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YARIS CROSS 1.5 Hybrid Active kokonaishinta 26 155,33 € (sis. toim.kulut 600 €), WLTP CO₂-päästöt 101 g/km, WLTP EU-
yhd. kulutus 4,4-4,5 l/100 km. YARIS CROSS 1.5 Hybrid Style kokonaishinta 32 166,37 € (sis. toim.kulut 600 €), WLTP CO₂-
päästöt 113 g/km, WLTP EU-yhd. kulutus 5,0 l/100 km. YARIS CROSS 1.5 Hybrid AWD-i Premiere Edition kokonaishinta 
37 436,28 € (sis. toim.kulut 600 €), WLTP CO₂-päästöt 115 g/km, WLTP EU-yhd. kulutus 5,1  l/100 km. Uuden Yaris Cross 
-malliston WLTP CO₂-päästöt 101–115 g/km ja yhdistetty kulutus 4,4–5,1 l/100 km. Kulutus- ja päästötiedot ovat alustavia 
ja vahvistetaan tyyppihyväksynnällä. TAKUU 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridi-
järjestelmän takuu 5 vuotta/100 000 km. Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350 000 km. Kuvien autot erikoisvarustein. 

MOLEMPIEN MAAILMOJEN 
PARHAAT PUOLET
UUTUUSMALLI TOYOTA YARIS CROSS HYBRID
Nyt ennakkomyynnissä. Uusi, itselataava Yaris Cross Hybrid on 

mittasuhteiltaan kompakti ja sisätiloiltaan 
käytännöllinen. Korkean maavaran ansiosta 
voit nauttia crossoverin mukavuuksista 
kaupunkiajoon sopivassa koossa. Saatavana 
myös segmentissään harvinaisena nelivetona.

Uusi Yaris Cross Hybrid on nyt ennakko-
myynnissä ja -varattavissa verkosta. 
Tutustu malliin osoitteessa toyota.� .

JM-liikkeen oma ilme
esim. logo, aukioloajat ja yhteystiedot tähän tilaan
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Olin Haaparannassa ostoksilla (ennen korona-ai-
kaa) ja jossain kaupassa ollessani kassalla maksa-
massa, myyjä kiekaisi ”ootsie jäse?”. Yllätyin ja koi-
tin muistella, missä kaupassa sitä oltiinkaan. No, en 
varmaan jäsen missään niistä kaupoista. Pudistelin 
päätäni ja myyjä sai aimoannoksen sitä ennakko-
luuloa, ettei pyörätuolissa istuva henkilö osaa pu-
hua, tuskin ymmärtääkään.

Oletko Sinä meidän jäsen, hyvä lukija? Olet var-
masti, mikäli sait tämän lehden kotiosoitteeseesi. 
Muistathan, että yhdistyksemme tarkistaa jäsen-
maksut joka toinen vuosi ja mikäli maksamatto-
mia vuosia on kertynyt kaksi, hallitus määrää nämä 
henkilöt erotettaviksi. Tarkistus tehdään vuoden 
lopussa, joten nyt on vielä hetki aikaa toimia. Jos 
viimeisin lasku on hukkunut tai et ole varma mak-
sujesi tilanteesta, ota yhteyttä toimistolle, autam-
me mielellämme. Erottamisenkin jälkeen on aina 
mahdollista liittyä jäseneksi uudelleen.

Mietin joskus, voisiko esimerkiksi keskiviikon Jä-
sentapaamisiin kutsua muutaman muunkin, kuin 
jäsenen. Kaikkihan tiedämme, että uusia ihmisiä 
tarvitaan aina. Olisivatko nuo uudet tervetulleita 
Jäsentapaamisiin, vaikka he eivät vielä olisi jäse-
niä? Olisiko kutsuvampaa puhua Kaikille avoimis-
ta tapaamisista? Se ei kyllä ole kunnollinen nimi 
tapaamiselle, ainakaan minun mielestä. Käväis-
täänpä vielä ajatuskulkuni toisessa päässä: mitä jos 
Jäsentapaamisiin sattuisi joskus kokoonpano, jos-
sa kukaan ei olisi jäsen? Samat kahvit tarjoaisimme 

Jäsenyys on 
muuttuva käsite

KoKousKutsu
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
Aika: torstai 18.11.2021 klo 18.00. 

Paikka: Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 2, Oulu. 
Kokoukseen voi osallistua myös Teams-etäyhteyden välityksellä.

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

Pyydämme ilmoittautumaan 15.11. mennessä p. 050 574 1567,  
toimisto@oiy.fi tai verkossa oiy.fi/syyskokous.

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa! Hallitus

tietysti! Mutta jos yhdistyksestä katoaisivat kaikki 
jäsenet, kuka muodostaisi hallituksen? Emme voi-
si hakea moniakaan raha- tai tila-avustuksia, jos jä-
senlukumme olisi nolla. 

Tarvitsemme jäseniä, jotta voimme muodos-
taa yhdistyksen. Samaan aikaan monet avustukset 
edellyttävät, että tarjoamme apuamme ja toimin-
taamme muillekin kuin jäsenille. Tämä on tietys-
ti vain mukavaa, sillä on paljon ihmisiä, jotka apua 
saatuaan liittyvät jäseniksemme. Uusia ihmisiä ta-
voittamalla yhdistyksellämme on mahdollisuus 
kasvaa.

Toivottavasti yhdistys voi tarjota jäsenyyteen 
vastinetta! Esimerkkinä siitä toimikoon tämä leh-
ti, jäsenedut ja mahdollisuus vertaistukityöhön. 
Meidän jäsenenä saat käyttöösi myös Invalidiliiton 
etuja, kuten IT-lehden, ilmaisia koulutuksia, edul-
lisia matkoja, tuettuja lomia, avustajakoira -palve-
lun, lakipalveluita jne. 

Muistattehan myös edelleen 
mahdollisuuden hakea kuulokojeisiin 

osoitetun testamentin mahdollistamaa 
avustusta sitä tarvitseville!

Anni, toiminnanjohtaja

Pääkirjoitus



3OIY:n Jäsenlehti 2/21

Sisällys

Pääkirjoitus ja kokouskutsu............................................................................................ 2

Toimitustiedot ................................................................................................................... 3

Toimiston väki ja yhteystiedot ...................................................................................... 3

Tulevat tapahtumat ......................................................................................................... 4

Kohtaanko oikein, annanko mahdollisuuden?.......................................................... 5

Liittovaalit ........................................................................................................................... 6

Vertaistuen voimalla  ....................................................................................................... 7

Aluevaalit 2022 ................................................................................................................. 8

OIY:n liikuntaryhmät ........................................................................................................ 9

Yhdistys tiedottaa ..........................................................................................................10

Kesätöissä Oulun Invalidien Yhdistyksessä ..............................................................11

Uudenlainen kesä ...........................................................................................................12

OIY:n palautekysely kesän jäsentapaamisista .........................................................17

Kysely Aleksinkulman jäsentapaamisista .................................................................18

Paralympialaiset 2021 ...................................................................................................19

Työkokeiluni yhdistyksessä ..........................................................................................20

Hyvän mielen talo ..........................................................................................................21

Rohkeuden Lähettiläät porskuttaa eteenpäin! .......................................................23

Oulun Seudun Muistiyhdistys .....................................................................................24

Mainoksia ...................................................................................................................25-30

Jäsenhakemuslomake  ..................................................................................................31

Jäsenlehti

Oulun Invalidien Yhdistys ry:n
jäsenlehti N:o 2/2021

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.
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tuLEVAt tAPAHtuMAt
Ke 20.10. klo. 10.30 – 12.30 Aleksinkulma,  
Pohjansali, bingo, musiikkimaalausta ja kahvit. 

Kahvimaksu 2€.
Ke 27.10. klo. 10.30 – 12.30 Aleksinkulma,  

Pohjansali 2. krs, vierailija Leena Ollila, Kynnys ry,  
aiheena henkilökohtaisen avun mahdollisuudet. 

Kahvimaksu 2€.
Ke 3.11. klo. 10.30 – 12.30 Aleksinkulma,  

Myllynurkka 1. krs, joulukorttien askartelua ja 
kahvit. Kahvimaksu 2€.

Ke 10.11. klo. 10.30 – 12.30 Aleksinkulma,  
Pohjansali 2. krs, vierailija Yodith Melaku, 
sosiaaliohjaaja Kynnys ry, Kahvimaksu 2€.

Ke 17.11. klo. 10.30 -12.30 Aleksinkulma,  
Pohjansali 2. krs,  Yhdistys tarjoaa kakkukahvit 
pyöreitä vuosikymmeniä tänä vuonna juhliville.  
Kutsumme mukaan juhlimaan kaikki jäsenet! 
Kahvimaksu 2€. Ilmoittaudu 10.11. menessä!

Ke 24.11. klo 12 -15 Aleksinkulma,  
Pohjansali 2. krs, pikkujoulut, joulupuuro ja 

torttukahvit, lauletaan joululauluja. Kahvimaksu 2 €.
Ken lahjan antaa, se lahjan saa 

(voit tuoda max. 5 euron arvoisen lahjan). 
Ilmoittaudu 17.11. mennessä!

Ke 1.12. klo 9.30-12 Kohtaanko oikein,  
annako mahdollisuuden?  

työllistymisessä tukea tarvitseville ja 
kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

To 2.12. Kansainvälisen vammaistenpäivän  
tapahtuma, Rehapolis  

Osallistu kansainvälisen vammaistenpäivän viet-
toon yhdessä kanssamme jo torstaina! Katsomme 
Invalidiliiton webinaaria, jossa aiheena miten vam-
maisista ja vammaisuudesta puhutaan sekä kaikki-
en yhdenvertainen huomioiminen, luvassa teemaan 
liittyvä tietovisa ja tarjolla kahvit ja pientä purtavaa. 

