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varapuheenjohtaja Terttu Karppinen 
Johanna Nummela, Seppo Mertala, Lassi Nikula, Leena Ollila, Martti Piippo.

Oulun Invalidien yhdistys perustettiin seitsemän 
muun yhdistyksen kanssa yhtaikaa viime vuosituhan-
nen alkupuolella. Yhdistys täyttää tänä vuonna kunni-
oitettavat 85 vuotta. On kunnia kirjoittaa yhdistykses-
tä, jolla on näin pitkät juuret historiassa. Yhdistyksen 
pitkä ikä kertoo toiminnan merkityksestä jäsenille. 
Pitkän aikamatkan ovat mahdollistaneet jäsenet sekä 
jäsenten valitsemat luottamustoimen henkilöt. 

OIY historiaan mahtuu monta arvokasta tarinaa 
sekä muistoa vuosien varrelta. Kesäkoti Irjala on var-
masti yksi niistä tärkeimmistä, joka on tehnyt monel-
le jäsenelle lähtemättömän muiston sydämeen. Vuo-
sien aikana on tehty paljon muutakin kuin tarinoitu ja 
muisteltu. Jäsenet ovat ennen koronaa olleet aktiivi-
sia osallistujia jäsentapahtumissa sekä urheilu- ja ver-
taistoiminnassa. Nyt koronan helpottuessa tulemme 
taas aktivoimaan yhdistyksen toimintaa.   

Korona kaikille tuttu kummajainen lamaannut-
ti Suomen pari vuotta sitten ja karsi toimintaa joka 
puolelta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
STEA:n järjestöille jakamien rahapelituotot ovat jär-
jestöjen elinehto. Koronan myötä tuotot ovat vähen-
tyneet oleellisesti ja sillä on koeteltu järjestöjen ta-
loutta. Useat järjestöt, me Oulun Invalidien yhdistys 

mukaan lukien, jouduimme kokemaan STEA:n leik-
kaavan käden. Sen myötä olemme joutuneet sopeut-
tamaan toimintaamme. 

Talousryhmä mietti ja etsi alku vuoden eri ratkai-
suja hallitukselle ja lopulta hallitus teki tasapainotta-
van päätöksen lomauttamalla toimihenkilöt sekä ir-
tisanomalla toimitilan Rehapoliksesta. Yhdistys tulee 
palaamaan perusyhdistys toiminnan juurille toimi-
maan vapaaehtoispohjaisesti ja toivoo jäseniä roh-
keasti mukaan toimintaan matalalla kynnyksellä. 

Tervetuloa kevätkokoukseen! 
Yhdistyksenä teemme yhteisten 

asioiden puolesta! 

Kevät terveisin
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n hallitus

Kevättä kohden

KOKOUSKUTSU
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen 

KE VÄTKOKOUSKE VÄTKOKOUS
Aika: keskiviikko 20.4.2022 klo 18.00. 

Paikka: Pohjansali, 1. krs, Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9, Oulu.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6§:ssä kevätkokoukselle  
määrätyt asiat sekä valitaan uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja  

loppukausiksi sekä päätetään lainan ottamisesta yhdistykselle.
Ilmoittautuminen kokoukseen on  

välttämätöntä 17.4. mennessä:  
sähköpostitse toimisto€oiy.fi tai verkkolomakkeella:  

https://www.oiy.fi/kevatkokous/.
Ei etäosallistumismahdollisuutta.

Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! Hallitus

Pääkirjoitus

Twitter: OIY_ry

www.facebook.com/ouluninvalidit

Instagram: @oiy_ry
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OIY:n järjestämän tapahtuman tiedot päivittyvät tapahtumakalenteriin
https://www.oiy.fi/tapahtumakalenteri/

Lisätietoja ja ilmoittautumiset p. 050 574 1567, toimisto@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 pu-
heenjohtajalle tai sihteerille puhelimitse, sähkö-
postitse tai kirjeitse.

Seuraavat kokoukset:
20.4. kevätkokous – aineistopäivä 6.4.
4.5. hallituksen kokous – aineistopäivä 20.4.
15.6. hallituksen kokous – aineistopäivä 1.6.

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

Helppo liikkua -viikko
Kansainvälistä esteettömyys- ja saavutettavuuspäi-
vää (GAAD) vietetään joka toukokuun 3. torstai. Inva-
lidiliitto viettää samanaikaisesti Helppo liikkua -viik-
koa, joka järjestetään tänä vuonna 16. – 22.5.2022. 

Tämän vuoden teemana on yhdenvertaiset lii-
kuntamahdollisuudet. Invalidiliitto kampanjoi ai-
heesta viikon ajan valtakunnallisesti, ja jäsenyhdis-
tykset järjestävät erilaisia esteettömiä tapahtumia 
ympäri Suomea. 

Esteettömyys- ja saavutettavuuspäivänä 
19.5.2022 järjestetään ensimmäisen kerran estee-
tön ulkoliikuntatapahtuma Helppo liikkua -lenk-
ki. Lenkki kierretään Invalidiliiton entisen pääjohtaja 
Petri Pohjosen kunniaksi Helsingissä. Vastaavanlai-
sia lenkkejä toteutetaan Helppo liikkua -viikon aika-
na myös muilla paikkakunnilla.  

Yhteistyössä Suomen  
Paralympiakomitea ja Validia Oy
Suomen Paralympiakomitea on valtakunnallinen ur-
heilu- ja liikuntajärjestö, jonka tehtävänä on kehit-
tää ja koordinoida suomalaista vammaisurheilua ja 
-liikuntaa matalan kynnyksen harrastamisesta aina 
kansainväliseen huippu-urheiluun saakka. 

