusi koti Tuirasta
Asu modernisti kaupungin  
perinteikkäimmässä kaupungin- 
osassa. Arvioitu valmistuminen 
11/2020.

lapti.fi/tuirantyyni

Modernia asumista 
Kynsilehdossa
Oulun Sikurirouskussa yhdistyy  
luonnonläheisyys, erinomaiset  
ulkoilumahdollisuudet ja asumisen  
helppous. Arvioitu valmistuminen 
9/2020.

lapti.fi/oulunsikurirousku

Uusia kerrostalokoteja 
Oulun Metsokankaalle
Nelikerroksinen Oulun Lilja on  
viimeinen kortteliin rakennettavasta 
neljästä kerrostalosta. Arvioitu 
valmistuminen kesä/2021.

lapti.fi/oulunlilja

Asunto Oy Oulun Pehtoori
Siilotie 1 B, 90520 Oulu

Asunto Oy Tuiran Tyyni 
Kaarretie 14 C, 90500 Oulu

Asunto Oy Oulun Sikurirousku
Sienikuja 2 B, 90650 Oulu

Asunto Oy Oulun Lilja
Ukkoherrantie 2 A, 90420 Oulu

Autohallipaikka mh. 8 000 €,  
vh. 19 500 €.

Huoneistoesimerkit

Tyyppi  m2  Mh alk.  Vh alk.
2h+kt  35,5  29 900  119 900
2h+kt+s  41,0  34 500  138 000
3h+kt+s  59,5  68 500 196 000
3h+kt+s  68,0  80 000  228 000 Autopaikka 4 000 €, autokatospaikka  

6 500 €. Sähköautopaikka 
erillishintaan.

Huoneistoesimerkit

Tyyppi  m2  Mh alk.  Vh alk.
1h+kt 25,5 27 500 119 000
2h+kt+s 44,0 43 000 172 000
2h+kt 45,5 36 500 146 000
2h+kt+s 54,5 50 500 168 000
3h+kt+s 73,0 88 000 219 500

Autopaikka 4 000 €, autokatospaikka  
7 000 €.

Huoneistoesimerkit

Tyyppi  m2  Mh alk.  Vh alk.
1h+kt  27,5  22 300  96 800
2h+kt+s  47,5  31 300  136 800
3h+kt+s  64,0 61 300  174 800
3h+kt+s  76,0  73 000  209 000 Piha-autopaikka 3500 €, autokatos- 

paikka 5900 €.

Huoneistoesimerkit

Tyyppi  m2  Mh alk.  Vh alk.
2h+kt+s  52,0  39 200  139 200
3h+kt+s  55,5  46 500  149 500
3h+kt+s  67,0 51 500 166 500
3h+kt+s  75,5 53 800  173 800

Viitteellinen kuva kohteesta Viitteellinen kuva kohteesta Viitteellinen kuva kohteesta Viitteellinen kuva kohteesta

Soita ja sovi esittely Soita ja sovi esittely Soita ja sovi esittely Soita ja sovi esittely

Rakennusliike Lapti Oy, Voudintie 3, 90400 Oulu 
Katso lisätietoja Lapti-kodeista lapti.fi/pohjoissuomi

JA N N E  K A R H U M A A
Puh. 0400 602 533 
janne.karhumaa@lapti.fi

R I STO  KO S K E L A 
Puh. 0400 250 180 
risto.koskela@lapti.fi

A K I  K Ä M Ä R Ä I N E N 
Puh. 040 620 2325 
aki.kamarainen@lapti.fi

Kysy lisätietoa myyjiltämme:
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Pääkirjoitus

Elämme jännittäviä aikoja. Minua jännittää siir-
tyä varapuheenjohtajan palstalta aukeaman verran 
ylemmäs. Tällainen jännitys tuntuu kuitenkin hyväl-
tä. Varmasti jokainen on ehtinyt tänä talvena jännit-
tää tai hermoilla Koronaa, se tuskin ei ole tuntunut 
kovin hyvältä jännitykseltä. Myös liukkaat tiet ja säh-
kön kallistuminen saattavat jännittää, jopa pelottaa. 
Kun luet tätä lehteä, saatat löytää jännittäviä asioita: 
Irjala on muutoksen pyörteissä, yhdistys etsii mai-
nosmyyntihenkilöitä ja valtakunnallinen amputoitu-
jen vertaistukitoiminta muuttuu myös.
Jännitys voi olla hyvää tai huonoa, se riippuu mo-
nesta tekijästä. Mitä paremmin pystyy valmistau-
tumaan, sitä paremmin jännityksen kanssa pärjää. 
Esimerkiksi kun hankkii nastat kengänpohjiin tai kil-
pailuttaa sähkösopimuksen, saattaa kaatuminen 
liukkaalla tai huiman korkea sähkölasku tuntua vä-
hemmän todennäköiseltä ja vähemmän jännittäväl-
tä.

Olen hyvin tietoinen Irjalaan liittyvistä muutospai-
neista ja se aiheuttaa jännitystä varmasti monissa. 
Siksipä yhdistyksen työntekijät ja hallitus ovat teh-
neet parhaansa valmistautuessamme esittelemään 
Irjalan tilanteen kevätkokoukselle. Asemakaavan 
muutoksen voi ajatella pahaksi ja pakolliseksi, jol-
loin muutos ärsyttää ja otsa vetäytyy ruttuun. Mut-
ta voisiko asemakaavan muutos olla myös heräte 

Jännittää

KoKousKutsu
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n 

sääntömääräinen 

KE VÄTKOKOUS
Aika: keskiviikko 8.4.2020 klo 18.00.

Paikka: Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 2, Oulu.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6§:ssä kevätkokoukselle määrätyt asiat sekä  
päätetään Irjalan tulevaisuudesta. 

Irjalan tilannetta kuvaavat materiaalit ovat nähtävillä yhdistyksen toimistolla sekä  
OIY:n verkkosivuilla 25.3. alkaen.

Kahvitarjoilu.              

