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Arvioitu valmistuminen 07/2021. Tuiran Tyyni on muuttovalmis ja Tuiran Kaarteen arvioitu valmistuminen on 01/2022.

MYYNNISSÄ 
Asunto Oy Sairaalanrinteen Dosentti  |  Sairaalanrinne 2 A, 90220 Oulu

MYYNNISSÄ 
As Oy:t Tuiran Kaarre ja Tyyni  |  Kaarretie 14, 90500 Oulu

Uusi koti palveluiden ääreltä

lapti.� /sairaalanrinteendosentti

lapti.� /kempeleenpeltokruunu lapti.� /kempeleensampo

lapti.� /tuirantyyni ja lapti.� /tuirankaarre

Krs. Tyyppi m2 Mh. alk. Vh. alk.
6/12 3h+kt+s 61,0 71 900 239 900
2/12 3h+kt+s 70,0 77 500 232 000
9/12 3h+kt+s 73,5 99 500 297 000
8/12 4h+kt+s 89,5 123 500 309 000
12/12 4h+kt+s 122,0 258 000 645 000

Huoneistoesimerkit:

Autopaikan voi vuokrata 
tai ostaa.

Asunto Krs. Tyyppi m2 Mh. Vh.
A25 4/5 3h+kt+s 81,0 71 800 239 800
A23 4/5 3h+kt+s 83,5 77 500 259 000
A28 5/5 3h+kt+s 102,5 93 500 312 000

Vapaat on vielä kuusi kolmiota:

Autokatospaikka 6000€, 
asuntoautokatospaikka 9500€.

Kuvaus Pinta-ala Mh. alk. Vh.
3h+kt+s 61,5 52 300 174 800
3h+kt+s 62,5 53 500 178 000
3h+kt+s 70,0 59 000 197 000
3h+kt+s 77,5 62 000 207 000

Huoneistoesimerkit:

Piha-autopaikka 4000€, 
autokatospaikka 
7000€, autokatospaikka 
latausasemavarauksella 8000€.

Asunto Krs. m2 Tyyppi Mh. Vh.
C25 4/8 73,0 3h+kt+s 97 500 243 500

Muuttovalmiin Tuiran Tyynin vapaat asunnot:

Autopaikat myydään erillisinä osakkeina.

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

Soita ja sovi yksityisesittely:

JANNE KARHUMA A
puh. 0400 602 533
janne.karhumaa@lapti.� 

RISTO KOSKELA
puh. 0400 250 180
risto.koskela@lapti.� 

AKI KÄMÄRÄINEN
puh. 040 620 2325
aki.kämäräinen@lapti.� 

MARKUS KOSKELO
puh.050 411 9082
markus.koskelo@lapti.� 

MYYNNISSÄ 
Asunto Oy  Kempeleen  Peltokruunu  |  Hallikuja 7,  90440 Kempele 

MYYNNISSÄ 
Asunto Oy  Kempeleen Sampo  |  Kauppatie 5, 90440 Kempele 

Tule tutustumaan esittelyasuntoon

Muuttovalmis koti Kempeleestä Uusia koteja Kempeleen keskustaan

Valmiita ja valmistuvia koteja Tuirassa

Viitteellinen kuva kohteesta

Viitteellinen kuva kohteesta

Viitteellinen kuva kohteesta

Tyyppi m2 Mh. alk. Vh. alk.
2h+kt 33,0 39 700 132 200
2h+kt 37,5 47 500 157 500
2h+kt 45,0 45 300 149 800
3h+kt+s 65,0 57 000 189 500
3h+kt+s 68,0 61 000 202 000

Tuiran Kaarteen huoneistoesimerkit:

Rakentaminen alkaa maaliskuussa ja arvioitu valmistuminen 6/2022.
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Aloitan tämän pääkirjoituksen kiittämällä yhdistyksen 
hallitusta valituksi tulemisesta yhdistyksen toimin-
nanjohtajaksi!

On maaliskuun alkupuoli, kun yhdistyksemme ke-
vään lehden sisältö alkaa valmistua. Haluan viimeise-
nä kirjoittaa pääkirjoituksen, jotta voin tarjota Teille 
lukijoille heti ensimmäisellä sivulla tiivistetyn koos-
teen lehdestä ja sen herättämistä ajatuksistani. Kir-
joittelen ikkunan ääressä kotona, etätöissä kuten ei-
len, viime viikolla ja viime kuussa. Tästä on nyt tullut 
uutta arkea. Ikkunasta pilkotteli aurinko, mutta pilviä 
on alkanut kerääntymään, voisikohan lauhtua? Taka-
pihalla on niin paljon lunta, että koiran pitää kiivetä 
heti takaoven jälkeen ylämäkeen päästäkseen piha-
maalle. Sellainen talvi täällä pohjoisessa on nyt ollut: 
luminen ja kylmä.

Työn luonteen muuttuessa koronarajoitusten 
vuoksi olen ehtinyt suunnittelemaan yhdistyksen tu-
levaisuuden näkymiä. Olemme amputoitujen vertais-
tukijoiden kanssa suunnitelleet läheisiin kohdennet-
tua toimintaa ja sille on rahoitushakemus vetämässä 
STEA:lla. Opetus ja kulttuuriministeriön seuratukea 
on myös haettu, myönnettäessä se mahdollistaisi eri 
harrastusmahdollisuuksien, esteettömyyden ja asen-
teiden selvitys- ja vaikuttamistyötä. Pikku Käsi -ryh-
mälle on ideoitu toimintaa verkkoon koronan ajaksi.  
Hallitus on myös työstänyt yhdistyksen tulevaisuutta 
eri työryhmien avulla.

Millainen talvi Teillä jäsenillä on ollut? Voitte soit-
taa, lähettää kuvia, runoja, tarinoita tai muuta sellais-
ta meille toimistolle! Kuulumisten vaihto piristää var-
masti puolin ja toisin ja kaipaamme lehteen Teidän 
jäsenten tuottamaa sisältöä. Kokoontumisrajoituksis-
ta huolimatta vaihtoehtoja tapaamiseen on keksitty 
ja verkossa pidetyt asiantuntijoiden keskustelut ovat 

Kohti kevättä ja toivoa

KoKousKutsu
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen 

KE VÄTKOKOUS
Aika: tiistai 20.4.2021 klo 18.00. Paikka: Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 2, Oulu.

Kokous järjestetään Teams-etäyhteydellä.  
Ilmoittautuminen kokoukseen on välttämätöntä 15.4. mennessä  

sähköpostitse toimisto@oiy.fi tai verkkolomakkeella: oiy.fi/kevatkokous. 
Pyydämme ensisijaisesti osallistumaan etäyhteydellä, paikanpäälle voi koronarajoitusten mahdollistaessa tulla  

muutama henkilö. Mainitse osallistumisen tapa ilmoittautumisen yhteydessä!
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6§:ssä kevätkokoukselle määrätyt asiat sekä  

valitaan yhdistyksen liittovaltuustoehdokkaat liittovaaleihin.

Tervetuloa! Hallitus

olleet suosittuja! Niitä on helppo kaikkien kokeilla, 
ohjeet ja aiheet löytyvät tästä lehdestä ja neuvomme 
mielellämme, ota vain yhteyttä.

Toivon kovasti koronan hellittävän kesää kohti, sil-
lä kaikesta huolimatta mikään ei korvaa kasvotus-
ten tapaamista. Kesän kokoontumiset on pääosin 
suunniteltu ulos ja yhdistysvierailutkin on suunnitel-
tu ulkona olon mahdollisuutta ajatellen. Kaikkiin ko-
koontumisiin pyydettävä, lähes vaadittava, ilmoittau-
tuminen saattaa tuntua kaksiteräiseltä miekalta: ”jos 
en ole varma, pääsenkö, niin en uskalla ilmoittautua 
ollenkaan” tai ”ilmoittaudun kaikkeen varalta, en tiedä 
menenkö kuitenkaan”. Minun neuvoni on, että ilmoit-
taudu ainakin silloin, kun olet melko varma tulosta-
si. Elämähän saattaa yllättää kenellä vain, se on nor-
maalia. Jos olet ollut epävarma ja ilmoittautumisaika 
on ehtinyt mennä, mutta haluaisit ja voisitkin osallis-
tua, niin soita meille! Mitä todennäköisimmin ilmoit-
tautuminen myöhässä on mahdollista. Huomaathan, 
että ilmoittautuminen ei liity pelkästään kahvin riittä-
vyyteen, vaan myös mahdollisiin ajan ja paikan muu-
toksiin. Ilmoittautuneet pidetään ajantasalla! Tulet-
han kaikkiin tapahtumiin vain ehdottoman terveenä!

Tässä lehdessä jatketaan Irjalan vaiheiden muiste-
lua, enkä usko vieläkään kaiken olevan kerrottu. Jat-
kamme aiheesta niin kauan, kuin Teillä jäsenillä riittää 
kerrottavaa. Lehdessä kerrotaan myös Rohkeuden 
Lähettiläistä, uudistuneesta Kiistola-avustuksesta, In-
validiliiton liittovaaleista, EMPAsta ja monesta muus-
ta. Päästyäsi mainosten tarkan tutkimisen jälkeen 
takakanteen, niin kerro, jos lehdestä jäi jotain puut-
tumaan.

Hyviä lukuhetkiä, turvallista  
kevättä ja paljon voimia!

Pääkirjoitus
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Oulun Invalidien Yhdistys ry:n
jäsenlehti N:o 1/2021

toIMIstoN VÄKI JA YHtEYstIEDot

Päätoimittaja:  
Anni Mannelin,  

toiminnanjohtaja,  
puh. 044 236 5338,  
anni.mannelin@oiy.fi

Ilmoitusmyynti: 
myynti@oiy.fi

Yhdistyksen toimisto:
Rehapolis, 2 krs.

puh. 050 574 1567
Kiviharjunlenkki 4

90220 Oulu

Koronan vuoksi toimisto
 avoinna tarpeen mukaan, 
soita ja sovi tapaaminen. 

Normaalisti toimisto avoinna 
ma-pe klo 10.00–14.00. 

 
www.oiy.fi

toimisto@oiy.fi

www.facebook.com/ouluninvalidit
Instagram: @oiy_ry

Twitter: OIY_ry
Paino: PunaMusta Oy 

Jakelu: 610 kpl

Toiminnanjohtaja    
Anni Mannelin,  
puhelin 044 236 5338  
sähköposti: anni.mannelin@oiy.fi

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

Oulun Invalidien Yhdistys Ry:n Hallitus:
puheenjohtaja Hilkka Raninen hilkka.raninen@dnainternet.net, varapuheenjohtaja Terttu Karppinen, 
Johanna Nummela, Perttu Hurme, Seppo Mertala, Lassi Nikula, Martti Piippo, Mika Raudasoja.
Sihteeri: toiminnanjohtaja Anni Mannelin, p. 044 236 5338, anni.mannelin@oiy.fi.



4 OIY:n Jäsenlehti 1/21

YHDIstYs tIEDottAA

KEsÄN 2021 tAPAHtuMAt
Jäsenlehden painon aikaan on vielä kovat koronara-
joitukset päällä Oulussakin. Kukaan ei tiedä mikä ti-
lanne on kesällä, mutta halusimme ilmoittaa jäsen-
lehdessä kesälle suunnitelluista tapahtumista, koska 
sekä yhdistyksen jäsenet että työntekijät kaipaavat 
jo kovasti tapaamisia.

Huomaathan, että koronatilanteen vuoksi tapah-
tumiin voi tulla muutoksia tai ne voidaan joutua pe-
rumaan. Tarkastathan siis aina viimeisimmät päivi-
tykset verkosta oiy.fi/tapahtumakalenteri tai voit 
aina myös soittaa työntekijöille: p. 050 574 1567 ja 
044 236 5338. Myös sähköpostitse tavoittaa: toimis-
to@oiy.fi. 