Validia Oy toteuttaa asumis- ja kuntoutuspalvelui-
ta aivo- ja selkäydinvaurioiden sekä muun vamman 
tai sairauden vuoksi apua tarvitseville. Valtakunnalli-
nen Validia Oy on vastuullinen yhteiskunnallinen yri-
tys ja osa Invalidiliitto-konsernia.

Kampanjaa voi seurata somessa tunnisteilla 
#HelppoLiikkua.

Lämpimät 
kiitoksemme 

Rotuaarin apteekille, 
joka lahjoitti vuoden 2021 

muovipussimyynnin tuoton OIY ry:lle.  

YHDISTYS TIEDOTTAA

Invalidiliitto valmistelee uutta strategiaansa. Liiton 
perustehtävästä, jäsenistön tarpeista ja toimintaym-
päristön muutoksesta on käyty paljon antoisaa kes-
kustelua. On puhuttu vetovoimaisuudesta, osallistu-
misen mahdollisuuksista ja vaikuttamistoiminnasta. 
Päätöksen strategiasta tekee liittovaltuuston kevät-
kokous.  Uusi, tammikuussa työnsä aloittanut liitto-
valtuusto on siis tärkeän asian äärellä. 

Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaike-
aa. Maailma ympärillämme muuttuu arvaamattomin 
tavoin. Koronapandemia on mullistanut elämäämme 
jo parin vuoden ajan ja vaatinut monenlaista sopeu-
tumista. Nyt mieltämme askarruttavat maailmanpoli-
tiikan huolestuttavat käänteet. 

Tulevaisuutta koskevia valintoja on kuitenkin teh-
tävä vaativinakin aikoina. Perusasioiden mielessä pi-
täminen helpottaa. Mitä ja keitä varten ollaan ole-
massa? Mitä ainakin pitäisi saada aikaan? Tämä pätee 
niin isoihin kuin pieniin organisaatioihin. Säännöt 
raamittavat toimintaa. Lisäksi tarvitaan hyvää tilanne-
kuvaa ja ajassa elävää suunnittelua. 

Yhdistyksessä on hyvä ajoittain keskustella avoi-
mesti siitä, mihin toimintaa tulisi suunnata. Perusteh-
tävän kannalta keskeisistä, jäsenistölle tärkeistä ja hy-
vin toimivista asioista kannattaa pitää kiinni. Jostakin 
muusta voi kenties luopua ja kehittää tilalle uutta. In-
nostus, taito ja jalat maassa -asenne ovat yhdistelmä, 

joka vie pitkälle. Yhteistyö muiden toimijoiden kans-
sa tuo toimintaan usein vielä lisävoimaa. 

Kansalaisjärjestöjen perusolemukseen kuuluu se, 
että ihmisten tekemällä toiminnalla pyritään yhtei-
seen päämäärään. Yhdistyksissä toimitaan usein va-
paaehtoispohjalta, halusta saada aikaan hyvää. Tämä 
on korvaamattoman arvokasta ja tuottaa hyvinvoin-
tia kansalaisille.

Invalidiliiton jäsenyhdistykset rakentavat vammais-
ten ihmisten hyvinvointia lukuisin eri tavoin. Yhdis-
tykset vaikuttavat ja pitävät esillä jäsenistölle tärkeitä 
asioita. Tämä on tärkeää erityisesti nyt, kun hyvin-
vointialueiden toiminta käynnistyy ja palvelujen jär-
jestämistavassa tulee tapahtumaan muutoksia. Hy-
vinvointi rakentuu myös yhdistystoiminnan arkisissa 
pienissä kohtaamisissa. Yhdistys on monelle tärkeä 
lähiyhteisö. Toisten ihmisten läsnäolo ja tuki kannat-
telee. 

Yhdistysten toiminnassa eri tavoin mukana ole-
vat ihmiset ansaitsevatkin suuren kiitoksen työstään 
ja panoksestaan. Yhdistystoiminnasta on syytä tun-
tea iloa ja ylpeyttä! Pidetään se mielessä arjen mels-
keissä. 

Valoisia aikoja toivottaen,
Terhi Jussila

järjestöjohtaja, Invalidiliitto ry 

Tulevaisuus tehdään yhdessä

OIY:n tulevat tapahtumat
o 30.3. OIY:n aamupäivä Aleksinkulmassa,  

klo 10.30-12.30, Pohjansali, 2. krs
o 20.4. Kevätkokous klo 18, ks. ilmoitus
o 27.4. OIY:n aamupäivä Aleksinkulmassa,  

klo 10.30-12.30, Pohjansali, 2. krs
o 19.5. Helppo liikkua -viikon tapahtuma,  

ohjelma tarkentuu myöhemmin
o 25.5. OIY:n aamupäivä Aleksinkulmassa,  

klo 10.30-12.30, Pohjansali, 2. krs

o 14.6. Torikahvit, kokoontuminen Toripolliisilla 
klo 12, yhdistys tarjoaa kahvit!

o 17.8. Makkaranpaistoa ym. Virpiniemessä, klo 
12 alkaen

o 27.-28.8. Rokuan syyspäivät, ks. ilmoitus
o 14.9. Neljän yhdistyksen tapaaminen Raahes-

sa, klo 11 alkaen, ilmoittaudu 5.9. mennessä!
o tulossa loppusyksystä Oulu-Kainuu-alueen ta-

pahtuma Oulussa 

Tapahtumien päivittyvät tiedot  
löytyvät tapahtumakalenterista

https://www.oiy.fi/tapahtumakalenteri/
Lisätietoja ja ilmoittautumiset p. 050 574 1567, toimisto@oiy.fi



6 OIY:n Jäsenlehti 1/22 7OIY:n Jäsenlehti 1/22

YHDISTYS TIEDOTTAA YHDISTYS TIEDOTTAA

Kevätkausi päättyy 15.5.2022

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. 044 703 8046 
 
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.
Pe klo 14-16 Jatulin liikuntakeskus, Haukipudas. 