Tervetuloa! 
Hallitus

yhdistykselle, joka on jättänyt Irjalan odottamaan 
ja odottamaan? Odottamaan päätöstä asemakaa-
vasta, jonka olemme nyt vihdoin saaneet! Päätös 
asemakaavasta tekee pisteen Irjalan odotukselle ja 
nyt meillä on mahdollisuus päättää, mitä tapahtuu. 
Odotuksen tilassa Irjalaa ei liiemmin ole kunnostet-
tu, mutta nyt voi olla aika nostaa yhdistyksen kesä-
mökkitoiminta uudelle tasolle. Se herättää itsessäni 
hyvää jännitystä, toivottavasti teissäkin, hyvät lukijat. 

Anni Mannelin, puheenjohtaja
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Oulun Invalidien Yhdistys ry:n
jäsenlehti N:o 1/2020

toIMIstoN VÄKI JA YHtEYstIEDot

Päätoimittaja: 
Riku Syrjälä, toiminnanjohtaja 

puh. 044 236 5338 
riku.syrjala@oiy.fi

Ilmoitusmyynti:
Kari Seppänen

puh. 050 3432 240
myynti@oiy.fi

Yhdistyksen toimisto:
Rehapolis, 2 krs.

puh. 050 574 1567
Kiviharjunlenkki 4

90220 Oulu
Avoinna:  

ma–pe klo 10.00–14.00,  
kesällä 20.5.–2.9. 

ma–ti ja to–pe klo 10.00–14.00,  
kesäkeskiviikkoisin olemme  

Irjalassa. 

www.oiy.fi
toimisto@oiy.fi

www.facebook.com/ouluninvalidit
Instagram: @oiy_ry

Twitter: OIY_ry
Paino: PunaMusta Oy, Oulu 

Jakelu: 600 kpl

Toiminnanjohtaja    
Riku Syrjälä,  
puhelin 044 236 5338    
sähköposti: riku.syrjala@oiy.fi

Toimisto 
Krista Telimaa 
puhelin 050 574 1567  
sähköposti: toimisto@oiy.fi

Oulun Invalidien Yhdistys Ry:n Hallitus:
Sihteeri: Toiminnanjohtaja Riku Syrjälä, puh. 044 236 5338, riku.syrjala@oiy.fi
Hallituksen jäsenet: puheenjohtaja Anni Mannelin, varapuheenjohtaja Minna Rautio, 
Paula Rantatorikka, Martti Piippo, Lassi Nikula, Hilkka Raninen ja Seppo Mertala.
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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.  Erilai-
sissa ongelmatilanteissa, esim. palveluiden saannis-
sa voitte tulla käymään toimistolla tai ottaa meihin 
yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.

Teemme vaikuttamis- ja yhteistyötä eri toimijoi-
den, kuten esim.  julkisen sektorin, esim. Oulun kau-
pungin vammaisneuvoston, yritysten, tiedotusväli-
neiden ja muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Tällä 
pyrimme siihen, että yhdistyksemme jäsenten ase-
ma erityisesti yhdenvertaisuus- ja esteettömyys-
asioissa sekä palveluiden saatavuudessa paranee. 
Järjestämme tulevanakin kesänä tapaamisia mui-
den Oulu-Kainuu alueen muiden invalidiyhdistysten 
kanssa. Yhdistyksemme toimii jäsenistöä varten ja 
tätä toimintaperiaatetta noudatamme jatkossakin.

Vertaistukitoiminta on tärkeässä roolissa yhdis-
tyksen toiminnassa. Tarvitsemme uusia vertais-
tukihenkilöitä vertaistukitoimintaan. Mikäli olet 
kiinnostunut vertaistukitoiminnasta, ota yhteyttä 
toiminnanjohtajaan. Vertaistukikäyntien raportointi 
on tärkeää, sillä toimintamme rahoittaja STEA vaatii 
tarkkaa raportointia vertaistukikontakteista.    

Yhdistys myi elokuussa 2018 testamentilla saadun 
Pudasjärvellä sijaitsevan kiinteistön. Näillä varoilla 
voimme hankkia kuulovammaisten apuvälineitä nii-
tä tarvitseville jäsenillemme, jotka eivät ole saaneet 
tarvitsemaansa kuulovammaisen apuvälinettä, esim. 
Oulun kaupungilta tai Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiriltä. Avustushakemukset voi lähettää OIY:n 
hallitukselle, joka päättää avustusten myöntämises-
tä. 

Liikuntaryhmät boccia, kuntosali, vesijumppa, 
pyörätuolikoripallo ja sähköpyörätuolisalibandy 

Toiminnanjohtajan 
palsta

ovat kokoontuneet aktiivisesti koko talven ajan. 
Tässä yhteydessä haluan kiittää vapaaehtoisia, yh-

distyksen työntekijöitä ja hallituksen jäseniä yhdis-
tyksen hyväksi tehdystä työstä. Vapaaehtoistyö on 
tärkeää yhdistyksen kannalta, esim. tapahtumien 
järjestämisessä ja varainhankinnassa. 

Kaavamuutos Hietasaaressa aiheutti sen, että jou-
dumme pohtimaan sitä, mikä on Irjalan rooli OIY:n 
toiminnassa tulevaisuudessa. Siksi on tärkeää, että 
mahdollisimman moni jäsen tulee kevätkokoukseen, 
jossa yhdistyksen jäsenet päättävät asiasta toivotta-
vasti perusteellisen keskustelun jälkeen.     

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

Hyvää kevään odotusta ja  
tervetuloa kevätkokoukseen!

Toiminnanjohtaja Riku Syrjälä
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JÄsENYYs YHDIstÄÄ

Päivä Koitelinkoskella
Lokakuun alkupuolella teimme retken Koitelinkos-
kelle yhdessä Oulun Reumayhdistyksen kanssa. Ret-
ken suunnitteli ja veti OSAO:n matkailuopiskeli-
ja Jukka Raudaskoski, joka suoritti kesän ja syksyn 
ajan opiskelujen harjoittelujaksoa OIY:ssä. Retki oli 
osa Jukan näyttötyötä. Osallistujia Koitelin retkellä 
oli vajaa 30. Nautimme Koitelin upeista maisemis-

ta kauniissa, vaikkakin hieman koleassa, syyssäässä. 
Tarjolla oli makkaraa ja pullakahvit, joiden lomassa 
pidettiin myös Koiteli-aiheinen tietovisa ja pelattiin 
ulkopelejä.  