Kesätapaamiset:
Irjalan myymisen myötä yhdistyksen kesäpäivät as-
tuvat uuteen aikaan. Tapaamispäivä on viikosta riip-
puen joko tuttu keskiviikko tai sitten lauantai. Tapaa-
miset alkavat useimmiten klo 12, mutta tarkasta aika 
aina kunkin tapaamisen osalta. Kesäpäivillä on lu-
vassa mukavia kohteita Oulun ympäristössä, eri akti-
viteetteja ja mukavaa yhdessäoloa. Paikasta riippuen 
paistamme makkaraa ja ainakin pullakahvit on aina 
tarjolla! Kesän kohteita mahdollisuuksien mukaan 
ovat mm. tori, Nallikari, Seeppari, Hollihaka, Kuu-
sisaari, Ainolanpuisto ja Hupisaaret, Taidemuseo, 
kasvitieteellinen puutarha, Hailuoto, Liminganlah-
ti, Virpiniemi ja Koiteli. Käydään myös tutustumas-
sa jousiammuntaan ja pelataan bingoa, bocciaa ja 
muita pelejä yhdessä. Osaan tapaamisista pyydäm-
me muita yhdistyksiä mukaan! 

Koronan ja tarjoilujen vuoksi ilmoittaudu jokai-
seen tapaamiseen Annille tai Kristalle toimistolle, 
p. 050 574 1567 toimisto@oiy.fi ja p. 044 236 5338 
anni.mannelin@oiy.fi. Saatamme koronarajoitus-
ten vuoksi myös joutua rajoittamaan osanottoa.

Kesäkauden aloitus 26.5. klo 12 Ainolassa, ko-
koontuminen kahvila Kiikun eteen.

Seuraavat tapaamiset: 
ke 2.6.
ke 9.6. 
la 19.6. 
ti 22.6. toimintona Jousiammuntaa Hietasaaressa 
la 3.7.
ke 7.7.
la 17.7.
ke 21.7.
la 31.7.
ke 4.8. Neljän yhdistyksen tapaaminen
ke 11.8.
ke 18.8.
la 28.8. Kemiläiset vierailee
ke 1.9. kesäkauden lopetus

Perinteinen neljän yhdistyksen tapaaminen
(Oulu, Oulainen, Raahe ja Ruukki) 

ke 4.8. klo 12 alkaen Johteenhovissa 
(Kansankentäntie 4, 90510 Oulu). Ohjelmassa ruokailu, kahvit, arpajaiset, bocciakisa, ym. 

mukavaa yhdessäoloa! Ilmoittaudu 28.7. mennessä anni.mannelin@oiy.fi tai 044 236 5338 
Omavastuu 2 €, ilmoitathan myös mahdolliset ruokarajoitteet sekä avustajan.

Kemin Seudun Invalidit tulevat vieraaksemme 
la 28.8. klo 12 alkaen.

 Paikkana Koskelankylän Walo (Ketjutie 79, 90560 Oulu). 
Ohjelmassa ruokailu, kahvit, arpajaiset, bocciakisa, ym. mukavaa yhdessäoloa! 

Ilmoittaudu 20.8. mennessä toimisto@oiy.fi tai anni.mannelin@oiy.fi, 
omavastuu 2 €, ilmoitathan myös mahdolliset ruokarajoitteet sekä avustajan.

Oulu-Kainuu-alueen yhteinen tapaaminen
Rokualla pyritään järjestämään syyskuun lopulla, 

jos koronatilanne sen sallii. Lisätiedot päivittyvät verkkoon: oiy.fi/tapahtumakalenteri.
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OLKA on rakentamassa uutta vertaistukisovellusta, 
joka otetaan käyttöön alkuvuodesta 2021. Sovellus 
saattaa yhteen tuen hakijat ja koulutetut vertaistuki-
jat ja antaa heille mahdollisuuden viestiä keskenään 
ilman yhteystietojen vaihtamista. 

Sovellus mahdollistaa vertaistuen hakemisen 
ajasta ja paikasta riippumatta, vaikkapa omalta ko-
tisohvalta käsin. Sovelluksen käyttäminen on turval-
lista niin tuen hakijalle kuin sen tarjoajallekin. Kaikki 
yhteydenpito hoituu sovelluksen kautta chat-vies-
tein ja puheluin.  

Mukana sovelluksessa on aluksi parikymmentä 
vertaistukijaa noin viidestä eri yhdistyksestä. Ver-
taistukijoiden määrää lisätään, kunhan vauhtiin 
päästään. Sovelluksesta tulee myös verkkoselainver-
sio, jonka kautta voi vaihtaa viestejä.

Tuen hakijan anonymiteetti säilyy 
Tuen hakija etsii sopivaa vertaistukijaa hakusanojen 
avulla, eikä hänen tarvitse vielä tietää mistä yhdis-
tyksestä vertaistukea voi saada. Tuen hakijan profii-
li sovelluksessa on anonyymi, eikä se ole näkyvissä 
muille kuin niille vertaistukijoille, joiden kanssa hän 
keskustelee.  

Tuen hakija aloittaa keskustelun ja lähettää vies-
tin vertaistukijalle. Keskustelut ovat salaisia, eikä nii-
tä näe kukaan muu kuin keskustelun osapuolet. 

Luotettavat ja sitoutuneet vertaistukijat 
Vertaistukijan profiili on näkyvillä kaikille sovelluk-
sessa, mutta hän voi itse hallita sitä ja piilottaa pro-
fiilinsa tarvittaessa, esimerkiksi loman ajaksi. Ver-
taistukijat päättävät itse, milloin ovat sovelluksessa 
tavoitettavissa. 

Mukana olevat vertaistukijat ovat koulutettuja ja 
haastateltuja vapaaehtoisia ja heidän kanssaan on 
tehty vapaaehtoistoiminnan sopimus. Vertaistukijat 
tulevat sovellukseen mukaan ylläpidon hyväksymi-
sen kautta. Vertaistukijoita tuetaan tehtävässään.  

Yhdistykset mukana sovelluksessa 
Vertaistukijat toimivat sovelluksessa oman yhdistyk-
sensä edustajina ja voivat ohjata tuen saajat myös 
potilasyhdistysten palveluiden pariin. Yhdistykset 
näkyvät sovelluksessa vertaistukijan profiilissa ja or-
ganisaatioesittelyissä. Yhdistykset voivat myös il-
moittaa tapahtumistaan sovelluksen kautta.

Tällä hetkellä vertaistukisovellus on edennyt sii-
hen vaiheeseen, että sovelluksen käyttöönotto 
odottaa viimeisiä teknisiä toteutuksia ja sovellus-
kaupassa julkaisua. 

Lisätietoja sovelluksesta antaa Kaisa Kauhanen: 
kaisa.kauhanen@ejy.fi, p. 050 382 7711.

sovellus saattaa yhteen 
vertaistukijat ja tuen hakijat

Amputoitujen vertaistukiryhmän 
tapaamiset jatkuvat verkossa
Amputoitujen tukiryhmän tapaamiset on avoin ryh-
mä kaikille amputoiduille. Käymme keskustelua ja 
kuulemme asiantuntijoiden alustuksia amputoidun 
elämään liittyvistä teemoista. Koronan vuoksi ta-
paamiset on siirretty verkkoon ja puhujien alusta-
mat tilaisuudet ovat avoimia kaikille muillekin diag-
noosiryhmille, myös muista yhdistyksistä. Tämän 
muutoksen myötä osallistujien määrä on kasvanut 
kohisten ja keskustelut ovat olleet tietorikkaita. Sa-

malla jäämme odottamaan hetkeä, kun voidaan ko-
koontua amputoitujen kesken omien erityiskysy-
mysten ja vertaistuen äärelle.

Tähän mennessä verkkotilaisuudet ovat käsitel-
leen kriisin kohtaamista, ravitsemusta, kipua, Res-
pectan palveluita ja fysiatrian näkökulmaa mm. kun-
toutukseen. 

Amputoitujen tukiryhmän sisällöt mahdollistaa 
Opintokeskus Sivis

Seuraavat verkkotilaisuudet:
To 15.4.2021 klo 17, aihe tarkentuu myöhemmin
To 20.5.2021 klo 17, Diabeteshoitaja ja haavanhoitaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut
Seuraa puhujien päivittymistä ja ajankohtien muutoksia https://www.oiy.fi/tapahtumakalenteri  

Jos olet kiinnostunut tapaamisista, voit myös il-
moittaa puhelinnumerosi tekstiviestilistalle, jolloin 
saat muistutuksia tapaamisista. Numeron ilmoitus 

toimistolle puh. 050 574 1567 tai toimisto@oiy.fi.
Lisätietoa: Anni Mannelin puh. 044 236 5338 tai 

anni.mannelin@oiy.fi.
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JÄsENYYs YHDIstÄÄ

Yhdistyksen toiminta on huomioitu 
usealla urheilun foorumilla!

OIY:n Pertti Sankilampi ja  
Tanja Kari valittiin paraurheilun  
kunniagalleriaan
Suomen Paralympiakomitea julkisti 3.12.2020, kan-
sainvälisenä vammaisten päivänä, ensimmäiset va-
linnat paraurheilun Kunniagalleriaan. Valituksi tuli 
yhteensä kymmenen ansioitunutta urheilijaa. Valit-
tujen joukossa ovat pitkäaikaiset jäsenemme Pert-
ti Sankilampi ja Tanja Kari. Pertti on 7-kertainen 
maastohiihdon paralympiakultamitalisti, amputoi-
tujen urheilijoiden ja liikkujien motivaattori ja esi-
kuva. Tanja puolestaan on menestynein suomalai-
nen naisurheilija paralympialaisissa, 12-kertainen 
maastohiihdon paralympiakultamitalisti. Onneksi 
olkoon molemmille! Lisää aiheesta on luettavissa 
Paralympian verkkosivulta uutisista sekä Kalevas-
ta 3.12.2020.

Tunnustusta tasa-arvoisen  
liikuntakulttuurin edistämisestä
Oulun kaupungin liikuntapalvelut on myöntänyt 
yhdistyksellemme Tasa-arvoista liikuntakulttuu-
ria edistävän tunnustuspalkinnon yhdessä jaetul-
la sijalla Dance Sport Club Oulu ry:n kanssa. Tieto 

julkistettiin 10.2.2021 ja on luettavissa mm. lii-
kuntapalveluiden verkkosivulla ja yhdistyksen Fa-
cebookissa.

Tunnustuspalkinnon perusteluissa mainitaan, 
että ”Menestyneet vammaisurheilijat ovat osaltaan 
olleet esikuvina siinä, että liikunnallisista rajoitteis-
ta huolimatta voi liikkua, urheilla ja kilpailla jopa 
kansainvälisellä tasolla. Oulun Invalidien yhdistyk-
sen toiminta on myös oivallinen esimerkki siitä, että 
verkostoitumalla muiden järjestöjen, urheiluseuro-
jen ja toimijoiden kanssa toimintaan saadaan laa-
juutta ja monipuolisuutta. Erityisen ansiokasta toi-
minnassa on myös sosiaalisen tuen tarjoaminen 
liikuntaharrastukseen tutustumiseksi ja sen aloitta-
miseksi. 

...toteuttaa toiminnassaan laaja-alaisen tasa-ar-
voisuuden periaatetta monin eri tavoin. Toimintaa 
tarjotaan laajalla skaalalla matalan kynnyksen lii-
kuntaryhmistä aina kilpa- ja huippu-urheiluun 
saakka. 