Ilmoittaudu 29.11. mennessä

Ilmoittautuminen Aleksinkulman  
jäsentapahtumiin edellisenä maanantaina  

toimisto@oiy.fi tai p. 050 574 1567

Koronarajoitusten muuttuessa ohjelmaan voi 
tulla muutoksia, seuraa ilmoittelua tai soita 

toimistolle! Maskin käyttö oman harkinnan ja 
alueellisten suositusten mukaan, tule 
tapahtumiin vain täysin terveenä ja 

käytä käsidesiä. 

2022 tulevia tapahtumia
23.1. Pieni ele -vaalikeräys 
Aluevaalien vaalipäivänä  

– tule mukaan lipasvahdiksi!

Aleksinkulman jäsentapaamiset jatkuvat 
myös keväällä.  

Tapaamiskerrat klo 10.30-12.30:  
19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5. ja 

25.5.  
Ohjelma tapaamisiin varmistuu myöhemmin. 

Seuraa tiedotusta.
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Apuvälinemessut 11.-13.5.2022 
Helsingin Messukeskuksessa.

Apuväline on enemmän kuin nimensä. Apuväli-
ne on parhaimmillaan mahdollistaja. Onpa kyse 
sitten kodin askareista, liikkumisesta, kommuni-
koinnista tai matkustamisesta, jokaisella meis-
tä avun ja apuvälineiden tarve on yksilöllinen. 
Apuvälinemessuilla pääsee tutustumaan minkä-
laisia apuvälineitä on olemassa ja mitä ne mah-
dollistaisivat itselle. Liikkumisen apuvälineet ovat 
esillä kattavasti, mutta apuväline käsittää paljon 
enemmänkin.

Mukana on mm. ratkaisuja kommunikointiin, 
oppimiseen, asumiseen ja arjen askareisiin, vam-
maisliikunnan ja esteettömän matkailun mah-
dollisuuksia sekä runsaasti tietoa niin vertaisilta 
kuin asiantuntijoilta.

Messualueella pääsee konkreettisesti tutustu-
maan apuvälineisiin sekä saa tietoa niiden han-
kinnasta

Tapahtuma tarjoaa monialaisesti tietoa ja rat-
kaisuja niin terveys- ja sosiaalialan, kuntoutuk-
sen ja hoivan päättäjille ja ammattilaisille sekä 
apuvälineiden käyttäjille.

Apuvälinemessujen kanssa samassa yhteydes-
sä järjestetään myös Suomen Paralympiakomite-
an Liikuntamaa.

OIY suunnittelee matkaa Apuvälinemessuil-
le. Ilmoita meille, jos olisit kiinnostunut lähte-
mään mukaan. Tarkempia tietoja matkan toteu-
tumisesta kevään jäsenlehdessä.
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Kohtaanko oikein, annanko
mahdollisuuden?

1.12. klo 9.30–12
Yhteistötila Toivo, Asemakatu 26 Oulu & Teams

Puheenvuoroja työelämästä sekä 
kohtaamisesta, vammaisuuden ja 
osatyökykyisyyden näkökulmasta.

Vieraana mm. 
Vatesin toimitusjohtaja Jaana Pakarinen.
Puheenvuoroja työnantajalta, 
työnhakijoilta sekä ammattilaisilta.

Ilmoittautuminen:
anni.mannelin@oiy.fi
puh. 044 236 5338
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Invalidiliiton korkeinta päätösvaltaa käyttää liit-
tovaltuusto. Liittovaltuustoon kuuluu 49 jäsen-
tä, jotka valitaan posti- ja sähköisellä äänestyksellä 
5.-19.11.2021 välisenä aikana vaalipiireittäin suo-
ritettavalla enemmistövaalilla liittovaltuuston vah-
vistaman vaalipiirijaon mukaisesti. Valituiksi tulevat 

kustakin vaalipiiristä eniten ääniä saaneet. Vaalien 
tulos vahvistetaan 30.11.2021 mennessä.

Oulu-Kainuun vaalipiirillä on 4 valtuustopaikkaa. 
Oulun Invalidien Yhdistyksen ehdokkaat valtuus-
toon ovat Johanna Nummela ja Lauri Louhivirta.

Liittovaalit

Johanna: Olen 48v, teini-ikäisen tyttären äiti ja ak-
tiivinen järjestötoimija. Sairastan lapsuusiän reumaa, 
jonka aiheuttaman haitan vuoksi olen eläkkeel-
lä. Työurani olen tehnyt yrittäjänä, perhehoitajana 
sekä toimistotyössä. OIY:ssä olen uusi toimija mut-
ta yhdistysyhteistyön kautta yhdistys on tullut jon-
kin verran tutuksi jo aiemmin. Hallituksessa pyrin 
perehtymään OIY:n toimintaan monipuolisesti ja 
vaikuttamaan siihen, että yhdistyksen toiminta on 
kaikin puolin avointa ja reilua. Olen mukana mm. 
sääntö- ja viestintätyöryhmissä.

Yhdistystoimintaan olen alun perin lähtenyt mu-
kaan, koska koin tarvetta olla osallisena merkityksel-
lisessä toiminnassa. Sydäntäni lähellä on hyvinvoin-
tia lisäävä yhdistystoiminta sekä ihmiset, joilla on eri 
syistä johtuvia rajoitteita ja erityistarpeita.

Liittovaltuustotyö Invalidiliitossa kiinnostaa jatku-
mona tekemälleni paikallistason yhdistystyölle. Tä-
mänhetkinen työni yhdistyksessä tulee jatkumaan 
mutta olisi mielenkiintoista saada olla mukana myös 
koko valtakunnan tasolla jäsenistön ja yhdistysten 
hyväksi tehtävässä työssä.

Lauri: Olen 54 vuotias lääketieteentekniikan diplo-
mi-insinööri Oulusta. Sain oman selkäydinvamma-
ni yli kolmekymmentävuotta sitten ja liki koko tuon 
ajan olen ollut mukana eri vammaisjärjestöissä, ur-
heiluseuroissa jopa politiikassa. Kaikissa tehtävis-
sä on ollut ensisijainen tavoite edistää vammaisten 
osallisuutta ja asemaa yhteiskunnassa. Viime vuodet 
olen taistellut yksin virkakoneistoja vastaan ja on 
aika tunnustaa että omat hartiat eivät ole tarpeeksi 
leveät vaan yritän tehdä paluun piireihin joita kuun-
nellaan tarkemmin. Vien tavoitteitani eteenpäin oh-
jaamalla, kouluttamalla, valittamalla sekä tarpeen 
vaatiessa käräjöimällä.

Jäin muutama vuosi sitten eläkkeelle Nokian mat-
kapuhelimien alasajon jälkeen. Työskentelen sivutoi-
misesti rakentamisen esteettömyyden saralla sekä 
vertaiskuntouttajana OYSin selkäydinvammakes-
kuksessa. Toimin myös vertaistukijana sekä esteet-
tömyyskartoittajana. Esteettömän ympäristön luo-
misessa tuntuu olevan vielä paljon tehtävää.

Kaikki ehdokkaat löydät osoitteesta  
invalidiliitto.fi/liittovaltuuston-vaalien-ehdokaslista
Lue lisää liittovaaleista: invalidiliitto.fi/liittovaalit
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Vertaistuen voimalla
Olen usein kuullut vertaistukitoiminnasta kiinnostu-
neilta, etteivät he itse ole saaneet vertaistukea sai-
rastumisen tai vammautumisen alkuvaiheessa. Tämä 
kokemus on monille sysäys tulla mukaan vertais-
tukitoimintaan. Toki on myös niitä, jotka ovat saa-
neet vertaistukea ja sitä kautta haluavat jakaa hyvää 
eteenpäin.

Hyvän hoidon lisäksi tarvitaan muutakin tukea ja 
tietoa, jotta sairauteen sopeutuminen ja kuntoutu-
misprosessi pääsee kunnolla vauhtiin. Yksi tukimuo-
doista on vertaistuki!

”Tutkimuksissa vertaistuen on todettu muun mu-
assa: rohkaisevan potilasta luottamaan itseensä, aut-
tavan keskusteluissa lääkärin kanssa, tukevan potilas-
ta omahoitoon, vähentävän ahdistusta, vähentävän 
lääkkeiden käyttöä ja lääkärissä käyntejä.”

Vertaistuen oikea-aikaisuutta on vaikea määritellä, 
sillä toinen voi hyötyä vertaistuesta heti diagnoosin 
saatuaan ja toinen tarvitsee aikaa asioiden sulatte-
luun. Kolmas ei koe tarvitsevansa vertaistukea lain-
kaan ja neljäs hoksaa tuen merkityksen joskus myö-
hemmin. 

Olisi tärkeää, että tieto vertaistuen mahdollisuu-
desta olisi osa potilasohjausta ja vielä niin, että se tu-
lisi useamman kerran esitellyksi.

Vammais- ja potilasjärjestöissä vertaistuki on toi-
minnan lähtökohta ja voimavara. Terveydenhuollon 
ammattilaisille se ei välttämättä ole tuttua juttua, 
koska heillä ei ole aikaa ja välineitä etsiä tietoa erilai-
sista tukimuodoista. 

Oulun Invalidien Yhdistyksellä on pitkät perinteet 
amputoitujen vertaistuen antamisesta Oulun yliopis-

tollisessa sairaalassa. Toimintaa on ollut jo 1970-lu-
vulta lähtien.