Jukka myös suunnitteli ja järjesti yhdessä OIY:n 
kanssa esteettömän opastetun kävelykierroksen 
Oulun keskustassa lokakuussa osana näyttötyötään.

Jukan lopputyön aiheena oli esteetön matkailu Oulun alueella ja  
kirjallinen työ on luettavissa OIY:n verkkosivuilla: 

http://www.oiy.fi/wp-content/uploads/2020/03/esteetön-oulu.pdf
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YHDIstYs tIEDottAA

Irjalan tulevaisuus
Hietasaaren asemakaavan muutoksen myötä Irja-
lan tontin rajat siirtyvät. Alla olevassa kuvassa sini-
nen on nykyinen ja punainen tontin uusi raja. Tämä 
tarkoittaa, että grillikatos, vaja, pienet mökit, boccia-
kenttä ja nurmialue jäävät tonttimme ulkopuolelle. 

Päärakennuksen takana oleva puualue sekä pyörä-
tie tulevat osaksi uutta pihaamme. Irjalan tarvitse-
mat muutokset sekä muut mahdolliset vaihtoehdot 
esitellään ja niistä päätetään kevätkokouksessa jä-
senten kanssa. 

Vaihtoehdot
1) Jäämme Irjalaan. Tämä vaatii:

- uuden grillikatoksen rakentamisen 
- vajan ja pienten mökkien purkaminen sekä mahdollisesti uusien rakentamisen
- uuden tonttialueen muuttamisen piha-alueeksi (metsäinen alue, pyörätie)
- uuden Bocciakentän rakentamisen
- pesu- ja wc-tilojen remontoinnin
- mahdollisesti jäsenten niin päättäessä: uuden sisäänkäynnin rakentaminen talon suunnan 

kääntämiseksi uudelle piha-alueelle
2) myymme Irjalan ja sen tonttiin kuuluvan vuokraoikeuden, rakennusoikeiden sekä tontilla sijait-

sevat rakennukset. Tämä avaa ainakin kaksi mahdollisuutta:
a) uuden mökin ostaminen toiselta tontilta. Vaihtoehdoista lisätietoja yhdistyksen 
  verkkosivulla, toimistolla sekä kevätkokouksessa.
b) yhteinen mökki toisen yhdistyksen kanssa. Vaihtoehdoista lisätietoja yhdistyksen 
  verkkosivulla, toimistolla sekä kevätkokouksessa.

Vaihtoehtoihin liittyvät materiaalit ovat 
nähtävillä yhdistyksen verkkosivulla sekä 
toimistolla jo ennen kevätkokousta. Ma-
teriaaliin kannattaa käydä ennakkoon tu-
tustumassa, jotta voimme yhdessä pun-
taroida eri vaihtoehtoja ja muodostaa 
päätöksen kevätkokouksen aikana.

Uusi asemakaava tuli voimaan 
13.12.2019. Yhdistyksen oma toiminta 
( jäsenten kesäpäivät, yhdistysten vierai-
lut) sekä Irjalan vuokraustoiminta jatku-
vat vielä normaalisti tulevan kesän ajan. 
Tämä edellyttää uuden vuokrasopimuk-
sen allekirjoittamista kaupungin kans-
sa 12.6.2020 mennessä. Jos kevätkokous 
päättää, että jäämme nykyiselle paikalle, 
tonttia koskevat muutokset on toteutet-
tava 12.12.2020 mennessä.
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YHDIstYs tIEDottAA

Helppo liikkua -viikkoa vietetään 18.–24.5.2020
Kansainvälinen esteettömyys- ja saavu-
tettavuuspäivä on tänä vuonna hela-
torstaina 21.5.2020. 

Tänä vuonna Invalidiliiton Helppo 
liikkua -viikon teemana on Taksi tu-
tuksi ja turvalliseksi.  Tavoitteenam-
me on nostaa toimivien taksipal-
veluiden arvostusta sekä parantaa 
asiakasturvallisuutta ja luotettavuut-
ta siellä, missä puutteita on. Invalidiliiton 

toteuttamassa taksikyselyssä nousi esiin, 
että yhdenvertaiset ja turvalliset taksi-

palvelut ovat kuluttajille keskeisen tär-
keitä; kuljettajien ajotyyli ja osaaminen 
sekä kalusto ovat turvallisuuden kan-
nalta merkityksellisiä. Turvallisuus kos-
kee kaikkia taksin käyttäjiä riippumatta 

siitä, kuka palvelun maksaa. Taksipalve-
luiden tulee myös toimia paikkakunnas-

ta riippumatta.

Helppo liikkua? 
Kuva-arvoitus – missä kuvien kohteet sijaitsevat oulussa?
Vähintään toiseen arvoitukseen oikein vastan-
neiden kesken arvomme lahjakortin Suomalai-
seen kirjakauppaan.

Lähetä vastauksesi 30.4. mennessä sähköpostilla 
toimisto@oiy.fi tai postitse Oulun Invalidien Yhdis-
tys ry, Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu.
Voittajan nimi julkaistaan syksyn jäsenlehdessä.

KUVA-ARVOITUS OIY 1/2020
Kohteen sijainti Oulussa,  kuva 1:  _________________________________________________________________

 kuva 2:   ________________________________________________________________

Nimi: _________________________________________________________________________________________________________

Osoite: _______________________________________________________________________________________________________

Sähköpostiosoite: _____________________________________________ Puhelinnumero: ____________________________

2.1.
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YHDIstYs tIEDottAA

Vertainen vierellä – raaja-amputoitujen valtakunnal-
linen vertaistuki -hanke päättyi helmikuussa 2020. 
Nyt on aika tarkastella, mitä kaikkea hankkeen kol-
men toimintavuoden aikana saatiin aikaan, ja mitkä 
olivat hankkeen keskeiset haasteet ja onnistumiset.