...toimintaan osallistuminen on mahdollista kai-
kille ikään, sukupuoleen, varallisuuteen, liikuntatai-
toihin tai liikunta-aktiivisuuteen katsomatta.”

Tunnustuspalkinnon hakemiseen sopivat merii-

Paraurheilun 
kunniagalleriaan valitut 
Tanja Kari ja 
Pertti Sankilampi.
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Tasa-arvoisen 
liikuntakulttuurin 

tunnustuspalkinnon jakaa 
vuosittain Oulun kaupungin 

liikuntapalvelut.

Kiistola-urheiluapuraha uudistuu!
Kiistola-säätio ja OIY jakavat vuosittain noin 3000 
euroa urheilija-apurahaa. Yhdistyksen hallitus on 
päättänyt uudistaa Kiistola-avustuksen myöntä-
misperusteet. Jatkossa tukea myönnetään kan-
nustettavaan liikunta- tai urheiluharrasteeseen, 
joka jatkuakseen tarvitsee Kiistola-apurahan. 
Voidaan siis puhua ”kannustusrahasta”. Avustuk-
sen myöntämisestä päättää edelleen hallitus, jos-
ta jäävätään apurahaa hakeneet hallituksen jä-
senet päätöksen ajaksi.

Uudistuksen myötä avustus ohjataan ensisijai-
sesti niille, joiden harrastuksen jatkumisen kannal-
ta avustus on merkittävä. Tukea voivat siis hakea 
sekä uutta harrastusta aloittavat henkilöt, että 
pitkään harrastaneet konkarit. Uudet myöntö-
perusteet asettaa uudet hakijat etusijalle. Edel-
leen avustuksella tuetaan kilpa- ja huippu-urhei-
lua sekä omaehtoista kuntoliikuntaa. 

Uudistetun avustuksen voi lunastaa vain kuit-
teja vastaan jälkikäteen. Tietyissä tilanteissa, erik-
seen sovitusti, tuki voidaan ohjata suoraan laskut-
tajalle.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa mainittava: 
● oletko ennen saanut tätä avustusta?
● avustuksen käyttökohde ja sen kokonaishinta 

(kuitit voi esittää vain käyttökohteesta)
● saatko muualta avustusta samaan tarkoitukseen, 

kuinka paljon?
● onko sinulla mahdollista kustantaa kuluja osit-

tainkaan itse, kuinka paljon?
● haettavan avustuksen määrä
● harrasteen kaikki vuosikustannukset 
● omasta taloudellisesta tilanteesta voi halutessaan 

kertoa, tositteet pyydetään tarvittaessa erikseen

Hakemuksen on tärkeää antaa hyvä kuva Kiisto-
la-avustuksen merkittävyydestä hakijan tilanteessa. 

Poikkeuksellisesti vuoden 2020 hakijat saa-
vat halutessaan täydentää hakemuksiaan, toimitus 
30.4.2021 mennessä yhdistyksen toimistolle postitse 
OIY ry, Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu tai sähköpos-
tilla toimisto@oiy.fi. Täydentäminen ei ole välttämä-
töntä ja hakemukset voidaan käsitellä sellaisenaan, 
kuitenkin uusien hakukriteerien mukaisesti.

tit ovat kertyneet pitkin yhdistyksen omaa kasvu-
tarinaa ja siihen ovat osallistuneet lukuisat vam-
maisurheilijat vuosikymmenten saatossa, nyt vain 
oli hetki tuoda se julkisuuteen tasa-arvopalkin-
non hakemisen merkeissä. Voimme olla ylpeitä 
kaikista julkisuutta saaneista jäsentemme urheilu-
suorituksista, sillä ne ovat pilkahduksia koko yh-
distyksemme arvoista ja työstä tasa-arvoisen lii-
kuntakulttuurin edistämiseksi. Edellä mainittujen 
urheilusuuruuksien lisäksi mainittakoon esimerk-
kinä paratriathlonisti Jussi Lotvonen, jonka pitkä-
aikainen tekeminen urheilun parissa ja ansioitunut 
urheilu-ura ovat läpäisseet uutiskynnyksen useita 
kertoja ja on näin osaltaan vaikuttanut vammaisur-
heilun tunnettavuuteen. Antakaamme lopuksi ap-
lodit itsellemme, tämä tunnustuspalkinto kuuluu 
meille kaikille!
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Helppo liikkua -viikko on 17.–23.5.2021  
Kansainvälistä esteettömyys- ja saavutettavuus-
päivää vietetään aina toukokuun kolmantena tors-
taina eli tänä vuonna 20.5.2021. Haluamme hyö-
dyntää teemapäivän medianäkyvyyden ja nostaa 
meille tärkeitä esteettömyysaiheita esiin samanai-
kaisesti. Tästä syystä Helppo liikkua -viikko järjes-
tetään samalla viikolla.  

Invalidiliitolle on tärkeää herättää keskustelua 
rakennetun ympäristön esteettömyydestä sekä 
asenteista, jotka estävät yhdenvertaisen yhteis-
kunnan toteutumisen. Vuonna 2021 Helppo liik-
kua -viikon teemana on esteetön pysäköinti, johon 
liittyvät mm. esteettömien autopaikkojen riit-
tävyys, asianmukainen merkitseminen sekä nii-
den tarkoituksenmukainen käyttö.   

OIY:n Helppo liikkua -viikon tempaukset
OIY järjestää kaksi esteetön pysäköinti -teemaista tempausta Helppo liikkua -viikolla. 

Ti 18.5. klo 11-14 olemme Raksilan marketeilla.  
Kokoonnumme Raksilan markettien rautatien puoleisessa päässä.

To 20.5. klo 11-14 jalkaudumme OYS:n parkkialueille.
Kokoonnumme Lasten päivystyksen oven läheisyyteen, ovi L1. 

Tapahtumassa jaamme tietoa pysäköinnistä hy-
vässä hengessä. Voit hakea meiltä myös ”tämä py-
säköintipaikka on varattu liikkumisesteisille”-lap-
puja, joita voi laittaa väärin pysäköityjen autojen 
tuulilaseihin. Kutsumme kaikki mukaan tempauk-

seen! Tuuppa jutustelemaan, kerro meille kokemuk-
sistasi: missä asiat hyvin, missä olisi parantami-
sen varaa, mihin pitäisi puuttua?  Voit myös kertoa 
meille pysäköintiin liittyvistä haasteista ja ongel-
mista meille etukäteen. Kahvitarjoilu.

Huomaathan, että tapahtumiin voi tulla vielä 
muutoksia. Voit soittaa meille ja varmistaa p. 050 
574 1567 ja 044 236 5338 tai katso mahdolliset 
muutokset verkkosivuilta: oiy.fi/tapahtumakalenteri

Euroopan solidaarisuusjoukot kokoaa eurooppalaiset 
nuoret yhteen rakentamaan tasa-arvoisempaa ja oi-
keudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa nuorten 
ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan. Nuoret saavat 
mahdollisuuden toteuttaa ja osallistua soli-
daarisuutta ja yhteenkuuluvuutta vahvista-
via projekteja EU:n tuella. Ouluun saatiin 
rahoitus projektille, jonka nimi on Roh-
keuden Lähettiläät.

Rohkeuden lähettiläät
Rohkeuden Lähettiläät ovat Oulun Invali-
dien Yhdistyksen tukemia nuoria vammai-
sia henkilöitä, jotka haluavat auttaa muita 
nuoria ja rohkaista heitä.

Toiminnan suunnittelu lähti huolenaiheesta: mi-
ten korona vaikuttaa nuorten ja nuorten aikuisten elä-
mänlaatuun? Haluamme kuulla, mitä nuorille oikeas-
ti kuuluu, mitä he kaipaavat juuri nyt, mikä mietityttää. 
Toiminnan sisältö luodaan nuorten toiveiden ja tarpei-
den pohjalta. Some on ensisijainen vaikuttamisen kei-
nomme tietysti koronan takia, mutta myös siksi, että 

Euroopan solidaarisuusjoukot valtasi oIY:n
siellä nuoret ovat. Podcastien tekijät ja tubettajat ovat 
suosittuja, sisällöt nuorilta nuorille suunnattuja ja paik-

kaan sitoutumattomia.
Rohkaisemme nuoria miettimään, ideoimaan 
ja toteuttamaan oman elämän mahdolli-

suuksia. Koronan myötä arki on muuttu-
nut epävarmaksi ja pelko yksinjäämisestä 
voi olla todellinen. Asioita pitäisi hoitaa, 
mutta ei tiedä miten. Monissa asioissa on 
vaihtoehtoja, niistä pitäisi vain tietää. Mi-
kään asia ei ole liian nolo, ettei vertaisel-

ta voisi kysyä.
Olkaa nuoret rohkeita ja ottakaa yhteyt-

tä, pallotellaan yhdessä ideoita, jaetaan ilot ja 
murheet. Ennen kaikkea uskalletaan yhdessä! 

: rohkeudenlahettilaat

: rohkeudenlahettilaat@gmail.com

Rohkeuden lähettiläät tavoittaa:
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Yhteenveto yhdistyksen syyskokouksesta 
19.11.2020, paikkana Caritas
Kokouksessa päätettiin sääntömääräisten asioiden 
lisäksi Irjalan myynnistä saatujen rahojen käytös-
tä. Kokous päätti, että Irjalan myyntirahat käytetään 
hallituksen esityksen mukaisesti sijoittamiseen siinä 
määrin ja silloin, kun hallitus arvioi sen mahdollisek-
si nykyisessä taloustilanteessa. Sekä sijoitettu, että 
toimintaan jäävä raha mahdollistavat kesäpäivien 
toteuttamisen jatkossa vuokratiloissa. Myös pieniä 
reissuja voidaan tehdä.

Yhdistyksen vuoden 2021 hallitukseen valit-
tiin Hilkka Raninen (puheenjohtaja), Terttu Karppi-
nen (varapuheenjohtaja), Johanna Nummela, Perttu 
Hurme, Seppo Mertala, Lassi Nikula, Martti Piippo ja 
Mika Raudasoja.

Kokous nimesi hallituksen esityksestä yhdistyk-
sen pitkäaikaisen jäsenen Kaija Annalan kunniajäse-
neksi. Nimitys osoitti kunnioitusta Kaijan tekemälle 
työlle Irjalassa. Hän toimi vuosikymmenten ajan ak-
tiivisesti, esimerkillisesti ja muita jäseniä aktivoiden 
huomioiden jokaisen erityistarpeet. Kaija auttoi pyy-
teettömästi ja otti yhdistyksen vieraat vastaan kuin 
omaan kotiinsa.

Yhdistys jakoi kokouksen yhteydessä Invalidiliiton 
myöntämän Vuoden tukipilari -kunniakirjan Hilkka 
Raniselle. Vuoden tukipilari on henkilö, joka on esi-
merkillisellä tavalla jaksanut tukea ja kannustaa mui-
ta korona-aikana. Hilkka on aiemmassa yhdistyksen 
lehdessä kertonut avoimesti mietteitään korona-
ajasta ja osoittanut rohkeuttaan kannustamalla mui-
ta. Yksi rohkeuden merkittävimmistä osoituksista on 
ollut taito sanoa ei ja antaa arvoa omalle hyvinvoin-
nille. Hilkka on nainen paikallaan yhdistyksen halli-
tuksessa!

Kokouksessa tiedotettiin myös toiminnanjohta-
janvalitsijatyöryhmän tekemästä valinnasta: OIY:n 
uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin Anni Manne-
lin. Paikka oli avoimessa haussa syksyllä, hakemuk-
sia tuli 23 ja haastatteluja tehtiin 5.