OLKA-toiminta on kaksi suuntainen portti tiedol-
le ja tuelle sairaalaan. Sairaalan potilaat ja heidän lä-
heisensä sekä henkilökunta pääsevät vaivatta poti-
lasjärjestötiedon ja vertaistuen äärelle ja toisaalta 
vammais- ja potilasjärjestöt pääsevät kätevästi jaka-
maan tietoa ja tukea sairaalaan. OLKA on toiminnas-
sa koordinoiva osapuoli. OLKA-toiminta luo kaikille 
toimijoille yhdenvertaiset puitteet toimia sairaalassa. 

Toimin vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina 
Oulun yliopistollisessa sairaalassa, työnantajani on 
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdis-
tys ry. OLKA-toiminta on järjestöjen ja sairaaloiden 
välistä yhteistoimintaa. Tavoitteena on tukea potilai-
ta ja heidän läheisiään sairauteen sopeutumisessa ja 
kuntoutukseen sitoutumisessa. Palveluitamme ovat 
OIVA-tietopalvelu, Toivo-vertaistukipalvelu, vapaa-
ehtoinen Ilona -palvelu sekä Helmi kehittäjä -palvelu.

Älä jää yksin - tukea on tarjolla!

teksti: Katja Kuusela, 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, OLKA® Oulu

Lisätietoa: vertaistalo.fi | terveyskyla.fi | olkatoiminta.fi

TOIVO-vertaistukijavalmennus
Oletko kokenut oman tai läheisesi vakavan sairastumisen tai vammautumisen?

Haluatko auttaa muita saman kokeneita?
Hae mukaan vertaistukijoiden valmennukseen!

Valmennus sopii niin uusille kuin kokeneillekin vertaistukijoille.

TOIVO-valmennus
- antaa valmiuksia toimia vertais-

tukijana
-  sopii niin uusille kuin kokeneille-

kin vertaistukijoille
-  koostuu neljästä tapaamisker-

rasta ja niihin liittyvistä ennak-
kotehtävistä

-  on maksuton

Aika: to 10.2., to 17.2., ti 22.2. ja  
to 3.3. klo 16.00-19.30
Paikka: ilmoitetaan valmennuskutsukirjeessä
Ilmoittautuminen: 21.1.2022 mennessä.  
Mukaan mahtuu 10 kiinnostunutta.
Lisätiedot: katja.kuusela@ppsotu.fi ja 044 742 0601 tai 
anni.mannelin@oiy.fi ja 044 236 5338
Järjestäjä: OLKA® Oulu ja  
Oulun Invalidien Yhdistys ry

OIY:n vertaistukihenkilönä jo toimivat ja 
toimintaan mukaan haluavat ovat tervetulleita 

OLKAn kanssa yhteistyössä pidettävään 
koulutukseen, katso alla
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Aluevaalit 2022
Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022 (en-
nakkoäänestys 12.–18.1.). Jokaiselle hyvinvointialu-
eelle (21 kpl) äänestetään oma aluevaltuustonsa.  

Hyvinvointialueet perustettiin Suomeen kesällä 
2021, kun sote-uudistus hyväksyttiin eduskunnas-
sa. Hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa käyttää 
aluevaltuusto, joka valitaan jokaiselle alueelle tam-
mikuun vaaleissa. Jatkossa aluevaalit ja kuntavaalit 
toimitetaan samanaikaisesti.  

Valtuusto tekee poliittiset ratkaisut sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä sekä pelastustoi-
mesta alueella. Aluevaltuuston toimikausi on neljä 
vuotta. Valtuuston koko määräytyy alueen asukaslu-
vun mukaan (59–89 valtuutettua). Helsinki ei ole hy-
vinvointialue, eikä siellä ole tarvetta vaaleihin, koska 
kesäkuun kuntavaaleissa valittu kaupunginvaltuusto 
huolehtii näistä tehtävistä.  

Vaikka sosiaali- ja terveystoimi sekä pelastustoimi 

Pieni ele kerää lahjoituksia kotimaan vammaisten ja 
pitkäaikaissairaiden arjen helpottamiseksi. 

Tulemalla lipasvahdiksi autat helposti oman kotipaikkakuntasi keräystä 
saamaan lahjoituksia hyvää tarkoitukseen. 

Auttamalla muita saat lähes takuuvarmasti myös hyvän mielen itsellesi!

OIY on mukana Pieni ele -vaalikeräyksessä 
Aluevaaleissa vaalipäivänä 23.1.2022.

Anna hetki onnea ja tule vapaaehtoiseksi!

Lipasvahtina voi toimia kuka tahansa, esimerkiksi 
yhdistyksen jäsen, tuttava tai sukulainen. Mukaan 
voi ottaa ystävän.  Lipasvahdin tehtävänä on huo-
lehtia lippaasta, hymyillä ja kiittää lahjoittajaa. 

Vapaaehtoisten lipasvahtien avulla voimme 
osallistua keräykseen ja kerätä varoja yhdistyk-
semme toimintaan. 

Kiitoksena annamme kaikille lipasvahdeille pie-
nen lahjan.

Voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi lipasvahdik-
si toimistolle: toimisto@oiy.fi, p. 050 574 1567

siirtyvät hyvinvointialueille, jää kuntien vastuulle jat-
kossakin joukko merkittäviä tehtäviä, kuten varhais-
kasvatus, opetus, liikunta ja kulttuuri. 

Invalidiliitto kiinnittää näissäkin vaaleissa puoluei-
den ja ehdokkaiden huomiota vammaisten ihmisten 
kannalta keskeisiin näkökulmiin, kuten yhdenvertai-
suuteen, esteettömyyteen ja osallisuuteen.

Lue lisää: invalidiliitto.fi/vaalit
vaalit.fi/aluevaalit

Tule tekemään yhdessä hyvää!
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YHDIstYs tIEDottAA

Syyskausi päättyy 12.12.2021 ja kevätkausi alkaa 10.1.2022

oIY:N LIIKuNtARYHMÄt 

Uusi päiväliikkujan kuntokortti 
kuntosalille tai uimaan:

Korttia voi käyttää päivisin klo 16 asti.  
Käyttöpaikat: Oulun uimahalli, Raatin  

uimahalli, Jatulin liikuntakeskus, Ouluhalli ja  
Oulunsalon liikuntakeskus.

Kortin voi ostaa, jos on: työtön, opiskelija,  
eläkeläinen, osatyökyvyttömyyseläkeläinen, 

omaishoitaja, kuntoutustuella tai  
toimeentulotuella. 

Hur-kuntosalivuoro amputoiduille
Ti klo 14.00–15.45 (aikavälillä tunti) 
kaupunginsairaala, Kiviharjuntie 5 

Vesivoimistelu amputoiduille ja 
liikkumisen apuvälineitä käyttäville
To klo 16–16.30 kaupunginsairaala, Kiviharjuntie 5. 
Odota ohjaajaa ennen altaaseen menoa.
Ilmoittautuminen on pakollista yllä oleviin 
ryhmiin, p. 044 236 5338, anni.mannelin@oiy.fi
 
Boccia
Ma klo 14.30–16.00 Kasarmin liikuntasali, 
Upseerinkatu 4. Erityisjärjestöjen yhteisvuoro.
Ti klo 16–17.30 Kempeleen lukion liikuntasali, ovi 4. 
Vihiluodontie 580. 

Sähköpyörätuolisalibandy
Ti ja pe klo 18–19.30 Kasarmin liikuntasali, Upseerin-
katu 4. Kokeilu onnistuu joukkueen tuolilla, ilmoita 
tarpeesta joukkueenjohtajalle 044 530 1007.

Pyörätuolikoris
La klo 17–19 Tuiran koulu, Koskitie 27.
Lisätietoja p. 041 436 5475. 

Muita erityisliikuntaryhmiä: 

Erityisliikkujien sulkapallo
Ma 17.00–18.00 Maikkulan yläaste 
(omatoiminen harjoitteluvuoro)
Pe 17.00–18.30 Maikkulan yläaste 
(opastettu vuoro ohjaaja/valmentaja paikalla)
Ilmoittautumiset p. 041 549 7755

Pyörätuolitanssi nuoret & aikuiset 
www.telemarkteam.fi 
Su 15.00–17.00, Maikkulan alakoulu
Tule mukaan hienoon porukkaan, 
hienon lajin äärelle, huippu ohjaukseen.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut p. 040 595 2113, 
p. 040 595 2113, tanssi.terapia@gmail.com

Asahi
Ke 9.30–10.15 Raatin uimahalli, liikuntasali
Ke 12.00–12.45 Oulunsalon liikuntakeskus, peilisali.
Istuen tai seisten. Helppo, koko kehoa huoltava laji. 
Tiedustelut p. 044 703 8049

Ouluhallin radat
Radat ovat käytössä aamusta myöhään iltapäivään 
kävelyn harrastajille, oman liikkumisen apuvälineen 
(rollaattori, keppi, pyörätuoli).
Tiedustelut p. 044 703 8080

Neuro Pilates
To 12.00 - 13.00 Oulun uimahalli, liikuntasali
Omalle tasolle soveltuvia helppopilates-harjoitteita.
Tiedustelut p. 044 703 8046

Soveltava jääkiekko
Ke 8.30–9.45, to 14.00–15.00 
Linnanmaan jäähalli, kaukalo 2
Tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat soveltavia 
keinoja päästäkseen nauttimaan luistelusta tai jäällä 
pelaamisesta. Tunnilla on käytössä luistelutuet, luis-
telukelkat ym. apuvälineet. Omat avustajat mukaan 
jäälle!
Kausimaksu 30 €. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
p. 044 703 8062.