Hanke käynnistyy
Vertainen vierellä -hanketta alettiin suunnitella 
vuonna 2015. Oulussa oli tuolloin jo pitkään ollut 
käynnissä todella toimiva amputoitujen vertaistuen 
malli, jota toivottiin saataville laajemmin. Helsingis-
sä oli välitetty vertaistukijoita, mutta vertaistukijois-
ta oli pulaa ja tuen kysyntä ylitti selkeästi tarjonnan. 
Ennen hanketta Oulun ja Helsingin invalidiyhdis-
tykset tekivät yhdessä selvitystyötä RAY:n avustuk-
sen turvin. Uusi hanke Vertainen vierellä käynnistyi 
STM:n tuella maaliskuussa 2017, Helsingin ja Oulun 
invalidiyhdistysten yhteistyönä. Hankkeessa työs-
kenteli kaksi aluekoordinaattoria, toinen Helsingis-
sä ja toinen Oulussa.

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ja koordinoi-
da raaja-amputoitujen vertaistukea valtakunnalli-
sesti, parantaa vertaistuen saavutettavuutta ja juur-
ruttaa vertaistukea kiinteäksi osaksi amputoidun 
henkilön hoito- ja kuntoutusketjua. Hankkeen toi-
mintamuodoiksi määriteltiin yksilöllinen vertaistuki, 
vertaistukiryhmät, vertaistukijoiden kouluttaminen 
ja pysyvien ja tehokkaiden tiedotuskanavien luomi-
nen.

Vertainen vierellä 
-hankkeen lopputerveiset

Vertaistukihenkilöitä, ryhmätoimintaa, 
koulutusta ja tapahtumia
Vertaistukihenkilörekisterin ylläpito ja vertaistuki-
joiden välittäminen olivat keskeisintä hankkeen toi-
mintaa. Rekisterissä oli mukana sekä Invalidiliiton 
ennen hanketta kouluttamia että hankkeen koulu-
tuksiin osallistuneita vertaistukijoita. Hankkeen ai-
kana mukana ehti olla 39 vertaistukijaa, joista 18 
hankkeen aikana mukaan liittyneitä. Hankkeen aika-
na järjestettiin yhteensä 9 koulutusta vertaistukijoil-
le sekä hankkeen omana toimintana että yhteistyös-
sä eri tahojen kanssa.

Koordinaattorit välittivät vertaistukea pyyntö-
jen perusteella. Vertaistukijoille ohjautui pyyntöjä 
myös muuta kautta, esimerkiksi sosiaalisessa medi-
assa, suoraan sairaaloista, tuttavien kautta tai toisis-
ta yhdistyksistä. Yhteensä vertaistukijat raportoivat 

hankkeen aikana 635 kohtaamista ja yhteydenpitoa 
74 vertaistukisuhteessa.

Yhtenä hankkeen tavoitteista oli, että Suomes-
sa toimisi kattava amputoitujen vertaistukiryhmi-
en verkosto. Ryhmätoiminnan kysyntä oli kuitenkin 
odotettua vähäisempää, joten resursseja suunnat-
tiin enemmän yksilövertaistukeen. Kaikkiaan hank-
keen puitteissa toimi vertaistukiryhmiä Helsingissä, 
Espoossa ja Porissa, ja Hyvinkäällä yhteistyössä Hy-
vinkään Invalidit ry:n kanssa. Vuonna 2019 kokeil-
tiin lisäksi kolme kertaa vertaistukiryhmää verkossa 
MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Tukinet -alustalla.

Amputoiduille suunnatut tapahtumat olivat kes-
keisessä roolissa hankkeessa. Tavoitteena tapahtu-
mien järjestämisessä oli tarjota amputoiduille tietoa 
amputaation kanssa elämisestä ja toiminnan mah-
dollisuuksista. Suuremmista tapahtumista keskei-
nen oli Rajaton, jota hanke oli mukana järjestämässä 
2018 ja 2019 yhdessä mm. Respecta Oy:n ja Met-
ropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Hanke järjes-
ti tapahtumaan vertaistuellisia osioita sekä vuonna 
2019 myös näytteilleasettajia. Tampereella hanke oli 
yhteistyössä järjestämässä Tammenlehväkeskuksen 
Vertaisista voimaa -tapahtumaa amputoiduille ja 
heidän läheisilleen. Tapahtumat keräsivät hyvän jou-
kon osallistujia ja sekä Rajaton että Vertaisista voi-
maa ovat suunnitteilla tällekin vuodelle.

Haasteita ja onnistumisia
Kuten kaikissa hankkeissa, on myös Vertainen vie-
rellä -hankkeessa koettu matkan varrella sekä 
haasteita että onnistumisia.  Hankkeelle asetettiin 
hakuvaiheessa hyvin kunnianhimoinen päätavoite: 
tuoda vertaistuki kaikkien amputoitujen saataville. 
Kolmessa vuodessa ja kahden työntekijän voimin 
tätä tavoitetta ei kuitenkaan ollut mahdollista saa-
vuttaa, vaikka paljon vertaistuen saavutettavuuden 
parantamiseksi tehtiinkin.

Amputoitujen hoitopolkujen vaihtelevuus eri 
sairaanhoitopiireissä tuotti haasteita amputoitujen 
henkilöiden tavoittamisessa. Erikoissairaanhoidos-
sa vietetty aika voi amputoiduilla olla hyvin lyhyt, 
ja jatkohoitopaikkoja on lukuisia. Amputoidun po-
tilaan tavoittaminen sairaalassa edellyttäisi toimi-
akseen vahvoja paikallisia rakenteita: toimivia yh-
teyksiä syntyi etenkin Rovaniemelle ja Kuopioon. 
Rovaniemellä Lapin keskussairaalassa amputoi-
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YHDIstYs tIEDottAA

duille potilaille on toimitettu tietoa vertaistuesta 
hankkeen toimittaman amputoidun tietopaketin 
välityksellä. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa 
hanke pääsi mukaan keskustelemaan vertaistues-
ta osana amputoidun potilaan hoitopolkua. Lisäk-
si yhteistyötä aloitettiin Kuopion OLKA-toiminnan 
kanssa keväällä 2019 amputoitujen vertaistuen vä-
lityksen osalta.