Kokouksen yhteydessä jaettiin Invalidiliiton vuosi-
merkkejä yhdistyksen pitkäaikaisille jäsenille. Vuon-
na 2019 jaoimme vuosimerkit 50 ja 60 vuotta yh-
distyksessä olleille. Nyt vuorossa olivat 40 vuotta 
yhdistyksessä olleet jäsenet. 40-vuotismerkkejä jaet-
tiin yhteensä 32 kpl. Suurin osa postitettiin jäsenille 
ja osa kävi noutamassa vuosimerkin yhdistyksen toi-
mistolta, mikä ilahdutti toimiston väkeä. Oli muka-
va jutustella niin tämän päivän menosta kuin yhdis-
tyksen aiemmista vaiheistakin yhdistyksessä pitkään 
mukana olleiden kanssa. Vuosikokouksessa vuosi-
merkin ottivat vastaan:

50-vuotismerkit: Eila Alaräihä, Kaija Annala ja Pir-
jo Pertunsalo. 40-vuotismerkit: Mirja Pätäri, Hilkka 

Raninen, Reino Helttunen, Eino Hirvaskoski, Raimo 
Kemppainen ja Veikko Suontakanen.

OIY on kiitollinen kaikista jäsenistään ja erityisen 
lämmin kiitos pitkäaikaisille jäsenille. Ilman jäseniä-
hän meitä ei olisi ja tärkeä työmme jäisi tekemät-
tä. Toimiston väki kannustaa edelleen, ja etenkin nyt 
korona-aikana, kaikkia jäseniä olemaan meihin pu-
helimitse yhteydessä! Autamme, jos on ongelmia ja 
kuulemme mielellämme ihan vain kuulumisiakin.

40-vuotismerkin ottivat vastaan, takaa vasemmalta: Mir-
ja Pätäri, Hilkka Raninen, Reino Helttunen, edessä: Raimo 
Kemppainen ja Veikko Suontakanen.

50-vuotismerkin ottivat vastaan, vasemmalta: Pirjo Pertun-
salo, Kaija Annala ja Eila Alaräihä.
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Nimeni on Terttu Karp-
pinen, olen eläkkeellä 
oleva opettaja ja minulla 
on kaksi loppututkintoa 
filosofian ja kasvatustie-
teiden maisterina. Olen 
toiminut myös talous-
päällikkönä ja vammais-
neuvostossa kunnan 
opetustoimen edustaja-
na. Harrastan sukututki-
musta ja yhdistystoimin-
taa, myös liikunnallisia 
harrastuksia on ollut en-
nen koronaa. Perusta-
voitteeni kaikessa vai-
kuttamistyössä on, että 
jokaisella on oikeus es-
teettömiin ja saavutet-
taviin palveluihin, erityi-
sesti lähipalvelut tulisi 
muistaa, ne eivät kor-
vaannu digipalveluina 
kaikille. Kuljetuspalve-
lumatkojen ja henkilö-

Olen Hilkka Raninen, 
Haukiputaalla asuva 
72-vuotias eläkeläinen. 
Vuonna 1970 minul-
le tehtiin reisiamputaa-
tio luusyövän takia. Olen 
ollut yhdistyksen jäsen 
vuodesta 1975. Olen nyt 
kolmatta vuotta halli-
tuksessa mukana, tänä 
vuonna puheenjohtaja-
na. Olen toiminut syöpä-
potilaiden ja amputoitu-
jen vertaistukihenkilönä 
useita vuosia ja kokenut, 
että tuki on tärkeää niin 
tuettavalle kuin tukijal-
lekin. Vertaistuen saa-

Olen Johanna Numme-
la 47v, teini-ikäisen tyt-
tären äiti ja aktiivinen 
järjestötoimija. Sairas-
tan lapsuusiän reumaa, 
jonka vuoksi olen eläk-
keellä. Työurani tein yrit-
täjänä, toimistossa ja 
perhehoitajana. OIY:ssä 
olen uusi mutta yhdis-
tysyhteistyön kautta yh-
distys on tullut tutuksi 
jo aiemmin. Hallitukses-
sa pyrin perehtymään 
OIY:n toimintaan ja kiin-
nitän huomiota toimin-
nan avoimuuteen ja rei-
luuteen. Olen mukana 
sääntö- ja viestintätyö-
ryhmissä. Yhdistyksen 
toiminnan eteenpäin 
viemisen ja markkinoin-
nin haluaisin keskiöön. 

Nimeni on Martti Piip-
po. Olen liittynyt yhdis-
tykseen vuonna 2012 ja 
toiminut hallituksessa 
2017 alkaen. Harrastelen 
liikuntaa, kuten sulka-
palloa, pyöräilyä, hiihtoa 
ja bocciaa. Käsileikkaus 
ja korona ovat nyt jät-
täneet harrastukset tau-
olle. Teen paljon erilai-
sia pihahommia kotona. 
Irjalassa paistoin usein 
makkarat ja siitä on jää-
nyt lämmin muisto. Toi-

tavuudesta meidän on 
pidettävä huolta. Minul-
le on myös tärkeää, että 
hallituksen jäsenet ovat 
helposti lähestyttäviä ja 
tehtäväänsä paneutu-
neita.

kohtaisen avun riittävyys 
ovat huolenaiheitani. 
Olen itse apuvälineiden 
käyttäjä, ja olen huo-
mannut, että niitäkin pi-
tää hoksata pyytää. Yh-
distyksen hallituksessa 
haluan saada talouden 
kuntoon, sitten voitaisiin 
toimiakin paremmin. 

On tärkeää, että tarjo-
amme mahdollisimman 
monelle sopivaa toimin-
taa. Yhdistystoiminta on 
suuressa muutoksessa, 
mutta tarve järjestövai-
kuttamiselle ei ole ka-
donnut. On hienoa olla 
mukana vaikuttamas-
sa siihen, että OIY säilyy 
elinvoimaisena muutos-
ten keskellä!

von, että yhdistykselle 
löytyisi joskus uusi kesä-
paikka. 

oIY:n 2021 hallituksen esittely
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Olen Lassi Nikula, 
40-vuotias ja lähtöisin 
lapista. Muutin muuta-
ma vuosi sitten Ouluun. 
Olen ollut aikoinaan op-
pilaskunnassa ja opis-
kellut merkonomiksi. 
Hallituksessa pyrin ke-
hittämään yhdistystä, 
esimerkiksi taloustyö-
ryhmässä mukana olo 
tuntui tärkeältä. Yhdistys 
on suunnitellut myyjäi-
siä ja olen pohtinut, voi-
simmekohan pystyttää 
torille kioskin ja myy-
dä kahvia ja makkaraa. 

Olen Perttu Hurme, syn-
tynyt Reisjärvellä. Vuon-
na 1960 muutimme 
Oulujoelle, joka myö-
hemmin liittyi osaksi 
Oulua. Kansalaiskoulun 
olen käynyt Patamäessä, 
Pikkaralan lähellä. Pidin 
urheilusta ja pärjäsin-
kin siinä, koulujen väli-
sissä urheilukisoissa voi-
tin useita palkintoja mm. 
kolmiottelusta. Armeijan 
jälkeen menin tiiliteh-
taalle töihin, jonka jäl-
keen työkokemusta on 
karttunut monipuolisis-
sa pihatöissä, armeijal-
la ja viimeiseksi raken-
nustyömaalla. Harrastin 
jo nuorena pesäpalloa, 
eläkkeelle jäädessäni 
valmensin tyttöjen jal-
kapalloa ja poikien sali-
bandy. Nykyisin lapsen-
lapseni on tärkeä arkeni 
piristäjä ja voimavarani 
surujen keskellä.

Olin pitkään maksa 
ja munuaisyhdistyksel-
lä töissä talonmiehenä, 
mutta en ollut jäsen, jo-
ten kun mökki myytiin, 
en jäänyt yhdistykseen. 
Työttömien yhdistykses-
sä olin jonkin aikaa ak-
tiivisesti mukana, autoin 
mm. jouluruokailun jär-

jestämisessä, Kerran olin 
pyöräilemässä Hietasaa-
ressa ja satuttiin Irjalan 
pihaan. Siellä oli kevätsii-
vous meneillään ja joku 
nainen (Kaija) tuli kysy-
mään, tarvitaanko me 
hommaa, eihän sitä voi-
nut lähteä kun minä tyk-
kään ihmisiä auttaa. Pa-
rin viikon päästä menin 
katsomaan, mitä mökillä 
puuhataan ja mukavaa-
han siellä oli. Kaija hou-
kutteli liittymään yhdis-
tykseen. Keväisin kävin 
sitten pesemässä Irjalan 
ikkunoita ja tuli Irjalaa 
varattuakin, parhaimmil-
laan oli 60 hengen tilai-
suus. 

OIY:n hallituksessa 
mieleenpainuvin asia tä-
hän mennessä on ollut 
urheilu-apurahan uudis-
taminen. Toivoisin yh-
teistapahtumiin lau-
luesityksiä, sitten kun 
voidaan taas kokoontua. 
Vähän huolenaiheena-
ni on, miten kokoontu-
minen jatkossa onnis-
tuu nyt kun oma paikka 
puuttuu ja koronarajoi-
tuksetkin on. 

Nimeni on Seppo Mer-
tala, 56, lähtöisin Kel-
losta. Harrastuksista yk-
kösenä on boccia ja 
toisena pyörätuolitans-
si, joka tosin on tauol-
la koronan takia. Toimin 
kokemustoimijana ai-
vovammapuolelta, sain 
koulutuksen vuonna 
2008. Kokemustoimijana 
olen käynyt puhumassa 
muutaman kerran vuo-
dessa ammattikorkea-
koulussa, tärkeintä on 

Olen Mika Raudasoja, 
lähtöisin Vaasasta. Ku-
vailisin itseäni ihan mu-
kavaksi tyypiksi ja ur-
heiluhulluksi. Seuraan 
melkein kaikkia laje-
ja, erityisesti lentopal-
loa ja snookeria. Pelaan 
itse bocciaa ja olen ve-
tänyt boccia -ryhmää 
koko Oulussa asumi-
seni ajan. Korona alkaa 
jo kyllästyttää ja olen 
suunnitellut boccian pe-
laamisen aloittamisen 
ulkona heti kun mahdol-
lista. Hallituksessa työs-
kentelyni tavoitteena 
on vakiinnuttaa Ouluun 
jokavuotinen boccia 

ollut oman tarinan ker-
tominen. Toimin halli-
tuksessa yhdistyksen hy-
väksi.

Voisin itse tehdä jonkin 
puutyöttuotteen myytä-
väksi.

-turnaus. Hyvä hallitus 
ja sen keskinäinen kom-
munikointi on kaiken a 
ja o.

www.oiy.fi
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YHDIstYs tIEDottAA

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: Hilkka Raninen 
hilkka.raninen@dnainternet.net
Sihteeri: toiminnanjohtaja Anni Mannelin 
anni.mannelin@oiy.fi, p. 044 236 5338
Postiosoite: OIY ry, Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu

Seuraavat kokoukset:
20.4. hallituksen kokous ja kevätkokous – aineistopäivä 6.4., kevätkokouksen 23.3.
17.5. hallituksen kokous – aineistopäivä 3.5.
17.6. hallituksen kokous – aineistopäivä 3.6.