Lisätietoja liikunta-asioista
p. 044 703 8046, 

sähköposti: ulla.virrankoski@ouka.fi

www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/
liikuntaryhmat1

TERVETULOA MUKAAN!
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oIY kuuluttaa apua 
joululahjapaketointiin Valkeassa
Joulunaika lähestyy! Viime vuonna ei paketoin-
tikampanja Valkeassa toteutunut koronan ta-
kia, mutta tänä vuonna pääsemme toteuttamaan 
tämän yhdistykselle tärkeän varainhankinta-
kampanjan! Olemme siis jälleen paketoimassa 
joululahjoja joulukuun ajan Suomalaisessa Kirja-
kaupassa, Valkeassa. Toivoisimme, että mahdolli-
simman moni osallistuisi paketointitempaukseen, 
paketointitempausta ei ole mahdollista toteuttaa 

ilman vapaaehtoisten arvokasta työpanosta. Voit 
tehdä yhden tai useamman vuoron, yksin tai yh-
dessä ystävän kanssa. Paketointiin osallistuvien 
kesken arvomme 100 euron arvoisen lahjakor-
tin Suomalaiseen Kirjakauppaan sekä pienempiä 
lahjakortteja!

Mikäli kiinnostuit, 
ole yhteydessä toimistoon p. 050 574 1567 

tai toimisto@oiy.fi

YHDIstYs tIEDottAA

Amputoitujen vertaistapaamiset Rehapoliksessa
Amputoitujen vertaistapaamiset on avoin ryh-
mä kaikille amputoiduille. Keskustelua ja asiantun-
tijoiden alustuksia amputoidun elämään liittyvistä 
teemoista. Voit ehdottaa sinua kiinnostavia asioi-
ta teemoiksi. Kahvitarjoilu ja pientä syötävää. Tule 
poikkeamaan kerran tai useammin!

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:
ti 23.11.  klo 17-19 
ti 7.12.  klo 17-19

Ajankohdat löydät myös:  
oiy.fi/tapahtumakalenteri

Osoite: Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu, Rehapolis 1, 2 krs, takkahuone
Lisätietoja: Anni Mannelin p. 044 236 5338, anni.mannelin@oiy.fi

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:
18.11. hallituksen kokous ja syyskokous – aineistopäivä 4.11., syyskokouksen 21.10.
9.12. hallituksen kokous – aineistopäivä 25.11.

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

ke 12.1.  klo 17-19
ke 23.2.  klo 17-19
ke 23.3.  klo 17-19
ke 6.4.  klo 17-19
ke 4.5.  klo 17-19
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JÄsENYYs YHDIstÄÄ

Kesätöissä oulun Invalidien Yhdistyksessä
Hei! Olen Iida 18-vuotias lukiolainen ja olin tänä ke-
sänä kesätöissä Oulun invalidien yhdistyksessä. Itse 
olen ollut mukana yhdistyksen toiminnassa pienestä 
asti vieraan roolissa, mutta tänä kesänä olen päässyt 
tarkkailemaan ja ihastelemaan yhdistyksen toimin-
taa näin sisältä päin ja tärkeimpänä olen saanut olla 
mukana sen toiminnassa. Kesätöiden aikana olen 
päässyt toteuttamaan esimerkiksi monenlaisia mu-
kavia tapahtumia ja samalla oppinut pienen palan 
siitä, millaista on työskennellä yhdistyksessä.

Tämä kesätyö oli täydellinen mahdollisuus pääs-
tä toteuttamaan itseäni ja hyödyntää omia taitojani 
ihan uudella tavalla. Aiemmin en ehkä olisi nähnyt 
itseäni tällaisessa työssä, mutta onneksi mahdolli-
suus avautui, ja pääsin kokemaan ainutlaatuisen ke-
sän huippu työporukassa paljon uutta oppien. Työ 
OIY:llä antoi myös upean mahdollisuuden päästä 
kokemaan monia erilaisia ja uusia asioita, jotka jäl-
leen antoivat todella arvokasta kokemusta tulevai-
suutta ajatellen.

Kesän aikana saimme järjestää yhdessä mukavia 
ja monipuolisia tapahtumia. Päällimmäiseksi mie-
leen jäi Pikku Käsi – tapaaminen, jossa sain järjes-
tää sekä lapsille että aikuisille toimintaa ja ohjel-
maa. Olen ollut Pikku Käsi – ryhmässä itse mukana 
ihan pienestä asti, joten itselleni oli todella tärkeää 
ja antoisaa päästä osaksi järjestämään ja toteutta-
maan tapahtumaa. Oli mukavaa nähdä, kuinka per-
heet pääsivät pitkän tauon jälkeen tapaamaan taas 
toisiaan ja jakamaan omia kokemuksiaan toisilleen. 
Meille tärkeä asia tapahtumassa oli se, että lapset 
viihtyisivät. Aktiviteetteja riitti ja ihaninta oli nähdä 
lasten innostus uusia juttuja kokeillessa ja oppies-
sa. Tapahtuma oli varsinkin itselleni ja toivottavasti 
myös osallistuneille perheille antoista. 

Itse työssä parasta ihmisten kohtaamisen lisäksi 
oli työyhteisö, jossa sain kesäni viettää. Työporukas-
sa sain osallistua aktiivisesti kaikenlaiseen toimin-
taan ja sain myös ottaa vastuuta ja toteuttaa roh-
keasti omia ideoitani. Oli mukavaa nähdä, kuinka 
helposti työskentely onnistuu, kun ympärillä on po-
sitiivisia, kannustavia ja luotettavia ihmisiä. Joka iki-
nen työpäivä oli itselleni ainutlaatuinen ja en olisi 
uskonut, että pääsisin tekemään näin monia upeita 
asioita tämän kesätyön ansiosta.

Iida Hyytinen

Jos haluat merkkipäiväsi 
IT-lehteen, ilmoita siitä 

toimistolle vähintään 2 kk 
ennen merkkipäivääsi.

Pienellä jäsenmaksulla varmistat kaikki yhdistyk-
sen palvelut käyttöösi.  Jäsenmaksu on toimin-
nallemme tärkeä tulonlähde, jolla säilytämme 
yhdistyksen vakavaraisuuden. Toimistolta saat 
laskutiedot, mikäli kirje on hukkunut postissa. 

Muistitko maksaa  
jäsenmaksun? 
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uudenlainen kesä

Mennyt kesä oli yhdistyksen ensimmäinen sitten Ir-
jalasta luopumisen. Aiemmin koko kesä kului Ir-
jalassa, jossa kokoonnuttiin joka keskiviikko mak-
karanpaistoon ja johon kutsuttiin yhdistysvieraita. 
Keväällä alkoikin kova suunnittelu tulevaa kesää var-
ten. Mitä toimintaa järjestettäisiin, missä käytäisiin ja 
mitä tehtäisiin? 

Kesäkausi korkattiin 26.5. Ainolanpuistossa. Pit-
kän koronavuoden jälkeen huomattiin, että todella 
moni oli hyvin iloinen päästessään jälleen näkemään 
muita jäseniä, ihan kasvotusten, ja juttelemaan kuu-
lumisia. Meitä oli Ainolassa noin 30, mikä ilahdutti 
meitä työntekijöitäkin, koska jännitimme vähän mi-
ten saadaan kesän toiminta käyntiin!  

Kesän tapaamiset järjestettiin isolta osin tuttuun 
”Irjala-aikaan” keskiviikkoisin klo 12, mutta osa ta-
paamisista oli myös lauantaisin tai arkena illem-
malla. Nyt kun emme olleet sidottuja Irjalaan ja 
sen viikonloppuiseen varaustilanteeseen, halusim-
me tarjota toimintaa eri aikoina, jotta mukaan pää-
sisi nekin, joille tuo perinteinen ”keskiviikko klo 12” 
ei sovi.

Supernatural -näyttely alkamassa.

Sini Myllymäki Oulun Jousimiehistä näyttää pyörätuolista 
ampumista.

Jani Savilampi Oulun Jousimiehistä selostaa käytäntöjä.

Ainolassa kesän ensimmäinen kokoontuminen.
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Kesäkuussa kävimme tutustumassa Oulun Taide-
museon Supernatural-näyttelyyn, joka olikin varsin 
ajatuksia ja keskustelua herättävä. Taidemuseo kut-
suikin meidät vielä uudelle opastetulle vierailulle, 
jolloin saisimme lisätietoa taiteilijoista ja ajatuksista 
taideteosten takana. Kesäkuussa kävimme myös ko-
keilemassa jousiammuntaa Oulun Jousimiehet ry:n 
Jani Savilammen ja pyörätuoliampuja Sini Myllymä-
en opastuksella Hietasaaren jousiammuntakentällä.

Kävimme kesän aikana myös Kuusisaaressa ko-
keilemassa frisbeegolfia, paistamassa makkaraa Va-
lidia-talolla, Virpiniemessä, Seepparissa ja Koite-
lin upeissa maisemissa. Kävimme myös torikahveilla 
ja Kasvitieteellisessä puutarhassa sekä Hailuodossa 
ja Liminganlahden luontokeskuksessa. Monenlaista 
tapahtumaa oli siis tarjolla! Olemme todella iloisia, 
että te jäsenet lähditte iloisin ja avoimin mielin mu-
kaan järjestämiimme juttuihin ja oli tosi hienoa ta-
vata myös uusia kasvoja! Teitä kaikkia vartenhan me 
näitä järjestämme.

Liminganlahdessa syömässä eväitä.

Reijo ampui täyskympin! 

Frisbeegolf: läheltäkin sai heittää. Liminganlahden lintutornissa tähyilemässä.

Frisbeegolfia Kuusisaaressa. Kiitos Uuden Oulun Reumayh-
distykselle!