Keskeisiä onnistumisia puolestaan oli se, että 
hankkeen aikana onnistuttiin kasvattamaan ver-
taistukijoiden määrää, ja saamaan toimintaan mu-
kaan uusia vertaistukijoita eri paikkakunnilta. Myös 
suuret tapahtumat ovat olleet uudenlaista ja hyvin 
pidettyä toimintaa. Vertaistuesta tiedottaminen on 
ollut erittäin keskeinen osa hankkeen toimintaa ja 
yksi keskeisistä onnistumisista. Hankkeen esitema-
teriaaleja on jaeltu mm. sairaaloihin, proteesipa-
joille ja yhteistyökumppaneille. Hankkeessa koos-
tettiin amputoidun tietopaketti, joka sisältää eri 
yhdistysten materiaalia ja tarjoaa tietoa amputaa-
tiosta ja vertaistuesta. Tietopakettia jaettiin reilun 
vuoden ajan, yhteensä yli 200 kappaletta eri puo-
lille Suomea. Amputoidut.fi -sivusto on toiminut 
tärkeänä tiedotuskanavana eri yhdistysten ja mui-
den tahojen toiminnasta amputoiduille.

Miten tästä eteenpäin?
Hankkeen toiminta päättyi helmikuussa 2020. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita, että valtakunnallinen vertais-
tukitoiminta päättyisi. Vertaistukijarekisteriä yllä-
pitää jatkossa Suomen Amputoidut ry, joka toimii 
vertaistukijoiden välittäjänä 1.3. alkaen. Vertaistu-
kiryhmät jatkavat toimintaansa kuten tähänkin asti. 
Amputoidut.fi -verkkosivusto jatkaa toimintaansa 
Suomen Amputoidut ry:n ylläpitämänä, ja suosit-
tu Facebookin keskusteluryhmä Amputoidut jatkaa 
edelleen toimintaansa.

Hankkeen puitteissa toimineet ryhmät Helsingis-
sä ja Porissa jatkavat paikallisten invalidiyhdistysten 
toimintana. Oulun oma amputoitujen vertaistuki-
ryhmä jatkaa toimintaansa Oulun Invalidien Yhdis-
tyksen ylläpitämänä kuten ennenkin. Myös vertais-
tuen välitys Oulun Yliopistolliseen sairaalaan jatkuu 
sairaalan ja Oulun Invalidien Yhdistyksen yhteistyö-
nä kuten tähänkin asti.

Hankkeen puolesta suuri kiitos kaikille mukana 
olleille ja toimintaan osallistuneille! 

Teksti: Jonna Helavirta ja Charlotta Marsh
Kuva: Sara Hornig
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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: Anni Mannelin, 
anni.mannelin@gmail.com
Sihteeri: toiminnanjohtaja Riku Syrjälä,
riku.syrjala@oiy.fi, p. 044 236 5338
Postiosoite: OIY ry, Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu

OIY:n hallitus 2020, takarivissä vasemmalta: Minna Rautio (varapuheenjohtaja), Paula Rantatorikka, Hilkka Raninen, Mart-
ti Piippo. Eturivissä vasemmalta: Seppo Mertala, Anni Mannelin (puheenjohtaja), Lassi Nikula.

Seuraavat kokoukset:
8.4. hallituksen kokous ja kevätkokous – aineistopäivä 25.3. (kevätkokous 11.3.)
19.5. hallituksen kokous – aineistopäivä 5.5.
16.6. hallituksen kokous – aineistopäivä 2.6.

Julkaisemme mielellämme jäsenten kirjoituksia lehdessä. 
Voit lähettää kirjoituksesi toimistolle postitse tai sähköpostilla. 
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OIY jakoi viime vuonna Invalidiliiton vuosimerkkejä pitkäaikaisille jäsenilleen. 60-vuotismerkkejä jaettiin 10 jäsenelle ja 
50-vuotismerkkejä 13 jäsenelle. Marraskuussa pidetyssä syyskokouksessa vuosimerkin ottivat vastaan (kuvassa vasemmal-
ta): Pertti Sankilampi, Markku Karppinen, Rauno Rauhio, Anna-Liisa Jussila, Kauko Ylisaari, Ulla Kurvinen ja Seppo Meriläi-
nen.

YHDIstYs tIEDottAA

Yhdistys etsii mainosmyyjiä!
Yhdistys saa varoja toimintaansa tämän lehden 
mainoksista. Mitä enemmän saamme mainos-
tuottoja, sitä paremmin pystymme toimimaan tu-
levissa muutoksissa.

Oletko kiinnostunut tekemään mainos-
myyntiä puhelimitse kotoa käsin ja samalla 

hankkimaan pientä lisätuloa itsellesi? 
Saatat olla etsimämme henkilö!

Työ edellyttää omaa puhelinta ja perustasoista in-
ternetin käyttöä (mm. sähköposti). Yhdistys mak-
saa työn aiheuttamat kulut ja sinä saat provisio-
palkan myymistäsi mainoksista. 

Jäsenlehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, ja 
mainosmyynti keskittyy yleensä noin kuukauden 
ajalle (maaliskuu ja syyskuu) ennen lehden ilmes-
tymistä. Järjestämme kaikille työn aloittaville pe-
rehdytyksen syksyllä ennen kuin syksyn jäsenleh-
den teko alkaa.

Jos kiinnostuit, 
laita hakemuksesi 30.6. mennessä 

sähköpostitse 
toimisto@oiy.fi!
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Lämpimät kiitokset 
joulukuun 

paketointikampanjaan 
osallistuneille 

vapaaehtoisille!

Jos haluat 
merkkipäiväsi 

IT-lehteen, 
ilmoita siitä toimistolle 

vähintään 2 kk 
ennen merkkipäivääsi.

Vuoden 2020 Kiistola-Säätiön 
urheilija-apurahaa jaettiin 

11 vammaisurheilijalle sekä 
yhdelle joukkueelle. 