Sähköpyörätuolisalibandy
Ti ja pe klo 18–19.30 Kasarmin liikuntasali, Upseerin-
katu 4. Kokeilu onnistuu joukkueen tuolilla, ilmoita 
tarpeesta joukkueenjohtajalle p. 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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Menneitä tapahtumia

Oulun Eläkeläiset ry:n tanhutanssiryhmä.

Nokipannukahvit kodalla.

Oulu-Kainuu-alueen yhdistysten syyspäiviä vietet-
tiin lokakuun alussa tuttuun tapaan Rokualla. OIY:n 
jäseniä lähti mukaan noin 30. Yhdistys varasi matkaa 
varten esteettömän linja-auton, johon pääsee his-
sin avulla myös pyörätuolilla kyytiin. Osa siirtyi bus-
sin penkkiin istumaan, osa istui mieluummin omassa 
tuolissa matkan ajan Ehkäpä jo toisen koronavuo-
den selättäminen toi lisää innokkuutta osallistujiin, 
sillä yhteensä Rokualle osallistui alueen invalidiyh-
distysten jäseniä lähes 160! Tapahtuman avasi Inva-
lidiliiton tuore toimitusjohtaja Janne Juvakka, hän 
kertoi mm. liiton arvoista ja vapaaehtoistyön mer-
kityksestä alueilla. Myös liittovaltuustovaalien eh-
dokkaat esittäytyivät. Viikonloppuun kuului mm. ul-
koilua, nokipannukahvit, uintia ja saunomista, hyvää 
ruokaa, bingoa, laserammuntaa sekä kosolti hyvää 
seuraa ja rentoa oleskelua.

Rokuan syyspäivät järjestetään tänä vuonna 27.-
28.8., ks. ilmoitus!

Marraskuussa kutsuimme jäsenistön kakkukah-
veille juhlimaan kaikkia kuluvana vuonna pyöreitä 
vuosia täyttäviä jäseniä. Pyöreitä täytti yhteensä 29 
henkilöä ja heistä kuusi tapasimme Aleksinkulmas-

Janne Juvakka puhuu Rokuan syyspäivien avajaistilaisuudessa.

sa yhdessä 20 muun jäsenen kanssa. Yhdistykses-
sä työskennellyt harjoittelija Satu Karjalainen järjesti  
tilaisuuteen vieraaksi Oulun Eläkeläiset ry:n tanhu-
tanssiryhmän. Esitys oli eläväinen, perinteinen ja sai 
kaikki hymyilemään.

Marraskuun lopussa vietettiin pikkujouluja Alek-
sinkulmassa. Tapaamiseen osallistui n. 30 henkilöä 
ja saimme aikaan hienon tunnelman laulamalla jou-

lulauluja pianon säestyksellä ja syömällä riisipuuroa 
luumukiisselin kanssa. Työharjoittelija Satu veti jou-
luisen ja lähes leikkimielisen tietovisan, jonka jälkeen 
taas laulettiin. Kohta jaksettiin taas syödä torttuja 
ja vaihdettiin pienet lahjatkin. Kiitokseksi vuodes-
ta tilaisuudessa palkittiin vuoden tulokas, vuoden il-
moittautuja, vuoden selviytyjä, vuoden kuski, vuo-
den sinnittelijä, vuoden apuri ja vuoden taistelija.

Pikkujoulut Aleksinkulmassa.
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Tietoa Toivo -vertaistuki sovelluksesta
Toivo-vertaistukisovellus on ohjelma, joka tarjo-
aa vertaistukea ja tietoa sairastuneille, vammaisil-
le ja heidän omaisilleen. Sovellus on kehitetty kump-
panuustoimintana yhdessä OLKA-toiminnan, HUSin 
(Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) ja EJY ry:n 
välillä. Toivo-vertaistukisovellusta voi käyttää puhe-
limella tai tietokoneella. Se on ladattavissa sovellus-
kaupoista tai sitä voi käyttää verkkoselaimella. Sovel-
luksen kehittäjäyrityksenä on ollut Mesensei Oy.

Toivo-sovellus on maksuton ja sitä voi käyttää 
myös anonyymisti. Sovelluksen vertaistuki ei liity yk-
sittäiseen sairauteen tai vammaan, vaan tukea voi 
hakea erilaisilla taustoilla. Toivo-sovelluksen vertais-
tukijat ovat luotettavia, koulutettuja ja sitoutuneita 
vaitioloon myös sen jälkeen, kun lopettavat vertais-
tukijoina. Palvelu perustuu kahdenkeskiseen vertais-
tukeen.

Sovelluksessa on tietoa vertaistukea järjestävistä 
kansalaisjärjestöistä ja niiden tapahtumista. Toivo-so-
vellus tarjoaa yhdistyksille uudenlaisen toimintaym-
päristön. Tarkoitus ei ole kuitenkaan korvata kasvok-
kain tapahtuvaa toimintaa, vaan sovellus täydentää 
olemassa olevia vertaistuen muotoja. Sovelluksen 
käyttäjän ei tarvitse tietää, mistä yhdistyksestä hakee 
vertaistukea tai tietoa.