Osallistujia jousiammuntaradalla.
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Viime vuonna olisi ollut OIY:n vuoro järjestää pe-
rinteinen neljän yhdistyksen tapaaminen (Oulu, Raa-
he, Oulainen ja Ruukki), mutta koronan vuoksi tuo-
kin tapahtuma täytyi siirtää. Elokuussa pääsimme 

vihdoin järjestämään tapaamisen ja saimme vieraita 
Oulaisten Seudun Invalideista ja Ruukin Invalideista. 
Vietimme mukavan päivän Johteenhovissa. Perintei-
sen yhdistysten välisen bocciakisan voitti Ruukki.

Arpajaiset alkamassa Johteenhovissa Oulaisten ja Ruukin invalidiyhdistysten kanssa.

Koitelissa oli lämmin ilma ja kuumat makkarat. Virpiniemessä kokoontuminen.

Virpiniemen hyppyrimäet kesäkuosissa. Kokoontuminen Seepparissa. Kiitos CP-yhdistykselle!
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Menneenä kesänä oli tarkoitus kutsua myös Ke-
min Seudun Invalidit vieraaksemme Ouluun. Tuo ta-
paaminen siirtyi myöskin elokuulle. Kemin porukan 
kanssa tavattiin Koskelankylän Walolla. Ohjelmassa 
oli ruokailun ja kahvittelun lisäksi arpajaiset ja boc-

cian peluuta. OIY:n jäsen ja kesätyöntekijä Iida ilah-
dutti meitä kauniilla pianonsoitolla. Oulu-Kemi-boc-
ciakisassa vei voiton kotijoukkue Oulu. Ensi vuonna 
otetaan uusiksi!

Walo-talolla syömässä Kemin Seudun Invalidien kanssa.

Osuuko Martin heitto kohdilleen? Iida soitti kauniisti.

Bocciaa kemiläisten kanssa.
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Kesän päättäjäisiä vietettiin 1.9. paralympian ki-
sakatsomotunnelmissa Validia-talolla. Tilaisuutta 
veti Sari Kuivas Paralympiakomiteasta. Seurasim-
me suomalaisten urheilijoiden suorituksia valkokan-
kaalta, pidimme pienet arpajaiset ja kisajumppaakin 
ehdittiin ottamaan Sarin opastuksella. Kiitos kaikille 
jäsenille ja muillekin toimintaan osallistuneille mu-
kavasta kesästä! 

Krista ja Anni

Lisää paralympialaisista lehden toisessa kirjoituk-
sessa.

Löydät tästä lehdestä palautekyselyn menneen 
kesän tapahtumista. Toivoisimme, että täyttäisit sen, 
jotta saisimme palautetta, jonka pohjalta voimme 
suunnitella vieläkin mukavampia kesätapahtumia 
ensi kesälle. 

Kisakatsomossa suomalaisten kannustusta.

Kannustushuutoja ja taukojumppaa suomalaiseen tyyliin.

Paralympialaisten kisakatsomo, kiitos Lintulan Validialle ja Paralympiakomitealle!
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JÄsENKYsELY

Mihin jäsentapaamisiin osallistuit vuonna 2021?
 26.5.2021 Ainolanpuisto  2.6. 2021 Kuusisaari

 9.6.2021 Taidemuseo  19.6.2021 Koiteli

 22.6.2021 Jousiammunta  3.7.2021 Validia kesäpäivät

 7.7.2021 Kasvitieteellinen puutarha  17.7.2021 Liminganlahti

 21.7.2021 Kauppatori  31.7.2021 Hailuoto

 4.8.2021 Johteenhovi  11.8.2021 Virpiniemi

 18.8.2021 Seeppari  28.8.2021 Walo

 1.9.2021 Validia, kesäkauden päättäjäiset

Mitkä tapahtumista olivat mukavimpia?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Miksi juuri ne? Mitä jäi kesän tapahtumista mieleen?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Toiveita kesälle 2021?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Ehdotuksia kesän toiminnaksi, mikä kiinnostaisi? (voit valinta useita)
 Toiminnallinen, lajikokeilu (esim. jousiammunta, golf, melonta…tms)

 Luennot, vierailevat puhujat tai toiminnan vetäjät

 Yhteisretket toisen yhdistyksen kanssa

 Reissut omalla porukalla (esim. Hailuoto)

 Ulkoilua lähiluonnossa (esim. makkaranpaistoa, kisailua…tms)

Mihin ajankohtaan kesätapahtumat sopisivat sinulle parhaiten? (valitse vain yksi)
  Arkena päivällä

  Arkena illalla

  Viikonloppuna päivällä

  Viikonloppuna illalla

  Kaikki vaihtoehdot sopivat

oIY:n palautekysely kesän jäsentapaamisista 
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Meillä on ollut ensimmäistä kertaa syksyllä jäsentapaamisia viikoittain 
Aleksinkulmassa. Oletko käynyt niissä?

 Kyllä olen  En ole

Aleksinkulman tapaamiset jatkuvat keväällä joka toinen viikko. Aiotko käydä niissä?

 Kyllä   En

Ehdotuksia Aleksinkulman kevään jäsentapaamisille:

 Bingo  Tietokilpailu

 Levyraati   

 Askartelu  Pelejä, esim. lautapelit    

    
Mitä muuta tekemistä toivoisit jäsenpäiville?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Voit palauttaa lomakkeen jäsentapaamiseen, toimistolle tai lähettää osoitteeseen: 
Oulun Invalidien Yhdistys ry, Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu. 

Kysely löytyy myös netistä osoitteesta www.oiy.fi/palautekysely

Vastanneiden kesken arvotaan lahjakortti Valkean Amarilloon. 
Jos haluat osallistua arvontaan, jätä myös yhteystietosi. 

Yhteystiedot (vapaaehtoinen, täytä jos haluat osallistua arvontaan):

Nimi: _________________________________________________________________________________________________

Osoite: _______________________________________________________________________________________________

Puhelinnumero: ______________________________________________________________________________________

Sähköposti: __________________________________________________________________________________________

JÄsENKYsELY

Kysely Aleksinkulman jäsentapaamisista

Luennot, vierailevat puhujat tai toiminnan vetäjät
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Paralympialaiset järjestettiin 24.8.–5.9.2021 Japa-
nin Tokiossa. Suomesta mukana oli 16 urheilijaa. 
Saalis oli viisi mitalia: Toni Piispasen 200 metrin 
kelauksen kultaa ja 100 metrin hopeaa, Leo-Pekka 
Tähden 100 metrin kelauksen hopeaa, Amanda 
Kotajan 100 metrin kelauksen hopeaa ja Marjaana 
Heikkisin keihäänheiton pronssia. 

Kokoonnuimme 1.9. keskiviikkona yhdistyksen 
ja Lintulan Validian väen kanssa Validia-talolle ke-
säkauden päättäjäisiin katsomaan valkokankaalta 
mm. Leo-Pekka Tähden ja muiden kelaajien suo-
rituksia. Liput liehuivat ja tunnelma oli katossa! 
Tiukkoja suorituksia on aina viihdyttävää katsoa ja 
onkin hyvä, että mukaan tulee uusia nuoria lupa-
uksia lajin pariin.

Mitä ovat paralympialaiset?
Paralympialaiset ovat kansainväliset vammaisurhei-
lukilpailut. Kisat järjestetään sekä kesä- että talvi-
olympialaisten päätteeksi samaisessa kisakaupun-
gissa.

Ensimmäiset kesäparalympialaiset järjestettiin 
Roomassa 1960. Tämän jälkeen kilpailut on järjestet-
ty aina neljän vuoden välein vuotta 2020 lukuun ot-
tamatta, jolloin koronapandemia pakotti siirtämään 
sekä olympialaiset että paralympialaiset vuodella 
eteenpäin.

Talviparalympialaiset saapuivat ohjelmaan vuon-
na 1976 Ruotsin Örnsköldsvikissa.

Paralympialaisten lajit jaotellaan kymmeneen eri 
vammaluokkaan. Vammaluokat ovat älyllinen vam-
ma, näkövamma sekä fyysinen vajaatoiminta.

Fyysinen vajaatoiminta jaotellaan alaluokkiin, joita 
ovat heikentynyt lihasvoima, heikentynyt passiivinen 
liikealue, raajan/raajojen puute, jalkojen pituusero, 
lyhytkasvuisuus, hypertonia, ataksia ja atetoosi. 

Paralympialaiset 2021
We the 15 -kampanja
Helsingin päärautatieaseman kellotorni valaistiin 
torstaina 19.8.2021 violetiksi yhdenvertaisuuden 
puolesta. Tempaus on osa paralympialaisten alla 
käynnistettyä kansainvälisen paralympiakomitean 
koordinoimaa We the 15 -kampanjaa, jolla ha-
lutaan lisätä tietoisuutta siitä, että 15 prosenttia 
maailman ihmisistä kärsii jonkinlaisesta näkyvästä 
tai näkymättömästä vammasta.

#WeThe15-kampanjan tavoitteena on urheilun 
välityksellä tuoda esiin vammaisten henkilöiden 
yhteiskunnalliseen asemaan liittyviä kysymyksiä, 
puheenaiheita ja epäkohtia, tavoitteena tehdä 
maailmasta entistä yhdenvertaisempi paikka. Kam-
panjan nimessä oleva luku 15 viittaa laskennalli-
seen prosenttiosuuteen maailman väestöstä, jolla 
on jokin vamma. Se on noin 1,2 miljardia ihmistä, 
kampanjan ydinviestin mukaisesti aivan liian suuri 
joukko sivuutettavaksi yhteiskunnallisesta keskus-
telusta ja päätöksenteosta.

Lähteet: www.paralympia.fi, 
https://global.techradar.com/fi-fi/news/
paralympialaiset-2020

Suomen paralympiamaajoukkue.

Paralympialaisten 2021 mitalistit.