Kokouspäivät löytyvät aina myös OIY:n nettisivuilta: 
oiy.fi/yhdistys/hallitus/

VERKossA tAPAHtuu
Korona pakotti yhdistyksenkin melkoiseen digiloik-
kaan viime vuonna. Koska fyysisiä tapahtumia ja ta-
paamisia ei voinut järjestää, siirtyi moni yhdistyksen 
tilaisuus verkkoon. Olemme käyttäneet Microsoft 
Teams -alustaa verkkotilaisuuksien järjestämiseen. 
Verkkosivuiltamme löytyy helppo ja tarkka ohje 
Teamsin käyttöön ja olemme opastaneet henkilöi-
tä käytössä myös toimistolla, sekä työntekijöiden 
että jäsenten terveysturvallisuus huomioiden, totta-
kai. Verkkotilaisuudet ovat tulleet jäädäkseen eli nii-
tä järjestetään myös tulevaisuudessa, fyysisten ta-
pahtumien lisäksi. Verkkotilaisuudet mahdollistavat 

osanoton kaikkialta Suomesta ja helpommin myös 
muista yhdistyksistä. 

Tähän mennessä verkkotilaisuudet ovat käsitel-
leen kriisin kohtaamista, ravitsemusta, kipua, Res-
pectan palveluita ja fysiatrian näkökulmaa mm. kun-
toutukseen. 

Ole rohkeasti yhteydessä meihin, jos haluat opas-
tusta Teamsin käyttöön tai muuhun digiaiheeseen. 

Teams-ohjeet: 
www.oiy.fi/teamslinkit-ja-ohje/

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
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JÄsENYYs YHDIstÄÄ

”Avoin, aito, kannustaja, tunnettu, idearikas, ener-
ginen, innostava, innostunut, esiintyjä, ymmärtävä, 
kokki, asenne-äijä, herkkä, rohkaiseva, ystävä”. Näillä 
sanoilla minulle on kuvattu Jounia, kun haastattelin 
hänet pitkään tunteneita ihmisiä.

Jaana Kostet, Petteri Saarelma ja Veikko Suon-
takanen tutustuivat Jouniin 80-luvulla Oulun Vali-
diassa (tuolloin Lintula -niminen Invalidiliiton asu-
misyksikkö). Ensin Jouni oli avustajan roolissa, sitten 
vapaa-ajan ohjaajana ja siitä Jounin ”lento” alkoikin. 
Veikko muistaa kokkikurssit ja Jaana tanssikurssin, 
joita Jouni järjesti. Petteri muistaa Jounin tekemän 
viikko-ohjelman, ”meitä nauratti yhdessä kun yritet-
tiin tehdä siitä ymmärrettävän näköinen”.

Jaakko Määttä kertoo tutustuneensa ystäväänsä 
ja mentoriinsa 90-luvulla kaukalopalloa pelatessaan. 
Jaakko muistelee Jounin antaneen buustia kaikille, 
esimerkiksi työntekijöille hän jakoi omia kokemuk-
sia, Jouni oli itsekin aluksi lähihoitaja. Jouni teki itse 
työstään vaihtelevaa ja mielenkiintoista. Toisia hän 
suorastaan ”käski” olla pönöttämättä, mutta otti 
isällisesti sivuun juttelemaan, kun huomasi, että joku 
oli pielessä. 

Haastatteluni kenenkään kanssa ei ehdi edetä 
viittä minuuttia, kun esiin nousee vammaisten omat 
maanpuolustusleirit. Jouni sai niistä idean omissa 
kertausharjoituksissa, Jaakko kertoo. Vuonna 2012 
oli massiivisin leiri koskaan: noin 80 osallistujaa. Pete, 
Jaana ja Veikko ovat olleet leireillä mukana, samoin 
Pentti Lotvonen Lintulammen asukasyhdistykses-
tä ja Jaakko. ”Vielä kahdelta yöllä heitettiin läppää” 
leiriläiset muistelevat. ”Se on ihme, miten ympäristö 
muuttaa kaikkien käytöstä. Leireillä asenne omatoi-
misuuteen on lähes päinvastainen kuin palvelutalos-
sa. Joskus esim. maastoreitit oli oikeasti mahdotto-
mia, mut porukka teki silti”, miehet hekottavat.

Miten tällainen toiminta on ollut mahdollista jär-
jestää? Miesten mukaan Jounilla oli laajat verkostot, 
”ei se oo ku uskaltaa ja soittaa”. Myös Taina Vainion-
pää Lintulammen asukasyhdistykseltä mainitsee 
Jounin olleen verkostoissa kuin kala vedessä. Maan-
puolustus ry:n Timo Kesäläinen saa avointa ja vil-
pitöntä kiitosta Jounin ystäviltä: ”rooli leireillä iso ja 
asenne avoin, ei ketään vastaavaa hoitoalan ulko-
puolelta”. Eikä siinä vielä kaikki…

Jouni oli mukana järjestämässä julkisuutta niit-
täneen The Game -hyväntekeväisyystapahtuman 
jäähallilla, Sininen Sävel -musiikkitapahtuman kak-
si kertaa sadalle osallistujalle, juhannusleirejä OIY:n 
entisellä kesäkodilla Irjalassa, kesäleirejä Lintulam-
men asukasyhdistyksen kanssa ja useita muita ta-

Muistokirjoitus Jouni Qveflanderista
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pahtumia, kohtaamisia ja retkiä ”sinne, minne ha-
luttiin”. Vuoden aikana oli satoja tapahtumia, Pentti 
Lotvonen kertoo. Jouni toteutti ihmisten unelmia: 
hevosvankkureihin mentiin – ei pyörätuolista huo-
limatta – vaan sen kanssa taksin hissin avulla. ”Sain 
kokea veneilyä, kuuman auringon ja kuumia tuntei-
takin Jounin ansiosta” Veikko kertoo.

Monet tuntevat Jounin myös OIY:n työntekijä-
nä WEP-projektista, hän oli projektipäällikkö vuo-
sina 2010-14. Projekti liittyi henkilökohtaisen avun 
muuttumiseen subjektiiviseksi oikeudeksi vuotta ai-
emmin. Projektin kirjaimet tulevat sanoista Vaikea-
Vammaisten Elämänlaadun parantaminen ja se sai 
rahoituksensa Ely-keskukselta pitkäaikaistyöttömi-
en koulutusta ja työllistämistä varten. Vammaiset 
henkilöt saivat motivoituneita avustajia avukseen 
projektin aikana ja yhteistyötä tehtiin tiiviisti Lintu-
lammen asukasyhdistyksen kanssa palvelun tuot-
tamisen ja työntekijöiden koulutuksen merkeissä. 
Pentti summasi keskusteluamme sanoen: ”Validia, 
OIY ja asukasyhdistys oli hyvä paketti”.

Jounin työstä on kerrottu tässä vain pintaraapai-
su, tarvittaisiin satoja haastatteluja kaiken kertomi-
seen ja kirja kuvien julkaisuun. Jouni oli toiminnan 
mies pilke silmäkulmassa ja näin me haluamme hä-
net yhdistyksessä muistaa. Jouni nukkui pois kesäl-
lä 2020 ja IT-lehti julkaisi hänestä muistokirjoituksen 
numerossa 5/20. 

Anni, esikuvaa kaivaten
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Pertti, mitä muistoja tai tunteita sinulla  
on jäänyt mieleen siitä, että saitte uuden 
vuokratontin Hietasaaresta yhdistyksen  
toisen kesäkodin rakentamista varten?
- Tuohon aikaan yhdistyksen mökki, Invaranta ni-
meltään, oli muuttunut ympäristöltään rauhat-
tomaksi Nallikarin matkailualueen laajentumisen 
myötä ja halusimme rauhallisempaan paikkaan. 
Hietasaareen jääminen oli kuitenkin lähes itses-
tään selvää ja uusi vuokrasopimus saatiin edelli-
sestä luopumisen yhteydessä. Asian järjestymi-
nen ei ollut kovin vaikeaa, mutta arvelisin yhteisen 
hiihtoharrastuksen silloisen apulaiskaupunginjoh-
taja Elias Mikkosen kanssa olleen silti eduksi. Ton-
tilla olleiden kiinteistöjen myyminen oli kuitenkin 
tarkkaa ja jopa lipputangon naru hinnoiteltiin erik-
seen! Myynnistä saatiin lopulta 40 000 mk, mikä 
oli hyvä alku uudelle mökille. Hetken aikaa Hieta-
saaren huviloista etsittiin valmista ratkaisua, mutta 
riittävän esteetöntä ei oikeastaan ollut ja totesim-
me, että oli parempi rakentaa itse. 

Yhdistyksen 50-vuotis historiikin mukaan 
olit Pertti keskeinen henkilö Irjalan talkoo-
työn toteutumisessa, mitä se tarkoitti  
sinulle itsellesi?
- Varmasti kunnallispolitiikasta ja urheilumenes-
tyksen kautta muodostuneet verkostot toivat asial-
lemme uskottavuutta. Tunsin hyvin Matti Ruokolan, 
silloisen Oulun kaupunginvaltuuston puheenjoh-
tajan, joka oli myös Raha-automaattiyhdistyksen 
puheenjohtaja. Samaan aikaan Jori Rissanen toi-
mi Oulun kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja-
na sekä RAY:n hallituksessa, hän oli osoittanut mi-

JÄsENYYs YHDIstÄÄ

Pertti sankilammen 
muistoja Irjalan alkuajoilta

Tapasin Pertin 11.2.2021 yhdistyksen toimistolla. 
Olimme sopineet haastattelusta koskien Irjalaa, 
sillä viime lehteen ei saatu kovinkaan hyvää ku-
vausta Irjalan alkuvaiheista. Totesimme yhdessä 
jo ennen haastattelun alkua, että olisi niin monia 
henkilöitä, jotka Irjalasta puhuttaessa tulisi mai-
nita ja niin monta, joilla olisi varmasti tarinoita 
jaettavanaan. Tästä syystä tässäkin haastattelus-

sa pidättäydytään pitkiltä nimilistoilta ja mainin-
nan saavien ei väitetä olevan ainoita maininnan 
arvoisia.

Ennen varsinaista haastattelua mainittakoon 
vielä, että Irjalan rakentaminen aloitettiin 1982 
ja se valmistui 1985. Tuohon aikaan yhdistyksen 
puheenjohtajana toimi Risto Sorila vuodesta 1971 
alkaen ja toiminnanjohtajana Pertti 1976 alkaen.

nulle jo aiemminkin myötämielisyyttä vammaisten 
asioita kohtaan. Tuohon aikaan tukien ja avustus-
ten maailma oli erilainen kuin nykyisin, esimerkik-
si me paikallisyhdistykset toimimme osin Invalidi-
liiton kautta tulleilla hankeavustuksilla ja sen lisäksi 
oli omatoimista myyntiä ym. varainhankintaa. Ehkä 
uskottavuus, mutta myös mökki -hankkeen tärke-
ys sai aikaan sen, että saimme ensimmäisenä pai-
kallisyhdistyksenä oman suoran tuen RAY:ltä. Tästä 
muodostui toinen tärkeä rakennuskulujen katta-
ja. Mökin rakenteet toteutti Honkamaja, mutta sil-
ti meille jäi uurastettavaa useaksi vuodeksi. Oma 
uskoni onnistumiseen ei horjunut, mutta työmaal-
la vieraillut Matti Ruokola vaikutti hiukan huoles-
tuneelta nähdessään keskeneräisen mökin keskel-
lä risukkoa.

Talkootyötä oli monenlaista, niistä mainittava on 
jäsenemme Sallisen Irja, yksi tuon ajan esimerkilli-
sistä naisista, joka vaikeavammaisuudestaan huo-
limatta piti omaa tilitoimistoa. Tapasin usein Irjan 
miestä Arvoa, joka toimi vaimonsa apujalkoina ja 
käsinä. Vähäisin kiitollisuuden osoitus Irjan lahjoi-
tuksesta meille oli nimetä mökki hänen mukaansa. 
Myös monet muut jäsenet tekivät pyyteetöntä työ-
tä ja vain muutaman mainitakseni Kellosta ja Hau-
kiputaan suunnasta kulki aktiivinen miesporukka 
sekä kiitos mukana olleille naisille!