Toivo-sovellus on kehitetty, koska OLKA-toimin-

nan tarjoama vertaistuki erikoissairaanhoidossa ei 
pysty tarjoamaan kaikille halukkaille heidän tarvitse-
maansa tukea. Toivo-sovellus on riippumaton ajasta 
ja paikasta ja sitä voidaan hyödyntää myös erilaisissa 
kriisivaiheissa. Tietoa OLKA-toiminnasta ja Toivo-ver-
taistukisovelluksesta voi saada sairaaloiden ja lääkäri-
keskusten henkilökunnalta.

Lähde: https://olkatoiminta.fi/materiaalit/tietoa-toi-
vo-sovelluksesta/

Lisätietoa: 
toivo@olkatoiminta.fi, 
OLKAn asiantuntija 
Kaisa Kauhanen 
kaisa.kauhanen@ejy.fi, 
p. 050 382 7711

Kiistola urheilija-apuraha
Vuoden 2022 apurahan hakuaikaa on 

pidennetty, lähetä hakemuksesi 
30.4.2022 mennessä!

OIY ja Kiistola-säätiö jakavat urheilija-apurahaa. 
Tukea myönnetään kannustettavaan liikunta- tai 
urheiluharrasteeseen, joka jatkuakseen tarvitsee 
Kiistola-apurahan. Voidaan siis puhua ”kannus-
tusrahasta”. 

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 
jälkikäteen. 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 tarkoituk-

seen, kuinka paljon?
● onko sinulla mahdollista kustantaa kuluja osit-

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

saan kertoa, tositteet pyydetään tarvittaessa 
erikseen

Hakemuksen on tärkeää antaa hyvä kuva Kiistola-avustuksen merkittävyydestä hakijan tilanteessa. 
Hakemusten toimitus 30.4.2022 mennessä: toimisto@oiy.fi. 

YHDISTYS TIEDOTTAA

OIY:n liikuntasuunnitteluhanke 
on startannut!

Yhdistys on hakenut seuratukea (OKM – Opetus- ja 
kulttuuriministeriö) kaksivuotiselle kehityshankkeel-
le. Ensimmäinen osa kehityshankkeesta on alkanut 
joulukuusta 2021 ja päättyy vuoteen 2022. Ensim-
mäiselle osalle on myönnetty avustusta yhteensä 18 
000 €

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu las-
ten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä 
monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämi-
seen. Nuoria on ennestään yhdistyksen toiminnassa 
mukana hyvin vähän, ja saman aikaisesti on tiedos-
sa, että vammaisten nuorten voi olla vaikea löytää 
tukea tai apua harrastuksen aloittamiseen. Harrasta-
minen tai liikkuminen toteutuu liikuntavammaisella 
yhden lajin parissa useammin kuin vammattomal-
la. Uuden harrastuksen aloittaminen voi olla vaike-
aa. Nämä ilmiöt korostuvat liikuntavammaisilla, jol-
lain tavoin tukea tai apua tarvitsevilla henkilöillä. 

Matalan kynnyksen toiminta tarkoittaa LiSu-
hankkeessa huomattavasti madallettuja maksuja tai 
ilmaista toimintaa. Matalan kynnyksen toiminnassa 
pyritään vahvistamaan tiedottamista verkossa sekä 
myös painettuna versiona. Hankkeessa pyritään tar-
joamaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea sekä 
erityisurheiluvälineiden lainaamista lajikokeiluja var-
ten. Lisäksi matalan kynnyksen toiminta tarkoittaa 
harrastamisen onnistumista harrastajan omalla ta-
solla, kyvyt ja vamman haitta positiivisesti huomi-
oituna.

LiSu-hankkeen (liikuntasuunnitteluhanke) tavoit-
teena on edistää matalan kynnyksen liikuntatoimin-
taa nuorille liikuntarajoitteisille henkilöille, mutta 
hankkeessa tuetaan myös kaiken ikäisiä harrastajia 

löytämään oma liikuntalajinsa. Matalan kynnyksen 
toiminta tarkoittaa LiSu-hankkeessa huomattavasti 
madallettuja maksuja tai ilmaista toimintaa. Matalan 
kynnyksen toiminnassa pyritään vahvistamaan tie-
dottamista verkossa sekä myös painettuna versiona. 
Lisäksi matalan kynnyksen toiminta tarkoittaa har-
rastamisen onnistumista harrastajan omalla tasolla, 
kyvyt ja vamman haitta positiivisesti huomioituna.

 Hankkeessa pyritään tavoittamaan liikuntarajoit-
teisia henkilöitä, ja saada heidän toiveitaan ja osal-
lisuuttaan esiin tulevien lajikokeilujen sekä lajivi-
deoiden suunnittelussa. Hankkeen ensimmäisenä 
vuotena luvassa on juuri lajivideoita harrastajien toi-
veiden mukaisesti sekä lajikokeiluja, josta toivotta-
vasti mahdollisimman moni harrastaja löytäisi mie-
leisensä lajinsa. Ensimmäinen hankevuosi painottuu 
juuri uusien lajivideoiden tekemiseen yhteistyössä 
nuorten, paikallisten seurojen, yhdistysten ja kau-
pungin liikuntapalveluiden kanssa.

Hankkeen vahvana tarkoituksena on toimia yli 
seura- ja toimijarajojen, jotta harrastajat löytävät 
oman liikuntatoimintansa mahdollisimman helposti. 

Otamme hankkeessa harrastajien toiveita ja ide-
oita hyvin mielellämme vastaan. Jos olet kiinnostu-
nut myös osallistumaan lajivideoiden tekoon, olet-
han yhteydessä. Toteutamme videoita syksyn aikana. 

Voit lukea lisää LiSu-hankkeesta Oulun invalidi-
en yhdistyksen nettisivuilta: https://www.oiy.fi/ Seu-
raathan meitä myös Facebookissa ja Instagramissa.