WeThe15 -kampanjan tunnus ja väri.
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työkokeiluni yhdistyksessä
Hei kaikille yhdistyksen jäsenille! Olen työharjoitteli-
ja Heli ja pääsin tekemään työkokeilua yhdistykses-
sänne 24.5. – 9.8.2021. Koin tärkeäksi löytää työko-
keilupaikan sellaisesta yhdistyksestä, jossa todella 
ymmärretään vajaakuntoisuutta. Olen vajaakuntoi-
nen itsekin.

Otitte minut sydämellisesti vastaan. Jokaisessa 
jäsentapaamisessa tarttuvaa hymyä ja naurua riit-
ti. Kun palelin kesäpäivillä Kuusisaaressa, sain takin 
lainaan päälleni. Oli ihanaa nähdä myös keskinäis-
tä huolenpitoanne, esimerkiksi kaverille soitettiin ja 
muistutettiin jäsentapaamisesta. Oli hieman tuntei-
kas hetki ohjata teille pieni liikuntatuokio. Sanoin, 
ettei tätä yksikään lääkäri voi kieltää minua nyt te-
kemästä. Kohtalon sormella oli varmasti osuutta asi-
aan, kun löysin vertaisen itselleni yhdistyksestä. Hän 
käveli eläämääni astuessaan toimistoon. Olen etsi-
mällä etsinyt vertaistukea ja nyt tuntuu todella hy-
vältä, että löysin.

Yksi haastavimmista työtehtävistäni oli päivittää 
sosiaaliturva -opasta yhdistykselle. Ensin toiminnan-
johtaja Annin kanssa päivitettiin tuota opasta, mut-
ta sitten päädyimme kuitenkin  luomaan ihan uut-
ta opasta yhdistykselle. Koin tehtävän mielekkäänä, 
olenhan opiskellut pitkälle sosiaalityötä. Oppaan 
helppolukuiseksi saaminen oli silti vaativa tehtävä. 
Miten saada ammattilaisillekin sekava ja monimut-
kainen sosiaaliturvajärjestelmä taipumaan helppo-
lukuiseksi, mutta silti informatiiviseksi juuri vam-
mautuneelle aikuispotilaalle? Hyödynsin Kelan 
selkokielisiä nettisivuja joltain osin työssäni. Kela ei 
ole kuitenkaan selkokielistänyt kaikkia etuisuuksi-
aan, vain ne tavallisimmat ja yleisimmät.

Yhtenä yksittäisenä ja  jännittävänä työkokeilupäi-
vänä muistan erään maanantain heti kuntavaalien 
jälkeen. Olin toimistolla yksin ottamassa vuorolla-
ni vastaan pieni ele -vaalikeräyksen lippaita. Työpäi-
väni alkoi kello 9, ja samalla useampi yhdistyksen 
edustaja tuli tuomaan lippaita meille. Asioita tapah-
tuu usein yhtä aikaa niin elämässä kuin toimistolla! 
Pahoittelin ruuhkaa ja hoidin työni. Toimistotyönte-
kijä Krista oli perehdyttänyt minut edellisellä viikol-
la tehtävään, jotta osaisin hoitaa esimerkiksi paperi-
asiat oikein. Kauhistuksen kanahäkki, kun siinä heti 
aamulla säikähdin! Yksi lipas kökötti viattoman nä-
köisenä pöydänkulmalla, eikä lippaan numerosar-
ja täsmännyt papereideni kanssa ollenkaan. Soitin 
”Apua, mitä minä teen?” -puhelun Kristalle ja sain 
kuulla selityksen lippaan olemassaololle. Krista oli 
unohtanut kaikessa kiireessään kertoa, että Anni oli 
tehnyt jo ennakkoon keräystä ja että lipas on mei-
dän yhdistyksemme. 

Sain olla työkokeilussa kuin vanhan TV-piirros-
sarjan etsivä Nikke Knatterton käynnistäessäni yh-
distyksen uuteen historiikkiin liittyvän selvitystyön. 
Sähköisten ja paperisten pöytäkirjojen kahlaaminen 
oli mielenkiintoista, kun aloin selvittämään esimer-
kiksi toiminnanjohtajien ja hallituksen puheenjohta-
jien kausia yhdistyksessä. Harmi, ettei päättelykyky-
ni ole ihan samalla tasolla kuin etsivä Knattertonin. 
En tiennyt, että toiminnanjohtaja on toiminut samal-
la myös yhdistyksen sihteerinä. 

Päivitin yhdistyksen verkkosivuja ja loin tapahtu-
mia Facebookiin työkokeiluni aikana. Haastattelin 
yhdistysväkeä ja tein haastattelujen pohjalta artik-
keleita jäsenlehteen. Otin ilmoittautumisia vastaan 
ennen Taidemuseon vierailua. Avustin tarjoiluissa jä-
sentapaamisissa, joihin osallistuin arkipäivinä. Tein 
paljon asioita, joita voin jälkikäteen muistella.

Matkani jatkuu työkokeilun merkeissä mahdol-
lisesti  hanketyöhön julkiselle sektorille. Työnkuva-
ni tällöin rajautuu. Siinä on omat hyvät ja huonot 
puolet. Olen kokenut toimistotyöntekijän työn hy-
vin monipuoliseksi täällä yhdistyksessä, joskin omat 
fyysiset rajoitteet ovat tulleet myös vähän esille.

Toivon tapaavani teitä vielä sittenkin, kun työko-
keiluni on jo loppunut. Tulkaa vain juttelemaan mi-
nulle turuilla ja toreilla! Varmasti näemme vielä.

-Heli-

Heli (oik.) vetää jumppatuokiota Kuusisaaressa.
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Hyvän mielen talo
” Rohkenen sanoa, että ihan jokaisen mieli 

oireilee jossakin kohtaa elämää. Mielenterve-
ysasiat ovat meitä kaikkia koskettava asia.”

Hyvän mielen talon (”Hyviksen”) toiminnasta ker-
tovat vapaaehtoistyön koordinaattori Jenni Tulppo 
ja kokemustoiminnan koordinaattori Virve Saara-
nen Teams-alustan välityksellä. 

Hyviksellä on omat nettisivut osoitteessa www.
hyvanmielentalo.fi sekä Facebook-sivut ja Instag-
ram.  Myös Youtube-kanava löytyy. 

Hyvän mielen talo tarjoaa tietoa, tukea ja toi-
mintaa niille, joilla on omakohtainen kokemus 
tai läheisenä kokemusta mielenterveyshäiriöstä, 
psyykkisestä oireilusta, kuormittavasta elämänti-
lanteesta tai esimerkiksi yksinäisyyden kokemuk-
sia.  Hyviksen toimintaa avustaa STEA eli Sosiaa-
li- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Vuonna 
1989 perustetun Hyviksen alkujuuret ovat omais-
toiminnassa ja se on edelleen tärkeässä asemas-

sa. Tulppo ja Saaranen tuovat esille myös sen, että 
vertaistoiminta on aina ollut tärkeää toimintaa. 
Hyviksellä toimii diagnoosi- ja oirepohjaisia ryh-
miä muun muassa masentuneille, ahdistuneille, 
kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaville, epä-
vakaata persoonallisuushäiriötä sairastaville sekä 
mielenterveysomaisille löytyy omaa ryhmätoimin-
taa. Muutenkin teemoitettuja ryhmiä löytyy, kuten 
naisten ja miesten vertaisryhmiä. Hyviksen yleise-
nä tavoitteena on vahvistaa mielen hyvinvointia, 
ennaltaehkäistä mielenterveyden häiriöitä sekä tu-
kea mielenterveyden ongelmista toipumista.

”Vetovoimaisinta on toiminnan monipuolisuus 
– on, mistä valita.”

Toimintamuotoja ovat matalan kynnyksen olohuo-
ne -toiminta, jo edellä mainitut erilaiset vertaisryh-
mät, mielen hyvinvoinnille tärkeät harrasteryhmät, 
tapahtumat, retket, henkilökohtainen keskuste-

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Jenni Tulppo ja kokemustoiminnan koordinaattori Virve Saaranen.

OIY ry on yksi monista kymmenistä Oulun ja sen lähialueilla toimivista 
sosiaali- ja terveysalan kolmannen sektorin toimijoista. Toimijoita on monenlaisia, 

mutta koronan myötä kohtasimme kuitenkin yhteisen ongelman: kokoontuminen yhteen vaikeutui. 
Lähde kanssamme tutustumaan muihin toimijoihin lukemalla Järjestöhaastatteluja! 

Julkaisemme tätä moniosaista sarjaa tulevissa lehdissä ja yhdistyksen somessa. 
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luapu sekä työntekijän että vertaistukihenkilön 
kanssa, koulutukset, kurssitoiminta sekä vapaa-
ehtois- ja kokemustoiminta. Hyviksellä puhutaan 
kokemusasiantuntijoista, joita talossa koulutetaan 
ja tuetaan eri tavoin. He voivat myös saada työ-
keikkoja Hyviksen kautta. Kokemusasiantuntija on 
henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta psyyk-
kisestä tai fyysisestä sairaudesta, vammasta tai 
vaikeasta elämäntilanteesta. Kokemusasiantuntijat 
siis todella tietävät, millaista on elää mielenterve-
ysongelmien kanssa. Hyviksellä voidaan henkilö-
kohtaisesti suunnitella ihmisille sopivia vapaaeh-
toistoiminnan tehtäviä niin kertaluonteisesti kuin 
säännöllisenä toimintana. Vapaaehtoiset tapaavat 
toisiaan kuukausittain ja silloin keskitytään tee-
moihin, jotka nousevat vapaaehtoisten toiveista ja 
tarpeista. Vapaaehtoisia koulutetaan ja heille jär-
jestetään työnohjauksellista tukea sekä virkistystä.