Kertoisitko vielä Risto Sorilan ja  
johtokunnan sekä Invalidiliiton roolista 
hankkeessa?
- Risto oli tuolloin Oulun osakeyhtiön siirtomesta-
ri ja varmasti hänellä oli työn puolesta verkostoja, 
jotka auttoivat asiaamme. Johtokunnan luottamus 
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minuun ja järjestösihteeri Kari Siposeen oli todel-
la tärkeää, sillä kokouksiin ei aina saatu kaikkia asi-
oita, vaan paljon piti ratkaista ketterästi heti tilan-
teiden tullessa. Liitto tuki meitä joustamalla, kun ei 
ollut valmiita toimintaohjeita. Meiltä oli edustajana 
Metso Anni Invalidiliiton liittohallituksessa. Lisäk-
si haluan antaa kiitokseni Riston lisäksi aikakaute-
ni puheenjohtajille Jussi Remekselle ja Unto Lam-
piselle.

Olet Pertti tuonut monessa kohtaa  
esille, että raha-asioiden järjestyminen oli 
keskeistä. Mikä sinut sai uskomaan näin 
suureen investointiin?
- Innokkuus ehdottomasti! Se oli tavallaan elä-
mäntyöni, jonka aikana kävin elämän korkeakou-
lua. Koko yhdistys Irjala -hankkeineen on ollut 
minulle kutsumus, jonka on mahdollistanut luotta-
mus elämään ja kiitollisuus omasta paranemises-
ta vaikeasta sairaudesta. Kuten kirjani nimikin on, 
Voitin elämän!

Mitä Irjala tarkoitti valmistuessaan  
yhdistykselle silloin?
- Toiminnan aloittaminen tiloissa oli tärkeää tietys-
ti jäsenten kannalta, toisaalta ylläpito jopa huolet-
tikin välillä. Majoitustoiminta aloitettiin pian myös 
ulkopuolisille kulujen kattamiseksi. Kari Seppänen 
on mainittava ansiokkaana talovahtina, joka käyt-
ti Irjalaa myös tukikohtanaan ollessaan Oulussa 
ja tehdessään mainosmyyntiä sekä hankkiessaan 
lahjoituksia Irjalan hyväksi.

Ovatko asenteet tai ajatukset perinteistä  
yhdistystoimintaa kohtaan mielestäsi  
muuttuneet?
- Ajan saatossa vammaisten henkilöiden integroi-
tuminen yhteiskunnan yleisiin palveluihin on vä-
hentänyt perinteistä talkootyötä sellaisen ihka 
oman asian edistämiseksi. Oma paikka oleilua var-
ten kuitenkin tarvittaisiin, se antaisi yhteenkuu-
luvuuden tunnetta tähän järjestöön ja vastinet-
ta jäsenyydelle. Saattaa olla, että vammaisuuden 
kanssa pärjääminen ottaa joskus koville ja ainakin 
aiemmin Irjala oli myös hengähdyspaikka meille 
”erilaisille”. Ylläpidon haasteet ovat kuitenkin ras-
kaita, eikä oma mökki ainakaan ratkaise niitä.

Olisimme jatkaneet Pertin kanssa juttelua 
vielä pitkäänkin, mutta molempien velvolli-
suudet kutsuivat. Pertti oli saanut juuri ennen 
haastattelua uuden proteesin, joka mahdol-
listaa aktiivisen liikunnallisen elämän jatku-
misen, ja lähti sen avulla seuraavaan tapaa-
miseen kun minä jäin purkamaan tulleita 
puheluita, lähes ainoaa kontaktitapaa muihin 
ihmisiin tällä hetkellä.
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Mika Raudasoja on 54-vuotias vaasalainen. Vuonna 
2009 hän muutti Ouluun rakkauden perässä ja 2017 
Kiiminkiin. Oulun Invalidien yhdistyksen hallitukses-
sa Mika pääsi aloittamaan 2020 syksyllä, sitä ennen-
kin hän on ollut mukana mm. Aivovammaliiton sekä 
Etelä-Pohjanmaan ja Oulun seudun aivovammayh-
distysten hallituksissa.

Mika lähti 4.1.2017 matkalle Intiaan, mutta kysees-
sä ei todellakaan ollut mikään lomareissu, vaan va-
paaehtoisuuteen ja omaan innostukseen pohjautu-
va kuntoutusmatka. Ennen varsinaista matkaa Mika 
osallistui Oulussa 2016 seminaariin, jossa esiteltiin 
Rajul Vasan kehittämää kuntoutusohjelmaa. Tämä 
intialainen nainen on kyseenalaistanut perinteisen 
fysioterapian keinot aivovammojen ja aivoveren-
kierron häiriöissä. Hänen perustama kuntoutuskes-
kus toimii Intiassa Nashikissa ja tuolla keskuksessa 
Mika uurasti kolme viikkoa.

Rajulin ohjelma perustuu yksinkertaisiin ja sato-
ja kertoja toistuviin liikkeisiin, joilla aktivoidaan ai-
vojen hermoradoille uusia reittejä. Mikan tekemien 
liikkeiden nimiä ovat mm. Dog Cobra, yhden jalan 
Cobra, Side sitting, Star, Sleep on the ball, Cleopatra, 
Step up and down sekä erilaisia hyppyjä. Liikkeiden 
toistomäärät kuulostavat meille suomalaisille kovil-
ta, Dog Cobraa Mika teki 200-580 toistoa päivässä 
ja kolmen viikon aikana yli 3000 kertaa! Step up and 

down -liike puolestaan toteutettiin useimmiten yli 
sadan minuutin päiväharjoitteluna taukoineen ja tä-
täkin liikettä ehti plakkariin karttua yli tuhat minuut-
tia kuntoutusjakson aikana. Nämä määrät kuulos-
tavat ihan ammatti-urheilijan harjoituspäiväkirjoilta 
ja Mikakin koki urheilijan vastaiskut: ranne tulehtui 
harjoittelun aikana, mutta onneksi se ei keskeyttä-
nyt matkaa. 

Mika kertoo blogissaan, että osa liikkeistä olivat 
helppoja ja hyvin toteutettavissa kotonakin. Moti-
vaatio on kuitenkin hiipunut, vaikka reissusta jäi hy-
vät fiilikset. Nykyisin hän käy Kelan fysioterapiassa 
kerran viikossa. Intian harjoituskuurin jälkeen Mika 
kertoo, että kuntoutettavaan käteen tuli enemmän 
liikettä ja verisuonia tuli näkyviin. Hän on tyytyväi-
nen, että sai neuropsykologiltaan kuulla tällaisesta 
vaihtoehdosta.

Mika kirjoitti matkastaan blogiin osoitteessa 
http://ikunelama.blogspot.com/

Mika Raudasoja 

Tämä kuva on otettu 
Vasa Concept seminaarissa 
Oulussa elokuussa 
2016 jossa minä olin 
Rajulin mallina 
näyttämässä liikkeitä 
kaikille seminaariin 
osallistuneille ja tästä 
kuntoutusohjelmani 
alkoi. Olen pallon 
päällä ja Rajul pitää 
käsistäni kiinni.
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Minun ensimmäinen proteesini 
– Ensimmäinen suomenkielinen
lastenkirja amputoiduille lapsille ja heidän vanhemmilleen

Apuvälineteknikot Susanna Schubert ja Lamia 
Paananen julkaisivat ensimmäisen suomen-
kielisen lastenkirjan, joka käsittelee lapsen 
amputaatiota ja sitä seuraavaa ensimmäisen 
proteesin saantia. Amputoitujen lasten van-
hempien parissa tällaista kirjaa on pitkään 
kaivattu. Lastenkirjan lisäksi on saatavilla 
omat tietovihot vanhemmille ja proteesia val-
mistavalle apuvälineteknikolle sekä työvih-
ko lapselle itselle. Niiden tarkoitus on auttaa 
kohdata ja tukea lasta ja vanhempia elämän 
mullistaneen tapahtuman käsittelyssä. Trau-
mainformoitu näkökulma on vahvasti esillä ja 
perustuu tutkittuun tietoon.

Kirja sai lähtönsä Susannan kokemuksista Tampe-
reella toimivan Suomen Proteesimetarit Oy:n pro-
teesipajalla työskennellessä. Hän huomasi, kuinka 
tärkeässä roolissa apuvälineteknikko on proteesiasi-
akkaansa kokonaisvaltaisessa kuntoutuksessa. Lap-
siasiakkaiden kohdalla vanhemmatkin saattavat tar-
vita tukea ja apua oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi 
ja amputaation käsittelyssä. 

Lapsen yksi tapa käsitellä vaikeita tilanteita on 
leikki ja leluhahmot, joihin voi samastua. Joten Su-
sanna valmisti Suomen Proteesimestarit Oy:n lapsi-
asiakkaille Leenan, sääriamputoidun nuken. Leenan 
avulla lapselle ja vanhemmille voi selittää havain-
nollisesti, kuinka proteesi teknisesti toimii, miten se 
puetaan, riisutaan ja hoidetaan. Kun nähtiin lapsiasi-
akkaiden mielenkiintoa proteesinukkea kohtaan, he-
räsi Susannalle ajatus kirjoittaa lastenkirja ensipro-
tetisoinnista. 

Suomenkielistä lastenkirjaa aiheesta silloin ei ol-
lut. Lastenkirjan lisäksi Susanna laati lapselle oman 
puuhamaisen työkirjan, jonka avulla hän voi van-
hempiensa kanssa yhdessä tai omatoimisesti, iästä 
riippuen, käsitellä amputaatioon johtavia tapahtu-
mia ja proteesinkäytön seurauksia omaan elämään. 
Vanhemmille tarkoitettu liite tarjoaa tutkittua tietoa 
haastavan, mahdollisesti traumatisoivan elämän-
muutoksen rakentavasta työstämisestä ja siitä, kuin-
ka trauma saattaa vaikuttaa sekä lapseen että aikui-
siin.

Apuvälineteknikon tietovihko antaa vinkkejä siitä, 
kuinka kohdata proteesiasiakkaita traumainformoi-
dusta näkökulmasta siten, että huolehditaan asiak-
kaan ja oman itsensä jaksamisesta.

Apuvälineteknikko on käytännössä proteesiasiak-
kaalle hyvin tärkeä henkilö, joka kulkee parhaassa 
tapauksessa luotettavana ja osaavana ammattilaise-
na asiakkaan rinnalla loppuelämän ajan.

Lastenkirjan herkän, valoisan ja proteesitekniikan 
osalta asiantuntevan kuvituksen teki apuvälinetek-
nikko ja kuvataiteilija Lamia Paananen.

”Minun ensimmäinen proteesini” -kirjakokonai-
suuden osat ovat saatavilla BoD:n verkkokaupasta 
sekä kaikista suomalaisista kirjakaupoista sekä pai-
nettuna kirjana että e-kirjana. Kirjan hinta on oma-
kustannehinta, koska Susanna toivoo, että hinta ei 
olisi kenellekään este saada lastenkirja ja sen liitteet 
käyttöönsä. Kirjakokonaisuutta ollaan kääntämässä 
tällä hetkellä ruotsiksi, muita kieliversioita toteute-
taan sen mukaan kun löytyy päteviä vapaaehtoisia.

Edessä on jännittävä tapaaminen: Leena käy vanhempi-
ensa kanssa apuvälineteknikon luona ja hänelle aletaan 
valmistaa ensimmäinen jalkaproteesi. Liity joukkoon ja 
seuraa, mitä proteesipajalla tapahtuu ja kuinka jalka-
proteesi tehdään. Pystyykö Leena lopulta jo itse kävele-
mään pajalta kotiin?