Yhdessä saamme liikunnan riemua jaettua mah-
dollisimman monelle sitä toivovalle harrastajalle! 

Aurinkoista kevättä kaikille!     

Yhteystiedot
Pia Jokinen
p. 044 491 6741 
oiyry@oiy.fi
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JÄRJESTÖHAASTATTELU

Oulun Sydänyhdistys
Oulun Sydänyhdistyksen toiminnasta kertovat OIY:n 
toimistolla jäsensihteeri ja tiedottaja Kaisu Heiko, 
sydänkerhon ohjaaja ja vertaistukihenkilöiden vas-
tuuhenkilö Valter Haverinen sekä taloudenhoitaja ja 
vaalikeräysvastaava Hannu Lauronen. Kaikki haasta-
teltavat ovat olleet pitkään mukana Sydänyhdistyk-
sen toiminnassa.

Sydänyhdistyksellä on omat nettisivut osoitteessa 
www.sydanliitto.fi/oulu sekä Facebook-sivut.

”Sitä me yritämme tähdentää,  
että pitäisi vain nousta sieltä  

sängynpohjalta ylös ja lähteä elämään.”
Oulun Invalidien Yhdistys onnittelee marraskuus-

sa 50 vuotta täyttänyttä Oulun Sydänyhdistystä. Yh-
distyksen sydäntyö, kuten vertaistukitoiminta, on 
erittäin tärkeää sydänpotilaille. Useille on tehty pal-
lolaajennus tai avosydänleikkaus, minkä jälkeen ih-
minen voi kokea apatiaa ja jopa masennusta. Sydän-
yhdistyksen vertaiset ovat kertomassa yhdistyksestä 
ja sen toiminnasta sekä vastaamassa sydänpotilai-
den kysymyksiin Oysissa kaksi kertaa kuukaudessa 
toteutuvilla sydänosastokäynneillään ja neljä kertaa 
vuodessa toteutuvilla sopeutumisvalmennuskurs-
seilla. Oulun Sydänyhdistys tarjoaa jäsenilleen muun 
muassa sydänkerhotoimintaa, porinapiirin, tulppa-
ryhmän, liikuntaa uinnin ja kuntosalin muodossa 
sekä virkistykseksi matkoja ja retkiä. Yhdistyksen jä-
senyys ei vaadi sitä, että henkilö sairastaa sydänsai-
rautta. Heiko muistuttaa, että myös perhejäsenyys 
on mahdollinen. Tällöin samassa taloudessa asuva 
voi liittyä jäseneksi halvemmalla. Jäseneksi voi liittyä 
sähköpostitse, ottamalla puhelimitse yhteyttä Kaisu 
Heikoon tai täyttämällä liittymislomakkeen yhdis-
tyksen verkkosivuilla.

”Meillä on 1100 jäsentä.  
Sydänkerhon osallistujamäärä on  

noin 50-60 ihmistä ja  
porinapiirin 20-30 ihmistä.”

Haverinen mainitsee sydänkerhon ja porinapiirin 
kokoontuvan kerran kuukaudessa. Sydänkerhossa 
on aina kahvitarjoilu sekä jotain ohjelmaa, esimer-
kiksi esitelmä, musiikkiesitys ja yhteislaulua. Po-
rinapiirissä kahvitellaan ja keskustellaan jonkun tie-
tyn aiheen ympäriltä. Koronan takia porinoita on 
käyty Teams-alustan välityksellä.

”Ihmisillä on valtava tarve päästä johonkin ja näh-
dä sitä tuttua porukkaa, koska ollaan koronan takia 
oltu neljän seinän sisällä.”

Heiko ja muut Sydänyhdistyksen hoitajataustaiset 

henkilöt tekevät terveysmittauksia pientä maksua 
vastaan kerran kuukaudessa Rotuaarin Apteekis-
sa ja Oulun Yliopiston Apteekissa. Tärkeiden arvo-
jen (verenpaine, verensokeri ja kokonaiskolesteroli) 
mittaaminen tapahtuu ajanvarauksella taas syksystä 
lähtien. Heikon mukaan ihmiset odottavat mittauk-
sia ja keskustelevat siinä samalla laajemminkin asi-
oistaan.

Vuoden 2022 Sydänviikkoa vietetään 8.-15.5. Iloa 
ruuasta teemalla. Oulun Sydänyhdistys on järjestä-
nyt tavallisesti aina tuolle kyseiselle viikolle paljon 
tapahtumia. Oulun Sydänyhdistys viettää 50-vuo-
tisjuhlaa 23.10.2022. Juhlapuhujaksi on lupautunut 
kansanedustaja Paula Risikko.

Lisätietoa:
www.sydanliitto.fi/oulu 
facebook.com/oulunsydänyhdistys

Sydänviikon viettoa Kuusisaaressa Hannu Lauronen ja Valt-
teri Haverinen.

Sydän-ständillä OYS:ssa Tiia Jurvelin (vas.), Kaisu Heiko, Anja 
Yli-Kokkila ja Martti Lepojärvi.

JÄSENYYS YHDISTÄÄ

Minun nimeni on Virpi Sillanpää-Posio. Olen 53- 
vuotias nainen Oulusta. Invalidiliiton jäseneksi lii-
tyin keväällä 2020, kun sain selkärangan murtuman 
seurauksena selkäydinvamman. Liikuntakyky on pa-
lautunut sen verran, että pystyn lyhyitä matkoja ko-
tona myös kävelemään, rollaattoriin tukeutuen. Pää-
sääntöisesti liikun pyörätuolilla ja kotona liikuttelen 
sitä potkuttelemalla. Käden ongelmien vuoksi pyö-
rätuolin kelaaminen on minulle hankalaa ja kivuli-
asta. Työkyvyttömyyseläkkeellä olen ollut nyt kolme 
vuotta. 