Yhdistys toivottaa menestyksekästä 
vuotta kaikille!

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 30.3.2020 klo 17.00 
ma 27.4.2020 klo 17.00
ma 25.5.2020 klo 17.00

Osoite: Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu, Rehapolis 1, 2 krs, takkahuone
Lisätietoja: Riku Syrjälä p. 044 236 5338, riku.syrjala@oiy.fi
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oIY:n tulevat jäsentapahtumat 

Ke 8.4. Kevätkokous klo 18
Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 2, ks. kutsu 

la 18.4. Hyvinvointipäivä klo 13-16, Scandic Oulu City
ks. ilmoitus 

To 14.5. Irjalan kevättalkoot klo 10 alkaen 
Voit tuoda oman haravan

Pullakahvit ja pientä purtavaa talkoilijoille

Ke 20.5. Liittohallitus vierailee Oulussa, Irjala klo 15-18
Tule tapaamaan ja jututtamaan Invalidiliiton liittohallituksen jäseniä

Ke 27.5. Kesäkauden avajaiset klo 12 alkaen 
Keittotarjoilu, kahvit, arpajaiset!

Ke 3.6. Neljän yhdistyksen tapaaminen Irjalassa, klo 12 alkaen
Raahen, Oulaisten, Oulun ja Ruukin yhdistysten perinteinen tapaaminen

Ruokailu, kahvit, arpajaiset, bocciakisa, ym. mukavaa yhdessäoloa!

Ke 10.6. Kaikkien kesäfestari, kuusisaari
ks. ilmoitus!

Jäsenten kesäpäivät Irjalassa kesäkeskiviikkoisin klo 12
17.6. – 26.8.2020

Mukavaa yhdessäoloa, kahvittelua, makkaranpaistoa, bingonpeluuta

Ke 24.6. Haapajärven Invalidit vierailevat, klo 12 
Saamme Haapajärveläiset vieraaksemme Irjalaan

La 1.8. Kemin Seudun Invalidit vierailevat, klo 12
Kemiläiset vierailevat luonamme Irjalassa

Ke 2.9. Kesäkauden päättäjäiset Irjalassa klo 12
ruokailu yhdessä, arpajaiset — tervetuloa!

La-su 5.–6.9. Oulu–Kainuu-alueen syyspäivät, Rokua
ks. ilmoitus

To 17.9. Työllisyystapahtuma Caritaksessa klo 12-15 
ks. ilmoitus s. 16

Pe 16.10. Bocciaturnaus klo 9-17
OIY:n II Pelekääkkö nää polliisia? -pariturnaus urheilutalolla, 

vapaaehtoisia kaivataan mm. kahvinkeittoon, 
arpojen myyntiin jne. Ilmoittaudu toimistolle!

Huomaathan, että löydät verkkosivujemme tapahtumakalenterista, 
oiy.fi/tapahtumakalenteri, 

kaikkien tapahtumien päivitetyt tiedot ja tiedot mahdollisista muutoksista!
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Digiopastusta
OIY tarjoaa opastusta ja neuvontaa digiasioissa

• Autamme esim. sähköpostitilin luomisessa
• Opastusta esim. kanta.fi-sivuston käytössä
• Matka- tai konserttilippujen ostaminen netin 

kautta
• Opastusta älypuhelimen käytössä

Yhdistyksen toimistolla on kannettava 
tietokone sekä tabletti käytettävissä 
nettiasiointiin.

Varaa aika opastukseen    
toimistolla

— toimisto@oiy.fi
— p. 050 574 1567

Kiviharjunlenkki 4, 
Rehapolis 1, 2. krs

YHDIstYs tIEDottAA

OIY:n joulujuhlaa vietettiin 
Höyhtyän Välkkeellä kansainvälisenä 

vammaistenpäivänä 3.12. 
Joululauluja laulettiin Pertti Haipolan säestyksellä.
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Oulu-Kainuu-alueen 

SYYSPÄIVÄT 
5.-6.9.2020 Rokualla

Viimevuotiseen tapaan suositut Oulu-Kainuu-
alueen yhdistysten yhteiset syyspäivät järjes-
tetään Rokua Health&Spa:ssa (Kuntoraitti 2, 
91670 Rokua)

* Hinta 68 € / hlö / 2hh 
 (1 hh lisämaksu 35 €)
* Hinta sisältää tulopäivänä lounaan, 
 kahvit ja päivällisen 
 (iltapala omakustanteinen) sekä 
 lähtöpäivänä aamupalan.
* Kylpylän käyttö on majoittujille maksuton
* Päiväkävijöiden hinta 20 €, sisältää lounaan, 

kahvit ja päivällisen.
* OIY järjestää osallistujilleen kuljetuksen 
 tapahtumaan.

Tarkempi ohjelma varmistuu myöhemmin, katso 
päivitykset verkkosivujen tapahtumalalenterista:
www.oiy.fi/tapahtuma/syyspaivat-rokualla/

Sitovat ilmoittautumiset 26.7. 
mennessä toimisto@oiy.fi 
(maksun palautus vain lääkärintodistuksella).
Ilmoitathan mahdolliset ruokarajoitteet, avusta-
jan, invahuonetarpeen sekä liikutko pyörätuolil-
la (kuljetuksen järjestämistä varten).

Päiväkävijäksi voi ilmoittautua 24.8. asti.
Tapahtumassa paikalla yleisavustaja.

Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset: 
toimisto@oiy.fi ja 
050 547 1567 (klo 10-14)

www.oiy.fi



16 OIY:n Jäsenlehti 1/20

Monella vammaisella ihmisellä voi olla paljon osaa-
mista ja työkykyä hyödynnettäväksi. Suomessa on 
noin 70 000 täysin työkykyistä vammaista henki-
löä, joista kuitenkin vain 60 prosentilla on työpaikka. 
Suomessa vammaisten henkilöiden mahdollisuudet 
osallistua tutkintoon tähtäävään koulutuk-
seen ovat hyvät. Tutkinnon suorittami-
sen jälkeen moni vammainen ei kui-
tenkaan löydä itselleen työpaikkaa 
ja päätyy työuran sijaan eläkkeel-
le.