Kirja on laadittu traumainformoidusta lähestymista-
vasta käsin ja siinä käydään ensiprotetisoinnin vaiheet ja 
jalkaproteesin valmistus läpi. Sen tarkoituksena on aut-
taa amputoituja lapsia ja heidän vanhempiaan valmis-
tautumaan käynnille apuvälineteknikon luona.
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Jokaisella on oikeus esteettömiin ja saavutetta-
viin lähipalveluihin. Yhdenvertaisuus ja osallisuus 
on huomioitava kaikessa kunnan päätöksenteos-
sa. Erityisesti vammaisten ja muiden toimintaesteis-
ten kuntalaisten kannalta on tärkeää, että tarvittavat 
palvelut ovat yksilöllisiä, lähellä ja saavutettavissa. 
Ajoissa saatavat palvelut ennaltaehkäisevät ongel-
mia ja pienentävät kustannuksia. Heikossakin talous-
tilanteessa peruspalveluista on pystyttävä huolehti-
maan ja niihin on varattava riittävä rahoitus. 

•  Vammaiset ihmiset on huomioitava yhdenvertai-
sesti palvelunkäyttäjinä. Hekin ovat äitejä, isiä ja 
isovanhempia, lapsia ja nuoria. Perheellisiä, yksin 
eläviä. Kirjastossa ja hammaslääkärissä kävijöitä, 
teatterissa ja uimahallissa vierailevia. Asukkaita 
siinä missä muutkin kuntalaiset.

•  Kunnan on tuettava vammaisten ihmisten opis-
kelua, työllistymistä ja yrittäjyyttä järjestämällä 
riittävät kuljetuspalvelut sekä muut mahdollises-
ti tarvittavat palvelut, kuten apuvälineet ja henki-
lökohtainen apu, aktiivisen kansalaisuuden mah-
dollistamiseksi.

• Kunnan on vahvistettava vammaisten ihmisten 
oikeuksien toteutumista esimerkiksi laatimal-

la konkreettisia toimenpiteitä sisältävä vammais-
poliittinen ohjelma. Mahdollisuudet yhdenvertai-
seen osallistumiseen on varmistettava riittävällä 
määrällä kuljetuspalvelun matkoja, henkilökohtai-
sen avun tunteja, apuvälineitä ja muita tarvittavia 
palveluita.

•  Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteu-
tuminen vaatii sekä asennemuutosta että vah-
vempaa tietopohjaa vammaisuudesta. Tilanteen 
korjaaminen edellyttää toimenpiteitä yhteiskun-
nan jokaisella tasolla.

•  Kunnan on laadittava esteettömyyssuunnitelma, 
jonka avulla voidaan sitouttaa kunnan kaikki toi-
mialat edistämään esteettömyyttä. Kunnan stra-
tegiaan on kirjattava selkeästi esteettömyyden 
edistämisen tavoite. Jokaisen palvelun on oltava 
esteetön ja saavutettava.

•  Kunnan on edistettävä erityisryhmien liikuntaa ja 
korostettava esteettömyyden merkitystä liikku-
misohjelmassaan. Liikuntalaki korostaa yhdenver-
taisuuden edistämistä ja eriarvoisuuden vähen-
tämistä. Kunnilla on päävastuu erityisliikunnan 
palveluiden ja tukitoimien järjestämisestä.

Lue lisää: invalidiliitto.fi/vaalit

Invalidiliiton kuntavaaliohjelma 2021: 

YHDENVERtAIstA PALVELuA KAIKILLE

Pieni ele -keräys on jo reippaasti yli sata vuotta ke-
rännyt varoja suomalaisten terveyden ja hyvinvoin-
nin vaalimiseen. Ensimmäisessä keräyksessä vuonna 
1907 kerättiin varoja tuberkuloosin vastustamiseen. 
Keräys järjestettiin vaalien yhteydessä ja monien 
vuosien ajan keräyksemme nimi olikin Vaalikerä-
ys. Tänä päivänä lahjoituksilla tuetaan kotimaamme 
vammaisia ja pitkäaikaissairaita.

Keräystuotto jaetaan keräykseen osallistuvien 
kotimaisten vammais- ja terveysjärjestöjen kesken. 
Puolet keräyksen tuotosta jää keräyspaikkakunnalle.

Anna hetki onnea ja tule vapaaehtoiseksi! 
Pieni ele kerää lahjoituksia kotimaan vammaisten 
ja pitkäaikaissairaiden arjen helpottamiseksi. Tule-
malla lipasvahdiksi, autat helposti oman kotipaik-
kakuntasi keräystä saamaan lahjoituksia hyvään 
tarkoitukseen. Auttamalla muita saat lähes takuu-
varmasti myös hyvän mielen itsellesi. 

Tämä tehtävä on helppo 
Ilmoittaudu mukaan ja voit sopia olevasi lipasvah-

tina vaikkapa kaksi-kolme tuntia. Lipasvahdilla on 
kiitollinen tehtävä eli kiität lahjoittajia ystävällisesti!  

Lipasvahtina voi toimia kuka tahansa, esimer-
kiksi yhdistyksen jäsen, tuttava tai sukulainen. Mu-
kaan voi ottaa ystävän. Vapaaehtoisten lipasvahtien 
avulla voimme osallistua keräykseen ja kerätä varo-
ja yhdistyksemme toimintaan.

Tämän lehden mennessä painoon kuntavaale-
ja ollaan siirtämässä kesäkuulle. Uusi kuntavaali-
en vaalipäivä on 13.6. Jos koronarajoitukset salli-
vat, on Pieni ele mukana äänestyspaikoilla, tämä 
on kuitenkin vielä epävarmaa. Valmistaudumme 
keräykseen kuitenkin, joten ilmoittaudu mukaan 
OIY:n lipasvahdiksi toimisto@oiy.fi ja p. 050 574 
1567.

Tervetuloa mukaan 
auttamaan!

Lisätietoja: 
www.pieniele.fi 

Kotimaista hyväntekeväisyyttä vuodesta 1907
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Neuvonta

Invalidiliiton liittovaalit 
järjestetään marraskuussa  
Invalidiliitossa korkeinta päätösvaltaa käyttää liitto-
valtuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi jäsenyhdis-
tysten jäsenten keskuudesta. Liiton jäsenyhdistysten 
varsinaiset jäsenet valitsevat liittovaltuuston 49 jäsen-
tä posti- tai sähköisellä äänestyksellä 5.-19.11.2021. 

Oulun Invalidien Yhdistys kuuluu Oulu-Kainuun 
vaalipiiriin, jossa on vaalipiirijaon mukaisesti neljä val-
tuustopaikkaa. Liittovaalien ehdokasasettelu on pa-
rasta aikaa käynnissä. Yhdistys voi asettaa ehdolle 
kaksi henkilöä. Ehdokkaana liittovaltuustoon voi olla 
jäsenmaksunsa maksanut jäsenyhdistyksen varsinai-
nen jäsen. 

Yhdistyksen ehdokkaat valitaan  
kevätkokouksessa
Jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta, ole yhteydessä 
toimistoon. Ehdokkaaksi voi asettua myös kevätko-
kouksessa. Yhdistysten jäsenet valitsevat yhdistyksen 
ehdokkaat valtuustoon yhdistyksen kevätkokouk-
sessa. Valtuustoehdokkaaksi kannattaa valita sellai-
sia henkilöitä, joilla on näkemystä ja kokemusta vam-

maisten ihmisten kannalta tärkeistä asioista. Valtuusto 
liiton korkeimpana päättävänä elimenä on tärkeä nä-
köalapaikka liiton toimintaan ja sen kehittämiseen. 

Äänioikeutettuja ovat kaikki liiton jäsenyhdistys-
ten varsinaiset jäsenet, jotka ovat täyttäneet 15 vuot-
ta vaalipäivään mennessä ja jotka on lisätty vaalivuo-
den 2021 toukokuun loppuun mennessä Invalidiliiton 
jäsenrekisteriin. Äänioikeuden todentamiseksi jäse-
nen syntymäaika tulee olla rekisterissä. Äänestämi-
nen kannattaa, koska antamalla äänensä liittovaaleis-
sa jäsenet pääsevät valitsemaan ne päättäjät, joilla 
on mahdollisuus vaikuttaa Invalidiliiton toimintaan ja 
sen tulevaisuuteen. 

Oulun Invalidien Yhdistys on yksi liiton paikallisis-
ta jäsenyhdistyksistä. Invalidiliiton kautta yhdistyksen 
jäsenet saavat monia etuja, mm. tietoa, neuvoja sekä 
mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan.

Lisätietoa Invalidiliiton liittovaaleista saa vaalitoi-
mikunnan sihteeri, vastaava järjestöasiantuntija Mir-
va Kiiveriltä, mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi tai 044 765 
0658 tai invalidiliitto.fi/liittovaalit.

OIY neuvoo ja auttaa
Voit olla yhteydessä OIY:n toimistolle, kun tarvitset 
apua. Neuvomme ja autamme hakemusten täytössä 
ja voimme tulostaa niitä. Autamme myös, kun asioin-
ti vammaispalveluiden, Kelan tms. kanssa tökkii. Aut-
taminen voi olla yhdessä asiointia tai ihan vain ajatus-
ten purkua puhelimessa. Lakineuvonnassa autamme 
ottamaan yhteyttä Invalidiliittoon.
Invalidiliiton neuvonnan verkkosivut ovat uudistu-
neet ja sieltä löytyy kattavasti tietoa ja neuvoja eri 
aiheista. 

Invalidiliiton neuvontapalvelu
Käy tutustumassa www.invalidiliitto.fi/neuvonta

Voit olla yhteydessä neuvontaan myös puhelimit-
se tai sähköpostitse

Puhelinneuvonta tiistaisin ja torstaisin klo 13-17 
numerossa 0200 1234. Soittaminen maksaa paikal-
lisverkkomaksun (lankaliittymät) tai matkapuhelin-
maksun. Voit lähettää kysymyksesi myös sähköpos-
titse osoitteeseen neuvot@invalidiliitto.fi.

Invalidiliiton neuvontapalvelun periaatteet
Neuvomme erityisesti vammaisuuteen, vammais-
palveluihin, esteettömyyteen, saavutettavuuteen 

sekä vammaisten henkilöiden oikeusturvaan ja yh-
denvertaisuuden toteutumiseen liittyvissä asioissa. 
Neuvontapalvelumme on tarkoitettu kaikille vam-
maisille henkilöille, heidän läheisilleen sekä ammat-
tihenkilöstölle.

Neuvontapalvelumme periaatteisiin kuuluu, että 
emme hoida asiakkaan vastuulle kuuluvia asioita, 
vaan tuemme asiakasta löytämään sopivan ratkai-
sun ja etenemään sen hakemisessa palvelusta vas-
taavan tahon kanssa.

Emme laadi asiakkaidemme puolesta hakemuk-
sia tai muutoksenhakukirjelmiä. Emme myöskään 
tee kotikäyntejä eikä meillä ole asiakasvastaanot-
toa Invalidiliiton keskustoimistossa. Näin takaamme 
jäsenistöllemme yhdenvertaisen palvelun henkilön 
asuinpaikasta riippumatta.