Olen opiskellut kolme ammattia: sisätautien -ja ki-
rurgian sairaanhoitaja, diakonissa ja teologian mais-
teri. Teologian maisteri ei tietenkään ole ammatti, 
mutta se on edellytys pappisvihkimykselle. Viimei-
sin työpaikkani oli olla oppilaitospappina sosiaali- ja 
terveysalan opiskelijoille. 

Kun vuonna 2011 menin ensimmäiseen selkäleik-
kaukseeni, en tiennyt olevani uuden ”uran” alku-
lähteillä. Minulle on kertynyt kokemusta potilaana 
olosta sairaalassa, liikaakin. Viimeisimmällä leikkaus-
reissulla oli anestesialääkäri laskenut minun olleen 
leikkaussalissa yli 50 kertaa. Tiedän miltä tuntuu olla 
se potilas, jonka kohdalla aivan kaikki menee pie-
leen. Tiedän myös miltä tuntuu, kun leikkaus onnis-
tuu ja hoitajalla on aikaa juuri minulle. Tiedän mitä 
on kärsiä kroonisista kivuista.

Tiedän myös miltä tuntuu menettää liikuntakyky. 
Näiden ”sairaiden vuosien” aikana olen jakanut tun-
temuksiani rehellisesti myöskin sosiaalisessa medi-
assa. Olen antanut ystävien kurkistaa potilashuo-
neeseen minun kauttani. Instagramista minut löytää 
nimellä Vaamitar.

Tänä keväänä pääsin kokemustoimijan perus-
koulutukseen, jonka nämä edeltäneet oppivuodet 
mahdollistivat. Aivan ensimmäistä kertaa koulutus 
järjestettiin kokonaan verkkovälitteisesti. Kokemus-
toimijat ovat kokemustoimintaverkoston koulutta-
mia eri potilasjärjestöihin kuuluvia ihmisiä, joilla on 
kokemusta jostakin vammasta, sairaudesta tai haas-
tavasta elämäntilanteesta joko itsellään tai läheise-
nä. Meitä koulutettavia oli tällä kertaa noin kaksi-
kymmentä. Erittäin mielenkiintoista oli kuulla toisten 
tarinoita. Verkossa toimiminen toi omat haasteensa 

OIY:n uusi 
kokemustoimija 
esittäytyy

ja hyvät käytäväpuheet jäivät puhumatta, kun emme 
tavanneet kasvotusten.

Koulutuksessa opeteltiin jäsentämään oma koke-
mustarina. Vaikein harjoitus oli ns. hissipuhe, jossa 
piti kahdessa minuutissa kertoa tiivistetysti oma ta-
rina. Nyt edessä on vielä arvioitavan ns. näyttöluen-
non pitäminen. Tuon viimeisen osion jälkeen tiedot 
lisätään kokemuspankkiin. Sieltä tilaajat etsivät tar-
vitsemiaan kokemustoimijoita. 

Kokemustoimijat voivat toimia sote-ammattilais-
ten, alalle opiskelevien tai eri sidosryhmien tiedon 
ja ymmärryksen lisääjinä. Heidän tietoaan hyödyn-
netään myös sote- palveluiden kehittämisessä ko-
kemuksen tuoman asiantuntijuuden kautta. Myös 
yksityisten palvelualojen yritykset, esim. taksiyrittä-
jät tai ravintolat käyttävät kokemustoimijoiden asi-
antuntemusta. Yhteydenottoja tulee myös medialta 
haastatteluihin. 

Kokemustoimija voi siis toimia kouluttajana, ke-
hittäjänä, vaikuttajana jne. Minulle tämä kokemus-
toimijuus tuo uuden mahdollisuuden palata aina vä-
lillä tuonne opiskelijamaailmaan. Olen jo ennen tätä 
koulutusta toiminut ”epävirallisesti” käyden puhu-
massa esim. fysioterapian opiskelijoille kroonisesta 
kivusta. Kertomalla kokemuksistani, voin olla muut-
tamassa ja inhimillistämässä sairaalamaailmaa. Tämä 
on vapaaehtoistyötä eli aivan ammatiksi tästä ei ole, 
mutta osa paikoista maksaa pienen korvauksen. Tu-
levaisuudessa haaveilen pääseväni vielä jatkokoulu-
tukseen, joka suuntaa erityisesti vaikuttamistyöhön.  
Uskallan vahvasti suositella koulutukseen lähtemis-
tä, jos hiukankaan kiinnostaa!

Virpi Sillanpää-Posio



14 OIY:n Jäsenlehti 1/22 15OIY:n Jäsenlehti 1/22

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

Jos haluat merkkipäiväsi 
IT-lehteen, ilmoita siitä 

toimistolle vähintään 2 kk 
ennen merkkipäivääsi.

Oulun Seudun Allergia-, Atopia- ja Astmayhdistyksen 
toiminnasta ja omasta tarinasta työssä sairastunee-
na kertoo Hilkka Nivukoski OIY:n toimistolla. Hän toi-
mii Allergia-, Atopia- ja Astmayhdistyksessä vertais-
ohjaajana ja kokemusasiantuntijana. Lisäksi hän on 
haastatteluhetkellä ehdolla Oulun kaupungin vam-
maisneuvostoon kolmannelle kaudelle ja aloittamas-
sa syksyllä hallitustyöskentelyn Allergia-, Atopia- ja 
Astmayhdistyksessä.

Oulun Seudun Allergia-, Atopia- ja Astmayhdistyk-
sellä on omat nettisivut osoitteessa www.oulu.aller-
gia.fi sekä Facebook-sivut.