Duunista totta on Euroopan 
sosiaalirahaston rahoittama ja 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen hallinnoima vammais-
ten työllistämisen hanke. Kolmi-
vuotisen (2018-2020) hankkeen 
toteuttaa Caritas-Säätiö ja toimin-
ta-alueena on Oulu, Kempele ja Ro-
vaniemi.

Hankkeen tavoitteena on työhönvalmen-
nuksen avulla auttaa koulutettuja, työkyvyn omaa-
via vammaisia henkilöitä työllistymään avoimille 
työmarkkinoille. Lisäksi pyrimme vaikuttamaan yh-

teiskunnan asenteisiin ja ennakkoluuloihin. Työhön-
valmennus toteutetaan yksilöllisesti, työnhakijan 
tarpeiden mukaan. Autamme vammaisia henkilöi-
tä tunnistamaan omia vahvuuksia ja rohkaisemme 
eteenpäin työnhakuprosessissa. Työhönvalmentajat 

toimivat jo alkuvaiheessa asiakkaan rinnal-
la kulkijana TE-toimistoon ilmoittautu-

misesta aina työhaastatteluun saak-
ka. Työhönvalmentajat ovat tarpeen 

mukaan tukena myös työpaikalla, 
jopa kuusi kuukautta työn aloit-
tamisen jälkeen. Hanke tukee 
myös työnantajia ja pyrkii lisää-
mään työelämässä olevaa tie-
toutta esimerkiksi vammaisten 

henkilöiden palkkaukseen liitty-
vistä tukimahdollisuuksista, kuten 

palkkatuesta ja työolosuhteiden jär-
jestelytuesta.
Toimimme yhteistyössä eri toimijoi-

den, kuten Oulun ja Rovaniemen kaupunki-
en, Kempeleen kunnan, TE-palveluiden, Luovin sekä 
monen muun vammaisten työllistämiseen liittyvien 
toimijoiden kanssa. 

tehdään yhdessä duunista totta!
JÄsENYYs YHDIstÄÄ

otA osAA ouLuN ALuEELLA VAIKuttAMIsEEN
Ilmianna meille esteellinen toimija tai julkinen 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 
esteettömistä ravintoloista ja kahviloista Oulun 
alueella. Lista löytyy OSNY ry:n nettisivuilta: 
osny.fi/esteettomat.html

Järjestämme yhteistyössä Oulun Invalidiyhdistyksen kanssa työllisyystapahtuman: 
Toiminko itse työllistymiseni eteen? 

To 17.9. klo 12.00-15.00, Caritas-salissa, 
osoitteessa Kapellimestarinkatu 2, 90460 Oulu. 

Mahdollista lisätietoa myöhemmin Oulun Invalidiyhdistyksen nettisivuilla.

Ilmoittautuminen: 
https://webropol.com/ep/oiytapahtuma

www.caritaslaiset.fi/duunistatotta 
Lisätietoja Duunista totta –projekti 
Sami Ollikainen 044 468 4269
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Pirkko Moisio: Ihmissuhteiden

merkitys arjessa

 

Terhi Ikonen: Vammaisen ja

pitkäaikaissairaan seksuaalisuus

 

Salla Saukkoriipi: Oma

motivaatio neurologisessa

kuntoutuksessa

Ilmoittautumiset 3.4. mennessä:
oulun.cp.yhdistys@gmail.com

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä

Oulun seudun cp-yhdistys, Oulun

Reumayhdistys ja Oulun Invalidien

yhdistys
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Seifmeikker Oy
vilho.hiltunen@turvatekija.fi
045-113 24 34
Y-tunnus 2755098-5
www.turvatekijä.fi

Tiesitkö, että useimpiin koteihin 
voidaan asentaa hissi? Vaihtoehtoina 
on joko portaisiin asennettava hissi 
tai kuilullinen pystyhissi.

Mikäli hissi voisi helpottaa arkeasi ja haluat 
lisätietoja mahdollisuuksista, tulen mielelläni 
kertomaan lisää. Tuolihissiä on mahdollisuus 
kokeilla ennen ostopäätöstä. Ota yhteyttä, niin 
sovitaan tapaaminen! 

Lisätietoja hisseistä ja muista tuotteista 
kuten tukikaiteista ja liesivahdista saat 
myös kotisivuiltani: www.turvatekijä.fi

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: 

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.  
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32 990 €

NISSAN LEAF

Alk.
ETUSI YLI 5 800 €

Täyssähköautojen 
hankintatuella*

Saatavilla myös Nissan LEAF 62 kwh e+ 
tehokkaammalla akulla ja pidemmällä toimintamatkalla

EU-yhdistetty kulutus ja CO2-päästöt: Uusi LEAF mallisto: 0 g/km. Uusi Nissan LEAF 40 kWh alk. 38 800 
€ (sis. toimituskulut 600 €). Käyttöetu alk. 585 €, vapaa autoetu alk. 630 €. Toimintamatka (yhdistetty, 
WLTP) 385 km. *Valtion täyssähköauton hankintatuki 2 000 € ja Nissanin lisätuki 3 810 €, hinta tukien 
jälkeen 32 990 €. Valtion täyssähköauton hankintatuki edellyttää täyssähköauton hankintatuen 
ehtojen noudattamista. Tarjous on voimassa yksityishenkilöille uusiin tilaus- ja kauppasopimuksiin 
31.3.2020 asti. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Kuvan auto erikoisvarustein.

32 990 €

NISSAN LEAF

Alk.
ETUSI YLI 5 800 €

Täyssähköautojen 
hankintatuella*

Saatavilla myös Nissan LEAF 62 kwh e+ 
tehokkaammalla akulla ja pidemmällä toimintamatkalla

EU-yhdistetty kulutus ja CO2-päästöt: Uusi LEAF mallisto: 0 g/km. Uusi Nissan LEAF 40 kWh alk. 38 800 
€ (sis. toimituskulut 600 €). Käyttöetu alk. 585 €, vapaa autoetu alk. 630 €. Toimintamatka (yhdistetty, 
WLTP) 385 km. *Valtion täyssähköauton hankintatuki 2 000 € ja Nissanin lisätuki 3 810 €, hinta tukien 
jälkeen 32 990 €. Valtion täyssähköauton hankintatuki edellyttää täyssähköauton hankintatuen 
ehtojen noudattamista. Tarjous on voimassa yksityishenkilöille uusiin tilaus- ja kauppasopimuksiin 
31.3.2020 asti. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Kuvan auto erikoisvarustein.