”Vapaaehtoisena voi toimia itselle ja omaan 
elämäntilanteeseen sopivalla tavalla.”

Korona on näkynyt Hyviksen arjessa Tulpon ja Saa-
rasen mukaan esimerkiksi siten, että puhelinsoitot 
lisääntyivät keskusteluavussa erityisesti omaistoi-
minnassa.  Koronan takia on jouduttu käperty-
mään kotiympäristöön, mikä on vähentänyt sosi-
aalisia kontakteja.  On myös joukko ihmisiä, joilla 
sosiaalinen verkosto ei ole lähtökohtaisestikaan 
laaja. Hyvis on voinut olla tarjoamassa psyykkistä 
tukea ja apua koronan aiheuttamissa erityisissä 
olosuhteissa. Teamsin kautta on järjestetty paljon 
ryhmiä, koulutuksia ja kursseja, esimerkiksi Mie-
lenterveyden ensiapukoulutusta. Koronan takia 
Hyviksen tapahtumia on järjestetty pihalla, ja esi-
merkiksi vertaistukihenkilö ja tuettava ovat käy-
neet vertaistukikävelyillä. Hyviksen vapaaehtoisia 
on lähdössä tarjoamaan vertaistukea etänä, ilman 
yhteystietojen vaihtamista, valtakunnallisen Toivo-
vertaistukisovelluksen kautta.

Tulppo ja Saaranen kertovat, että syksyksi on tie-
dossa kaikkea mukavaa toimintaa Hyviksen perus-
toiminnan lisäksi. Viikolla 47 vietetään koko maan 
kattavaa mielenterveysviikkoa ja viikolle järjeste-
tään erilaisia tapahtumia. Kyseessä on maan laajin 
mielenterveysaiheinen teemaviikko, jonka teema 
ei ollut vielä selvillä haastatteluajankohtana.  Syk-
syllä toteutetaan myös suosittu ensitietoluento-
sarja, joka järjestetään Peltolassa Oulun kaupun-
gin mielenterveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin 
kanssa yhteistyössä. Yhtenä teemana ovat muun 
muassa traumat. Teema vaihtuu kuukausittain. 

Tulppo ja Saaranen mainitsevat, että Hyviksellä 
on jäseniä noin 500. Hyviksellä kävijöiltä ei kysy-
tä jäsenyyttä. Osallistuakseen talon toimintaan ei 
tarvitse olla jäsen. Jäsenenä osallistuja saa talon 
maksulliset retket ja tapahtumat usein huomat-
tavasti edullisemmin käyttöönsä. Jäsen saa jäsen-
postia ja Mielenterveyden keskusliiton jäsenedut 
käyttöönsä. Tulppo ja Saaranen painottavat, että 
uusi henkilö pääsee toimintaan mukaan matalalla 

kynnyksellä. Aina talon ollessa auki Hyvikselle voi 
tulla milloin vaan tutustumaan tai sitten voi va-
rata etukäteen henkilökohtaisen ajan, jossa työn-
tekijä esittelee talon toimintaa ja yhdessä henki-
lön kanssa miettii, mikä toiminta sopisi parhaiten. 
Talon toimintaan on tullut mukaan uusia ihmisiä 
myös verkkotoiminnassa heränneen mielenkiin-
non seurauksena.

”Haasteena on se, miten parhaiten tavoitam-
me kohderyhmän, että he löytävät toiminnan 
pariin ja että he tietävät toiminnasta. Haas-

teena on myös se, miten me saadaan tieto kul-
kemaan terveydenhuollon puolelle, että näitä 

matalan kynnyksen paikkoja on olemassa.”
Tulppo ja Saaranen toteavat, että haastatteluhet-
kellä Hyviksellä on käynnissä Opastavan perhe-
työn -hanke. Tämä sosiaali- ja terveysministeriön 
rahoittama hanke on käynnistynyt tämän vuoden 
alusta ja kestää ensi vuoden loppuun. Hankkeen 
kohderyhmänä ovat perheet, joissa on psyykkistä 
kuormittuneisuutta ja joissa on alaikäinen lapsi tai 
lapsia. Toiminta tapahtuu Hyviksellä tai talon ul-
kopuolella – työntekijät eivät jalkaudu perheiden 
koteihin. Hanke tarjoaa tukea ja toimintaa jokaisel-
le perheenjäsenelle ja kuuluu STM:n Mielenterve-
ysosaamisen vahvistaminen kunnissa -ohjelmaan, 
jota toteutetaan valtakunnallisesti. Hankkeen per-
hetyöntekijöihin kannattaa ottaa yhteyttä matalal-
la kynnyksellä.

Heli Impola
Lisätietoa:
www.hyvanmielentalo.fi
facebook.com/hyvanmielentalo ja 
facebook.com/mielipaletti
instagram/hyvanmielentalo

Hyvän mielen talo sijaitsee Oulun keskustassa Talousseuran 
talossa (Kauppurienkatu 23, 2. krs. Sisäänkäynti on Vaaran-
kadun puolelta).
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Jos Rohkeuden Lähettiläät herätti kiinnostusta, käy katsomassa
 
         : rohkeudenlahettilaat      : rohkeudenlahettilaat@gmail.com 

Rohkeuden Lähettiläät porskuttaa eteenpäin!

Rohkeuden Lähettiläät eli lyhennettynä Rohkikset 
ovat jatkaneet toimintaansa ja saaneet odottamat-
tomia aikaan. Kesän jälkeen, elokuun ensim-
mäisessä kokoontumisessa oli kivaa näh-
dä pitkästä aikaa. Oli kuitenkin myös 
vähän masentavaa todeta se tosiasia, 
että palvelutaloihin lähetetyt sähkö-
postit eivät olleet tuottaneet tulos-
ta, vain kahdesta tuli joku vastaus. 
Miten siis tavoittaa asumisyksiköis-
sä asuvat nuoret?

Sosiaalinen media on ollut tärkeä 
keino tavoittamiseen ja muutama nuo-
ri onkin ottanut itse yhteyttä, mahtavaa! 
Sen lisäksi ja aivan yllättäen Mun Oulu tart-
tui juttuvinkkiin. Toimittajaa tuntui kiinnostavan mm. 
nuorten toimiminen itse sisällön tuottajina, rooli-

malleina ja vertaistukena. Myös yhden Lähettilään 
oma harrastus pääsi kuvan kanssa esiin, esimerkkinä 

olemassa olevista mahdollisuuksista.
Eikä tässä vielä kaikki! Seuraavalla vii-
kolla Ylen radiotoimittaja otti yhteyttä 

ja kertoi haluavansa kuulla aiheesta 
lisää! Hän valitsi toisen Lähettilään 
tarinan ja sen pohjalta Rohkeuden 
Lähettiläät saavat lisää näkyvyyttä 
alueuutisissa, instassa ja Ylen verk-
kolehdessä. Nämä mahdollisuudet 

mediassa avaavat Rohkiksille sellaisia 
toimintafoorumeita, joissa ei ole por-

taita tai muita fyysisiä esteitä. Toisaalta 
samaan aikaan on tullut selväksi, miten pal-

jon tarvitaan työtä, että vammainen nuori saa ää-
nensä kuuluviin.

Euroopan solidaarisuusjoukot kokoaa eurooppalaiset nuoret 
yhteen rakentamaan tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, 

jossa nuorten ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan. 
Nuoret saavat mahdollisuuden toteuttaa ja osallistua solidaarisuutta ja 

yhteenkuuluvuutta vahvistavia projekteja EU:n tuella. 
Ouluun saatiin rahoitus projektille, jonka nimi on Rohkeuden Lähettiläät.

Kiistola urheilija-apuraha
OIY ja Kiistola-säätiö jakavat urheilija-apurahaa. Tu-
kea myönnetään kannustettavaan liikunta- tai ur-
heiluharrasteeseen, joka jatkuakseen tarvitsee 
Kiistola-apurahan. Voidaan siis puhua ”kannustus-
rahasta”. 

Tukea voivat hakea sekä uutta harrastus-
ta aloittavat henkilöt, että pitkään harrastaneet 
konkarit. Edelleen avustuksella tuetaan kilpa- ja 
huippu-urheilua sekä omaehtoista kuntoliikuntaa. 

Avustuksen voi lunastaa vain kuitteja vastaan jäl-
kikäteen. Tietyissä tilanteissa, erikseen sovitusti, tuki 
voidaan ohjata suoraan laskuttajalle.

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. 

Hakemusten toimitus 31.12.2021 mennessä yh-
distyksen toimistolle postitse OIY ry, Kiviharjunlenk-
ki 4, 90220 Oulu tai sähköpostilla toimisto@oiy.fi. 

JÄsENYYs YHDIstÄÄ
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Oulun Seudun Muistiyhdistyksen toiminnasta ker-
tovat sähköpostitse toimistotyöntekijä Juho Kin-
nunen ja muistipariskunnille suunnatun Kaarna-
hankkeen työntekijä Maaret Meriläinen. 

Oulun Seudun Muistiyhdistyksellä on omat net-
tisivut osoitteessa www.osmy.fi sekä Facebook-si-
vut,  Instagram ja Twitter.  Kinnunen ja Meriläinen 
mainitsevat yhdistyksen tehneen korona-aikana 
paljon toiminnallisia Youtube-videoita yhdistyksen 
OsmyTV-kanavalle iloksi koteihin ja hoivakoteihin. 
Videot ovat edelleen katsottavissa tällä kyseisellä 
Youtube-kanavalla.