Nivukoski korostaa, että yhdistyksen jäsenistön 
sairauskirjo on laaja. Jäsenet sairastavat muun muas-
sa astmaa ja erilaisia allergioita. Myös erilaiset ihos-
airaudet ovat syitä, miksi liitytään yhdistykseen. Ni-
vukoski kuitenkin toteaa, että kuka tahansa voi liittyä 
yhdistyksen jäseneksi. Koska jäsenet ovat kaikenikäi-
siä, yhdistys suuntaa toimintaansa vauvasta vaariin. 
Erilaiset vertaistukiryhmät ovat yhdistyksen olennais-
ta toimintaa. Nivukoski kertoo vetäneensä tänä ke-
väänä nettiryhmää astmaatikoille. Koronatilanteen 
salliessa hän vetää syksyllä kasvokkaisia vertaistapaa-
misia home-, hajuste- ja sisäilmaongelmista sairastu-
neille sekä astmaatikoille yhdistyksen toimistotiloissa 
Kumppanuuskeskuksessa. Nivukoski mainitsee syk-
syn toiminnasta esimerkkinä vesijumpat, jotka jatku-
vat aina 29.5.2022 saakka.

”Allergioiden kanssa täytyy olla  
todella varovainen.  

Ne voivat olla hengenvaarallisia.”
Nivukoski mainitsee muun muassa pähkinäaller-

gian voivan mahdollisesti aiheuttaa anafylaktisen re-
aktion. Ihminen voi tällöin pahimmillaan menettää 
tajuntansa nopeasti.  Hän tarvitsee aina pikaisesti pai-
kalle ambulanssin sekä viivytyksettä adrenaliinia. Vai-
keaa ruoka-aineallergiaa sairastavat ihmiset pitävät 
mukanaan adrenaliini-injektoria ensiapuna joka pai-
kassa, kuten syödessään ravintolassa. Heidän kannat-
taa kertoa ympärillään oleville ihmisille vaikeasta ruo-
ka-aineallergiastaan ja mukanaolevasta injektorista. 
Sivullinenkin voi joutua painamaan injektorin henki-
lön ulkoreiteen tarvittaessa vaatteiden läpi, jos reak-
tion saanut henkilö ei pysty enää itse toimimaan ti-
lanteessa.

Nivukoski toteaa sairastuneensa työpaikallaan sai-
raalassa homeen takia. Hänellä on ammattitautidiag-
noosi vaikeasta työperäisestä astmasta ja allergises-
ta nuhasta. Hän ei ollut lapsena millekään allerginen. 
Nivukosken tarina sisäilmasta sairastuneena alkoi 
vuonna 1999, jolloin hän voi todella huonosti. Hänen 

keuhkonsa olivat täynnä limaa, ääntä ei juuri tullut ja 
yskä oli jatkuvaa. Työterveyslääkäri totesi hänen ole-
van vakavasti sairas. Nivukoski muistelee ajatelleen-
sa tuolloin, että hänellä on nyt tietysti syöpä. Ei ollut 
syöpää, mutta lähellä oli työterveyslääkärin mukaan 
hengenvaarallinen tilanne, jossa Nivukoski oli hukkua 
omaan limaan. Nivukoski kertoo kesken työpäivän 
päätyneensä lääkärin kehoituksesta päivystykseen ja 
sitä kautta potilaaksi sairaalaan. Hänen keuhkoistaan 
kuului tuolloin astmakonsertti – ritisi ja paukkui.  Kor-
tisonia annettiin päivystyksessä kaikilla mahdollisilla 
antotavoilla, jotta saatiin Nivukosken keuhkoja rau-
hoittumaan. Vuonna 2000 lääkärit määräsivät hänelle 
kortisoni- ja antibioottikuureja sekä sairauslomia. Ni-
vukoski palasi kerta toisensa jälkeen sairauslomalta 
töihin, mutta oireet palasivat todella hankalina muu-
tamassa viikossa.

”Keuhkolääkäri sanoi, ettei sinusta  
ole enää työhön. Sain 54-vuotiaana  

eläkkeen eli jäin nuorena pois työelämästä.”
Nivukoski jatkaa tarinaansa siten, että vuosi 2000 

meni vuoroin töissä ja vuoroin sairauslomalla. Vuo-
den 2001 tammikuussa työterveys- ja keuhkolääkä-
ri totesivat, ettei Nivukoski voi enää palata työpaik-
kaansa sairaalaan. Hänen kehonsa ei kestänyt sitä 
jotakin, mikä sisäilmassa oli vikana. Syy sairastumisel-
le löytyi myöhemmin. Se oli sädesieni eli aktinobak-
teeri Streptomyces albus. Nivukoski kertoo käyneen-
sä kuntoutustutkimuksessa ja saaneensa kuntoutusta. 
Hänet uudelleenkoulutettiin ammatillisen kuntou-
tuksen toimenpiteenä sosionomiksi erikoistuen lap-
si- ja nuorisotyöhön. Nivukosken mukaan hän ei voi-
nut olla sittenkään töissä. Hän sai edelleen tuttuja, 
vaikeita oireita. Nyt oireiden ilmenemiseen riitti, kun 
esimerkiksi hoitolapset tulivat hometalosta, lapsiaan 
hakemaan tulleet vanhemmat tuoksuivat tupakan-
savulta tai kollegat tuoksuivat hajuvedeltä. Nivukos-
ki on ollut kertomansa mukaan työkyvyttömyyseläk-
keellä vuodesta 2004 lähtien. 