PÖRHÖN AUTOLIIKE OULU
Tyrnäväntie 8, OULU
Avoinna ma–pe klo 8–18, la klo 10–15
Puh. 020 762 44 | porho.fi

020-alkuisiin numeroihin puhelun hinta: Lankapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min.
Matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv 24 %)
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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

Merikoskenkatu 3
p. 0400 584 104
myynti@kaihdinselkamaa.fi
 

MARKIISIT
SÄLE
KAIHTIMET

PYSTY
LAMELLIT

SCREENKAIHTIMET Kaihdin 
SELKÄMAA 
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Ravintola Castanea on uudistunut, 
tervetuloa ravintola Makosaan!

Palvelemme ma–pe klo 8–14,
lounas klo 10.30–13.

Kiviharjunlenkki 6, Rehapolis
www.ravintolamakosa.fi  

Tervetuloa 
kuntoutumaan 

Rokualle

Rokua Kuntoutus, Rokua
020 7819 277

kuntoutus@rokua.com
Kuntoraitti 2, 91670 Rokua

Ravintola Nallikari tarjoaa ainutlaatuiset puitteet 
erilaisiin ja eri kokoisiin tilaisuuksiin (häät, 
illalliset, synttärit, perhejuhlat, kokoukset jne.). 
Valikoima valmiita menuja ja buffetteja helpottaa 
tilaisuuteen sopivan kokonaisuuden löytämistä. 
Varaa kabinetti tai vaikka koko ravintola.

Avoinna: 
ma-ti 11-22 • ke-pe 11-23 • la 12-23

meren rannalla

Varaukset: 
044 515 1500, myynti@ravintolanallikari.fi
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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 tarpeen mukaan. Aktiiviset asuinyhteisömme tarjoavat monipuolista 
yhteistä toimintaa. Tarjoamme myös henkilökohtaista apua. 

Caritas on oululainen, vuonna 1998 perustettu yleishyödyllinen yhteisö. Meille on myönnetty Suo-
malaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Palveluliiketoimintamme tuottoja ohjataan 

vanhus- ja vammaistyöhön Pohjois-Suomessa. www.caritaslaiset.fi

Soita 
044 999 1919

Sijoituskultatuotteet
helposti ja turvallisesti

suomalaisesta
verkkokaupasta!

(09)  5127298    www. ja lonom.f i

Sijoituskultatuotteet
helposti ja turvallisesti

suomalaisesta
verkkokaupasta!

(09)  5127298    www. ja lonom.f i

Sijoituskultatuotteet
helposti ja turvallisesti

suomalaisesta
verkkokaupasta!

(09)  5127298    www. ja lonom.f i

Sijoituskultatuotteet
helposti ja turvallisesti

suomalaisesta
verkkokaupasta!

(09)  5127298    www. ja lonom.f i
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www.oiy.fi
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

Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 821 122, 0400 330 058

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO
JA KUKKA KY, PIHLAJA

-välitykset 
kaikkiin maihin.

Palvelemme ma–to 9–17, pe 9–18, la 9–14, su 10–14
www.hautausjakukkapihlaja.fi

60 VUOTTA PALVELUA
SURUN KOHDATESSA
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Anonyymi 
lahjoitus

Fair n��er fishPohjoisen rehtiä kalaa

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

Palvelemme:
Ma-Pe  8 – 19
La  9 – 16

Merikoskenkatu 11 
90500 Oulu
Puh. 08 341 391

www.merikoskenapteekki.fi
merikosken.apteekki@apteekit.net

Elämänmittaista huolenpitoa

MerikoskenApteekki_85x60.indd   1 24/02/2020   15.20

2
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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!Puheterapia  |  Toimintaterapia  |  Fysioterapia  |
Psykologipalvelut  |  Psykoterapia  |  Neuropsykologipalvelut  |

Työelämäpalvelut  |  Etäpalvelut

MONIPUOLISET KUNTOUTUS- JA 
TERAPIAPALVELUT OULUN ALUEELLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA.FI

OTA YHTEYTTÄ: PUH. 010 525 8801
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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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VARAUKSET: 
050 371 6203/Hanna 
050 371 6770/Lotta 
050 371 6166/Miranda 
porvoo@matka-agentit.fi 
www.matka-agentit.fi 

Matka
agentit
Suomalainen matkanjärjestäjä

Myös paljon esteettömiä OMATOIMILOMIA 
niin rantakohteissa kuin kaupungeissakin: 
Espanjan aurinkorannikko, Mallorca, Teneriffa, 
Barcelona, Berliini, Dublin, Nizza, Wien… 
Kysy lisää ja pyydä tarjous!

HELSINKI, Teollisuuskatu 21 - JOENSUU, Kirkkokatu 20 - PORVOO, Lundinkatu 16 - TURKU, Linnankatu 8 E

Paras valikoima esteettömiä matkoja – myös Oulusta!

Esteetön PITKÄ LOMA Espanjan Fuengirolassa

VÄLIMEREN RISTEILY 
4.-11.10. OULUSTA • alk. 1.935,-

Allure of the Seas ja upea reitti: mm. Barcelona, Mallorca, Civitavecchia/Rooma...
Parvekehytti, merinäköala, täysihoitoateriat. Matkanjohtajana fysioterapeutti Sari Kivimäki.

15.11.- 7.12. (22 vrk) OULUSTA • alk. 1.130,-
Huoneistohotelli Pyr Fuengirola.

 UUTUUS - paras tapa viettää marraskuuta!

Lennot Oulusta

Helsingin kautta!

Lennot Oulusta

Helsingin kautta!