”Jäsenistömme koostuu  kaikenikäisistä  
ihmisistä, muistisairaista, läheisistä,  

ammattilaisista sekä muuten muistiasioista 
kiinnostuneista ihmisistä.”

Kinnusen ja Meriläisen mukaan Muistiyhdistys on 
tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. 
Yhdistyksessä on jäseniä noin 900. Yhdistys toimii 
Pohjois-Pohjanmaalla ulottuen toiminta-alueena 
Raahesta Kuusamoon. Kinnunen ja Meriläinen jat-
kavat, että toimintaa suunnataan esimerkiksi työ-
ikäisenä muistisairauteen sairastuneille, pariskun-
nille, iäkkäämmille muistisairaille ja omaishoitajille. 
Näin ollen on luontevaa tehdä yhteistyötä Pohjois-
Suomen muiden muistiyhdistysten kanssa, mutta 
lisäksi esimerkiksi Oulun seudun omaishoitajien ja 
muiden ikäihmisten parissa toimivien yhdistysten 
kanssa.

”Muistiperheet pitävät toiminnasta,  
joka tuo heidän elämäänsä iloa sekä antaa 
mahdollisuuden toteuttaa itselle mieleisiä 

asioita sairaudesta huolimatta. Tällaisia ovat 
muun muassa musiikki, liikunta, teatteriretket 

ja luonnossa retkeily.”

Muistiparkki -päivätoiminta alkoi jo noin 20 vuotta 
sitten silloisen Raha-automaattiyhdistyksen tuella 
ja on Kinnusen ja Meriläisen mukaan vakiintunut 
osaksi yhdistyksen palvelutuotantoa. Muistiparkki 
on kohtaamispaikka ja vertaisryhmä pääasiassa 
työikäisille muistisairauteen sairastuneille ja alle 
80-vuotiaille muistisairauden varhaisessa vaihees-
sa oleville ihmisille. Kinnunen ja Meriläinen luet-

JÄRJEstÖHAAstAttELu

oulun seudun Muistiyhdistys

televat joukon Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskuksen eli STEA:n tuella toimivia hankkeita, 
jotka työllistävät yhdistyksen neljästätoista työn-
tekijästä suurimman osan. Kinnunen ja Meriläinen 
toteavat Muistiyhdistyksen tarjoavan vertaistuelli-
sen ryhmätoiminnan lisäksi myös henkilökohtaista 
neuvontaa ja ohjausta. Keskiössä on muistisairas 
läheisineen, heidän hyvinvointinsa ja sujuva arki. 

”Toimintaan osallistuminen ei  
edellytä jäsenyyttä.”

Osa Muistiyhdistyksen toiminnasta on suunnat-
tu vain tietylle kohderyhmälle STEA-hankkeiden 
kautta. Kinnunen ja Meriläinen huomauttavat, että 
syksyllä on tulossa myös monia kaikille avoimia 
tapahtumia. Yhteislaulutilaisuudet ovat näistä esi-
merkkeinä toteutuen 1.11., 3.12. ja 10.12. 

”Tervetuloa mukaan toimintaan!”

Heli Impola
Lisätietoa:
www.osmy.fi
facebook.com/oulunseudunmuistiyhdistys
instagram.com/osmuisti
https://twitter.com/OSmuisti

Maaret Meriläinen ja Juho Kinnunen.

OIY ry on yksi monista kymmenistä Oulun ja sen lähialueilla toimivista 
sosiaali- ja terveysalan kolmannen sektorin toimijoista. Toimijoita on monenlaisia, 

mutta koronan myötä kohtasimme kuitenkin yhteisen ongelman: kokoontuminen yhteen vaikeutui. 
Lähde kanssamme tutustumaan muihin toimijoihin lukemalla Järjestöhaastatteluja! 

Julkaisemme tätä moniosaista sarjaa tulevissa lehdissä ja yhdistyksen somessa. 
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Jokaisen tarina on arvokas

   saa turvallisesti elää                                     
omaa elämää ja mikään ei        
estä vammasta huolimatta 
   olemasta sellainen kuin on

Tarjoamme Oulun seudulla tehostettua 
palveluasumista kodeissa, joissa on 

nykyaikaiset ratkaisut sekä kiinnitetty 
erityistä huomiota yksityiskohtiin ja 

asukkaiden tarpeisiin.

Tutustu lisää www.validia.fi/asuminen/palvelut

PALVELuHAKEMIsto

PALVELUTAKSI 
Ilpo Kaarnaranta 

Siikalatva/Rantsila 

040 555 0552 
 Inva-/paarivarustus

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.
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Palvelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Meille on helppo tulla
Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä.
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Invalidiliiton 
jäsenille 

silmälasit 
-20 %

Silmälääkäri Jukka Nevalaisen 
vastaanotto liikkeissämme.

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

FYSIOTERAPIA | TOIMINTATERAPIA | PUHETERAPIA 

• Neurologinen kuntoutus
• Kipukuntoutus
• Tuki- ja liikuntaelinkuntoutus
• Teknisavusteinen kuntoutus 

tutoris.fi

MONIAMMATILLISTA 
ERIKOISKUNTOUTUSTA 
  

VARAA AIKA
puh. 020 742 4400 

tai verkossa 
www.tutoris.fi

Tutoris Erikoiskuntoutus 
Kiviharjunlenkki 4. (Rehapolis), Oulu 
Kajaaninkatu 15. (Reinilän talo), Oulu

Olemme Kelan palveluntarjoaja.
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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

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 

2

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

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

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

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

w w w. o u l u nv e r k k o ap te e k k i . f i

ma-pe 8.30-21 | la-su 10-21
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Viitteellinen kuva kohteesta

Kysy lisätietoa myyjiltämme:

Uusia kerrostalokoteja Kontinkankaalle
Dosentti on muuttovalmis. 
Tohtorin arvioitu valmistuminen on helmikuussa 2023.

Tyyppi m2 Mh. alk. Vh. alk.
3h+kt+s 70,0 91 000 272 000
3h+kt+s 73,5 99 500 297 000

Tyyppi m2 Mh. alk. Vh. alk.
2h+kt+s 37,0 44 900 148 900
2h+kt+s 50,0 56 900 188 400
3h+kt+s 61,5 63 900 212 900

Sairaalanrinteen Dosentin huoneistoesimerkit:

Sairaalanrinteen Tohtorin huoneistoesimerkit:

Autopaikan voi vuokrata tai ostaa. Autopaikka parkkitalosta 15 000€.

MUUTTOVALMIS – Asunto Oy Sairaalanrinteen Dosentti
MYYNNISSÄ – Asunto Oy Sairaalanrinteen Tohtori  
Sairaalanrinne 2, 90220 Oulu

lapti.� /sairaalanrinteendosentti ja lapti.� /sairaalanrinteentohtori

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

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.� 

Soita ja sovi yksityisesittely

Viitteellinen kuva kohteesta

Uusia kerrostalokoteja Välivainiolle
Herkuleen arvioitu valmistuminen on keväällä 2022.

Tyyppi m2 Mh. alk. Vh. alk.
2h+kt+s 45,0 47 300 157 800
3h+kt+s 51,5 49 800 166 800
3h+kt+s 66,0 60 000 199 500
3h+kt+s 75,0 70 300 233 800

Huoneistoesimerkit:

Piha-autopaikka 
6 000€,  
autokatospaikka 
9 000€.

MYYNNISSÄ 
Asunto Oy Välivainion Herkules  | Kesätie 3, 90530 Oulu

lapti.� /valivainionherkules

Piha-autopaikka 
4 500€, 
latausasema-
varauksella 7 000€.

Merellinen koti Toppilansalmen rannalta

MYYNNISSÄ
Asunto Oy Tuiran Uurre  | Kaarretie 14, 90500 Oulu

Arvioitu valmistuminen on kesällä 2023.

Tyyppi m2 Mh. alk. Vh. alk.
2h+kt+s 43,5 47 800 158 800
2h+kt+s 52,0 49 400 164 900
2h+kt+s 54,0 50 500 169 000
3h+kt+s 71,5 71 500 238 000

Viitteellinen kuva kohteesta

Huoneistoesimerkit:

Autohallipaikka mh. 8 000€, vh. 19 500€. 
Autohallipaikka latausasemavarauksella  
mh. 9 000€, vh. 21 000€.

MYYNNISSÄ
Asunto Oy Oulun Satamanvalo
Siilotie 1 C, 90520 Oulu

Tyyppi m2 Mh. alk. Vh. alk.
2h+kt+s 44,0 43 700 145 200
2h+kt+s 51,5 46 500 154 500
3h+kt+s 66,5 68 925 229 425
3h+kt+s 71,5 77 830 258 830

lapti.� /oulunsatamanvalo

Viitteellinen kuva kohteesta

lapti.� /tuiranuurre

Rakenteilla olevia koteja Tuirassa 
Arvioitu valmistuminen on joulukuussa 2022. 
Huoneistoesimerkit:
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Keskellä elämää.

www.caritaslaiset.fi

Palelulle STOP!
Pyörätuolin lämpöpussit

lapsille ja aikuisille

www.aistipuu.fi asiakaspalvelu@aistipuu.fi

Lämmin
Vedenpitävä
Helppo pukea

Käsintehty
Upeat kuosit
Alkaen 90€

0440 688 670

TaksiT 3 kpl 
8 paikkaisia (13 lasta)
Autoissa invavarustus

iin Taksikyyti 
Hannu Ukkola

BUssiT
16 ja 40 paikkaiset

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

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!

Hiltusenkaarre 28, 90620 OULU
Puh. 010 425 4703
Avoinna ma–pe: 08.00–17.00
oulurusko@ad-autokorjaamo.fi
www.ad-autokorjaamo.fi

Uudet 
toimitilat 

RUSKOSSA
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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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