Oikeudelliset asiat, joilla ei ole välitöntä kosketus-
pintaa vammaisuuteen kuten avioerot, testamentit, 
perunkirjoitukset ja rajariidat eivät kuulu neuvon-
tamme piiriin. Emme hoida asiakkaidem-
me puolesta asioita yleisissä tai hallin-
totuomioistuimissa. Tällaisissa asioissa 
neuvomme olemaan yhteydessä yleisiin 
oikeusaputoimistoihin tai yksityisiin asian-
ajajiin.
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JÄsENYYs YHDIstÄÄ

sininauhaliiton Esteetön työ EMPPA
”Apu ei saa riippua siitä, miten liikkuu,  
näkee, kuulee tai ymmärtää asioita”
Sininauhaliiton Esteetön työ EMPPA on tarkoitettu 
kaikille, jotka tarvitsevat esteettömyyttä ja saavu-
tettavuutta riippuvuuksiin, mielen hyvinvointiin tai 
mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä. 

EMPPA- lyhenne tulee sanoista Esteetön, Mielen-
terveys, Päihde ja Palvelu.

EMPPA-työllä on omat nettisivut osoitteessa www.
emppa.fi sekä Facebook-sivut. Nettisivuilla on tietoa 
mielenterveydestä ja riippuvuuksista sekä luettelo 
palvelevista puhelimista ja nettiavusta. Lisäksi siel-
tä löytyy vammaisten henkilöiden kokemuskerto-
muksia toipumisesta. Facessa päivityksiä on yleensä 
kolmesti viikossa ma, ke ja pe. Ne ilmestyvät sinne 
aamulla kello 7. Päivitykset käsittelevät ajankohtai-
sia uutisia tai tutkimuksia päihde- tai mielenterveys-
työstä sekä eri lähteistä löytyneitä toipumiskoke-
muksia. Facebook sivut löytyvät facen tai googlen 
haulla sanoilla Sininauhaliiton EMPPA. Saa tykätä!

EMPPA-työn omat palvelut asiakkaille ovat kes-
kusteluapua puhelimessa, chatissa tai kasvokkain 
netissä. Keskusteluavussa voi puhua esimerkiksi ah-
distuneisuudesta ja peloista, surusta ja surutyöstä, 
yksinäisyydestä sekä masennuksesta. Lisäksi erilai-
sista riippuvuuksista, jotka liittyvät syömiseen, juo-
miseen, tupakoimiseen jne. Koronastakin on lupa 
puhua. Palvelu on erityisesti suunnattu eri tavoin 
vammaisille tai pitkäaikaissairaille henkilöille ja hei-
dän läheisilleen, mutta kaikki muutkin ovat tervetul-
leita. Palvelusta vastaavat koulutetut ammattilaiset.

#EmppaChat netissä
maanantaisin klo 15-17 www.emppa.fi sivulta niin 
pääset chattiin. Päivystäjänä toimii kriisiterapeutti. 
(Chat-ikkuna löytyy tietokoneella etusivun oikeasta 
alalaidasta. Kännykällä chat näkyy ruudun alalaidas-
sa keskellä.)

#EmppaKeskustelutuokio puhelimessa tai kas-
vokkain netissä

Voit varata henkilökohtaista ja maksutonta kes-
kusteluapua joko sähköpostilla emppa@sininauha.
fi tai jättää tekstiviestin numeroon 044 722 94 29. 
Sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian arki-
sin ma-to ja keskusteluajasta sovitaan erikseen. Ai-
koja on tarjolla vaihtelevasti arkisin klo 8-17 välisenä 
aikana. Keskustelu on ehdottoman luottamuksellis-
ta. Sähköpostisi ja/tai puhelinnumerosi hävitetään 
keskustelun päätteeksi. Kanssasi keskustelee EMP-
PA-työntekijä.

Yhdistykset voivat myös tilata EMPPA-esittelyn 

esimerkiksi vuosikokouksensa tai jonkun muun ta-
pahtuman yhteyteen. Luento on maksuton, mutta 
matkakorvauksia voidaan periä. Korona aikana vain 
teams luennot tulevat kyseeseen. Verkkoluennot tu-
levat kuitenkin jatkumaan, koska EMPPA-työ on val-
takunnallista.

Olet lämpimästi tervetullut  
EMPPA-työn asiakkaaksi!

Pirkko Justander
kehittäjä/ EMPPA-työntekijä
Sininauhaliiton Esteetön työ EMPPA
emppa@sininauha.fi
050 346 0226 ma ja ti.
muina aikoina tekstiviestillä
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vilho.hiltunen@turvatekija.fi 
045-113 24 34
Y-tunnus 2755098-5 
www.turvatekija.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.  
Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen

Lisätietoja hisseistä jamuista tuotteista 
saa myös kotisivuiltani: www.turvatekija.fi

Pienellä jäsenmaksulla varmistat kaikki yhdis-
tyksen palvelut käyttöösi.  Jäsenmaksu on toi-
minnallemme tärkeä tulonlähde, jolla säilytäm-
me yhdistyksen vakavaraisuuden. Toimistolta 
saat laskutiedot, mikäli kirje on hukkunut pos-
tissa. 

Muistitko maksaa  
jäsenmaksun? 

Jos haluat merkkipäiväsi 
IT-lehteen, ilmoita siitä 

toimistolle vähintään 2 kk 
ennen merkkipäivääsi.

Yhteystietonsa 31.12. mennessä päivittäneiden 
kesken arvoimme 3 kpl 20 euron lahjakortteja

 Suomalaiseen Kirjakauppaan. 

syksyn 2020 jäsenlehdessä 
pyysimme jäseniä päivittämään 

yhteistietojaan. 

Lahjakortit voittivat: 
Seppo K, Eero S ja Kauko K. Onnittelut!
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Hammaslääkärit
TIMO KOLMONEN

JANI ARO

Ajanvaraus
044 533 4000

www.hammas-sirius.fi

SÄRKYPÄIVYSTYS MYÖS VIIKONLOPPUNA!
Ei toimistomaksua. Tervetuloa!

Pieni ja rauhallinen 

vastaanotto.

Isokatu 26 Oulu

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

0440 688 670

TaksiT 2 kpl 
8 paikkaisia (13 lasta)
Autoissa invavarustus

iin Taksikyyti 
Hannu Ukkola

BUssiT
16 ja 40 paikkaiset

www.oiy.fi

www.facebook.com/ouluninvalidit
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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

ELÄMÄNMITTAISTA HUOLENPITOA

Lataamalla puhelimeesi Remomedi-sovelluksen 
Google Play kaupasta tai Apple Storesta voit nyt 
tilata video- tai äänipuhelun välityksellä resepti-

lääkkeet ja muut apteekkituotteet helposti 
apteekiltamme. 

Ostokset voi maksaa sovelluksella mobiilimaksuna, 
jolloin tilauksen voi noutaa Linnanmaan Prismassa 

sijaitsevasta apteekin noutolokerikosta. Voit 
myös noutaa tilauksen apteekistamme tai pyytää 

maksullista kotiinkuljetusta. Tällöin maksun voi 
suorittaa myös käteisellä tai kortilla.

Helppo ja mukava 
asioida myös Remomedi

-sovelluksella!

Palvelemme ma-pe 8-20, La 9-17, Su 11-17
Kauppalinnankuja 1-3, puh. 08-5561 591

Linnanmaanapteekki.fi

OULUN 
HAUTAUSTOIMISTO

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

Iin Hautaustoimisto ja kukkakauppa  
Haminantie 1, Ii , p. (08) 8176 100

Keijun Kukkapuoti 
Ollilantie 4, Kempele, p. (08) 515 954

Kukka & Lahja Ruusu 
Kauppakeskus Kapteeni, Oulunsalo 

p. (08) 520 9180

www.arvokovaoy.fi

HAUTAUSPALVELUT:  
OULU • II • KEMPELE 

 OULUNSALO

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

Rautatienkatu 10, 90100 Oulu - p. 0400 272 560 - www.veliheikkinen.fi

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!
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INVA-AUTOJEN VARUSTELUN ASENNUSPISTE OULUUN 
 

Invapalvelu Oy on perustanut autojen inva-varusteiden asennukseen 
erikoistuneen asennuspisteen Ouluun. 
Yhteistyössä Dynotest Center Oy:n kanssa tulemme palvelemaan yksilöllisesti 
asiakkaitamme. 

 
Invapalvelu Oy toteuttaa: 
• asiakkaan yksilöllinen autoon liittyvä apuvälinekartoitus 
• tarjous apuvälinekartoituksessa ilmenneestä apuvälinetarpeesta 
• neuvonta auton- ja apuvälineiden tukitoimista 
• tarvittaessa teemme hakemukset autoveronpalautuksesta,  

vakuutusyhtiön ja kunnan tukitoimista 
 

Yhteystiedot: Asennuspisteen käyntiosoite Välitie 9, 90940 Jääli (Oulu) 
Invapalvelu Oy Markku Laulumaa 0400 686 801, invapalvelu@pp.inet.fi 

 

                          

                                        
                
               INVAPALVELU OY 

                   Makasiinikatu 9 A 4 
                   90130 Oulu 
                   Puh. 0400 686 801 
                   invapalvelu@pp.inet.fi 
                   www.invapalvelu.fi 
       
   
      
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

  
 
  

 
       

                                                                                                                                   

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

 Avoinna ympäri vuoden

BAKERY    BISTRO
Rento bistro ja konditoria Nallikari 
lomakylän sydämessä (Leiritie 10).
Lounas ma-pe klo11-14
Tilaa herkulliset makeat & suolaiset 
konditoriatuotteet juhliin  -  nyt myös
verkokaupasta - nallikaribb.fi
Tarvittaessa voitte varata koko
ravintolan yksityiskäyttöön. 
 

RAVINTOLA NALLIKARI
Tervetuloa viettämään juhlia tai 
kokoustamaan Ravintola Nallikariin. 
Lounas ma-pe klo 11-15
Brunssi la klo 12-16

Pöytä- ja tilavaraukset: 044 515 1710
ravintolanallikari.fi   •  nallikaribb.fi 
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Anonyymi 
lahjoitus

Fair n��er fishPohjoisen rehtiä kalaa

Jalkaterapiapalvelut 
Lääkärikeskus Zeppelinissä!

Iho- ja kynsimuutosten hoito ja ennaltaehkäisy
Korkean riskin jalkojen (diabetes, reuma) hoito ja 
riskiluokitus
Kevennys-, ortoosi- ja pohjallisterapia

Tervetuloa! Lääkärikeskus Zeppelin, 2krs.
Zeppelinintie 1, 90450 KEMPELE

p. 050-551 6559
caroline@jalkaterapiamellenius.fi
www.jalkaterapiamellenius.com

(09)09) 512 7298   Valtatie 45, Oulu

UUSI LIIKE AVATTU!

Meiltä myös
kultaharkot- ja 
kolikot helposti 
ja turvallisesti!

Maksamme 
jalometallisi arvon 
heti käteisenä tai 

tilille!

Ostamme kultaa 
ja hopeaa.

Oulun 11. Kastellin Apteekki
Kumpulantie 1, 90230 OULU  •  (08) 330 033

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 ilmaista parkkitilaa.

Palvelemme:
ma–la 8–21 • su ja pyhät 10–18
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Uudet toimitilat

RUSKOSSA osoitteessa

HILTUSENKAARRE 28

AD-Autohuolto Lohilahti Oy
Laakeritie 20 B, 90620 Oulu 
Puh. 010 425 4703  
Avoinna ma–pe 8–17 
oulurusko@ad-autokorjaamo.fi
www.autohuoltolohilahti.fi

Tervetuloa  
täyden 

palvelun 
autokorjaamoon

Hiltusenkaarre 28,
90620, OULU

P. 010 425 4703
www.autohuoltolohilahti.fi

AUTO-
HUOLTO

MUUT
PALVELUT

AUTO-
KORJAAMO
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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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� kiinteistönvälitys  � vuokraukset
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