Nivukoski on sitä mieltä, että parhaiten sairastu-
nutta ymmärtää toinen sairastunut. Näin ollen hän 
pitää luontevana roolinaan vertaisohjaajan roolia. Lo-
puksi Nivukoski toteaa, että häntä saa pyytää kerto-
maan tarinansa, hän kertoo sen mielellään kokemus-
asiantuntijan roolista käsin.

”Tervetuloa yhdistyksen toimijaksi ja  
vapaaehtoiseksi! Kaikki ovat tervetulleita.”

Lisätietoa: www.oulu.allergia.fi
facebook.com/Oulun-Seudun-Allergia-Atopia-ja-
Astmayhdistys-ry-320463528332578

Oulun Seudun Allergia-, Atopia- ja 
Astmayhdistys

Lämpimät 
kiitokset 

Pieni ele -vaalikeräyksen lipasvahdeille. 
Ilman vapaaehtoisia, emme olisi voineet 

osallistua tähän varainhankintakampanjaan. 
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PALVELUHAKEMISTO

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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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 apuvälinekartoi-

tus
• tarjous apuvälinekartoituksessa ilmenneestä apuväli-

netarpeesta
• neuvonta auton- ja apuvälineiden tukitoimista
• tarvittaessa teemme hakemukset autoveronpalautuk-

sesta, 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

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 
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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

2

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

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

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

 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 

Oulun 9. Ruskon Apteekki 
Laakeritie 4 
(K-Citymarket Rusko)
p. 08 530 2144

PALVELEMME 
ma-pe 8.30-20
la 9-17, su 12-17

VERKKOAPTEEKKI 24/7
www.ruskonapteekki.fi 

Anonyymi 
lahjoitus

Vuokraa 
Hattarakone!

Vuokraa meiltä hattarakoneen juhliin tai 
muihin tapahtumiin

Tulossa jälleen

8.6.2022! 

Kesän iloisin
ilmaistapahtuma 

Oulun Kuusisaaressa!
 

Seuraa somessa
facebook.com/

KaikkienKesafestari

Vuokrahinta 50 €/vrk, lisäpäivä 25 €

vuokrahinta sisältää hattarakoneen, 
punaisen värin, 20 hattaratikkua
- lisätikut 20 kpl/10 €
- lisäksi tarvitset vain 
    hienosokeria

Varaukset ja 
tiedustelut: 
toimisto@oiy.fi ja 
p. 050 574 1567
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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

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• Jakopäähuollot
• Jarruhuollot• Jarruhuollot
• Pyöränlaakerien vaihtotyöt• Pyöränlaakerien vaihtotyöt
• Määräaikaishuollot• Määräaikaishuollot
• Ilmastointihuollot• Ilmastointihuollot

Kysy Tarjous!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

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

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

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
www.oiy.fi

Invalidiliiton 
jäsenille 

silmälasit 
-20 %

Silmälääkäri Jukka Nevalaisen vastaanotto liikkeissämme.Silmälääkäri Jukka Nevalaisen vastaanotto liikkeissämme.
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Kysy lisätietoa myyjiltämme:

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
Lomalla

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

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

Uusia kerros- ja rivitalokoteja Välivainiolle
Arvioitu valmistuminen 8/2023.

ENNAKKOMARKKINOINNISSA 
Asunto Oy Välivainion Pegasus, Oulu 
Kesätie 3, 90530 Oulu

Uusia kerrostalokoteja Länsi-Tuiraan
Arvioitu valmistuminen syksyllä 2023.

ENNAKKOMARKKINOINNISSA 
Asunto Oy Kisakentän Onni
Kangastie 7, 90500 Oulu

lapti.� /kisakentanonni

Viitteellinen kuva kohteesta

Viitteellinen kuva kohteesta

Uusia kerrostalokoteja Kontinkankaalle
Tohtorin arvioitu valmistuminen on helmikuussa 2023.

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

MYYNNISSÄ
Asunto Oy Sairaalanrinteen Tohtori  
Sairaalanrinne 2, 90220 Oulu

lapti.� /sairaalanrinteentohtori

Huoneistoesimerkit:
Tyyppi m2 Mh. alk. Vh. alk.
2h+kt+s 37,0 47 400 157 900
2h+k 39,5 50 700 168 200
2h+kt+s 49,0 59 300 197 800
2h+kt+s 50,0 56 900 188 400
3h+kt+s 61,5 63 900 212 900

Viitteellinen kuva kohteesta

Uusia kerrostalokoteja Kempeleeseen
Arvioitu valmistuminen on joulukuussa 2022.

MYYNNISSÄ
Asunto Oy Kempeleen Saima
Kauppakuja 4, 90440 Kempele

lapti.� /kempeleensaima

Huoneistoesimerkit:
Tyyppi m2 Mh. alk. Vh. alk.
3h+kt+s 63,0 57 300 189 800
3h+kt+s 71,0 63 300 209 800
4h+kt+s 91,5 96 000 319 000

Piha-autopaikka 
4 500 €, 
autokatospaikka 
8 000 €.

Viitteellinen kuva kohteesta

Katettu autopaikka 
9 800€, 
piha-autopaikka 
7 500€.

Huoneistoesimerkit:
Tyyppi m2 Mh. alk. Vh. alk.
1h+kt+alkovi 30,5 38 400 126 400
2h+kt+s 45,0 52 900 174 900
2h+kt+s 50,0 55 900 184 900
3h+kt+s 65,0 69 000 229 000

lapti.� /valivainionpegasus

Kerrostalon huoneistoesimerkit:
Tyyppi m2 Mh. alk. Vh. alk.
2h+kt+s 47,5 49 800 164 800
2h+kt+s 53,5 52 800 174 800
3h+kt+s 64,5 65 500 217 500
4h+kt+s 82,0 78 000 259 500


