OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY

·

HUHTIKUU 1/2018

Jäsenlehti
Yhdessä luontoon!

Lähde mukaan esteettömille luontoretkille!
Käymme kolmessa kohteessa eri vuodenaikoina.
Keväällä teemme retken Liminganlahden luontokeskukseen, ks. ilmoitus lehdestä
Kesällä suuntaamme Hailuotoon
(16.8., ilmoittaudu 2.8. mennessä)
Syksyllä matkustamme Hossan kansallispuistoon
(29.9., ilmoittaudu 16.9. mennessä)
OIY järjestää luontoretket yhdessä Oulun Reumayhdistyksen kanssa

NEUROLOGISTA
ERIKOISOSAAMISTA

www.tutoris.fi/recoverix

RecoveriX®-aivokuntoutusmenetelmä

Innovatiivinen, teknologiaa hyödyntävä
kuntoutusmenetelmä vaativaan
aivojen kuntoutukseen.
Aivoverenkiertohäiriöasiakkaille ja henkilöille, joilla on aivojen vaurioitumisesta
johtuvia toimintakyvyn häiriöitä.
Pohjois-Suomen ainoa RecoveriX® -aivokuntoutuslaite TutorisFysiossa!

Rehapolis, Kiviharjunlenkki 4. Oulu. Kysy lisää p. 020 742 4400
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Pääkirjoitus

Uusia tuulia
Oulun Invalidien Yhdistyksessä on puhaltaneet muutoksen tuulet. Edellisessä syyskokouksessa valittiin
uudeksi puheenjohtajaksi Riku Syrjälä äänestyksen
jälkeen. Varmasti olisimme suoneet, että Otso Z. Laxenius olisi jatkanut yhdistyksen toiminnassa. Hän
oli taitava sanankäyttäjä ja hyvin esiintymiskykyinen ihminen. Vuoden 2017 alussa toiminnanjohtaja vaihtui, Jussi Lotvonen siirtyi yksityisyrittäjäksi ja
yhdistyksen toiminnassa jo ollut Miira Peltomaa siirtyi Jussin saappaisiin. Aikanaan Jussin ansiosta saatiin yhdistyksen talous kuntoon.
Ei tuulet tähän lakanneet! Miira lähti jatkamaan
opiskeluja 1.4.2018 ja Miiran seuraajaksi valittiin vastavalittu puheenjohtaja Riku Syrjälä. Minä siirryin varapuheenjohtajan paikalta puheenjohtajaksi. Kuviot
on aika mutkikkaat, mutta näillä mennään. Seuraavaksi Rikulla ja minulla on tarkoitus, että kutsumme
jäsenistön antamaan meille toiminnasta palautetta
ja yhdistyksen tulevaisuudesta toivomuksia. Tarkoitus olisi pitää hallituksen päätökset mahdollisimman
avoimina jäsenistö huomioiden.
Rakennetaan yhdistyksen toimintaa yhdessä. Ke-

väälle, kesälle ja syksylle on monenlaista toimintaa
suunniteltuna: vierailuja eri paikkoihin ja toisten yhdistysten vierailuja Irjalaan muun muassa.
Toimintarikasta kesää toivottaa
Pauli Elsilä, hallituksen puheenjohtaja

KUTSU
Hyvä Oulun Invalidien
yhdistyksen jäsen
Oulun Invalidien yhdistyksen hallitus vaihtui
alkuvuodesta, puheenjohtajana aloitti pitkän
linjan OIY:läinen Pauli Elsilä sekä
toiminnanjohtajana Riku Syrjälä.
Yhdistyksen uusi hallitus kutsuu
jäsenistöään keskustelemaan yhdistyksen
toiminnasta ja ideoimaan uutta.
Tule rakentamaan kanssamme
yhdistyksen tulevaisuutta ja
jäsenistön näköistä toimintaa.
Oulun Invalidien yhdistys täytti viime vuonna 80
vuotta ja yhdistys on yksi Invalidiliiton perustajajäsenistä. Yhdistyksen järjestämä toiminta on ollut
aktiivista ja monipuolista koko olemassa olonsa
ajan. Se on tuottanut erilaisine hankkeineen ja kampanjoineen näkyvyyttä Oulun seudulla vammaisille
ja pitkäaikaissairaille jäsenilleen. Olemme säännöllisesti mukana myös Oulun vammaisneuvoston
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työskentelyssä. Aktiivista yhteistyötä tehdään kaupungin päättäjien ja monien muiden järjestöjen ja
yhteistyökumppaneiden kesken. Merkittävää ja ansiokasta työtä olemme tehneet lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa jo usean vuosikymmenen ajan. Yhdistyksen vapaaehtoiset ovat
tarjonneet vertaistukea ja tukihenkilötoimintaa eri
potilas- ja vammaryhmille, esimerkiksi raaja-amputaatioon sopeutumisessa. Pitkäjänteisen ja johdonmukaisen toiminnan ansiosta moni vammainen ja
pitkäaikaissairas henkilö on saanut tukea, apua ja
opastusta yhdistyksen tarjoamana.
Olemme kutsuneet puheenjohtajat Raahen,
Haapajärven, Kajaanin ja Ylivieskan invalidiyhdistyksistä kertomaan oman yhdistyksensä menestystarinaa.
Tilaisuus järjestetään Irjalassa
tiistaina 24.4. klo 12.30. Kahvitarjoilu.
Tilaisuudessa sana on vapaa!
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Oulun Invalidien Yhdistys ry:n
jäsenlehti N:o 1/2018
Päätoimittaja:
Riku Syrjälä, toiminnanjohtaja
puh. 044 236 5338
riku.syrjala@oiy.fi
Ilmoitusmyynti:
Kari Seppänen
puh. 050 3432 240
myynti@oiy.fi
Yhdistyksen toimisto:
Rehapolis, 2 krs.
puh. 050 574 1567
Kiviharjunlenkki 4
90220 Oulu
Avoinna: ma–pe 10.00–14.00
www.oiy.fi
toimisto@oiy.fi

www.facebook.com/ouluninvalidit
Instagram: @oiy_ry
Twitter: OIY_ry
Paino: Joutsen Median painotalo
Jakelu: 1000 kpl

TOIMISTON VÄKI JA YHTEYSTIEDOT
Toiminnanjohtaja			 Toimisto
Riku Syrjälä,
Krista Telimaa
puhelin 044 236 5338 		
puhelin 050 5741 567
sähköposti:
sähköposti: toimisto@oiy.fi
riku.syrjala@oiy.fi

Vertainen vierellä -hanke
Jonna Helavirta
puhelin: 044 2303 014			
sähköposti:
jonna.helavirta@oiy.fi

Oulun Invalidien Yhdistys Ry:n Hallitus:
Sihteeri: Toiminnanjohtaja Riku Syrjälä, puh. 044 236 5338, riku.syrjala@oiy.fi
Hallituksen jäsenet: Puheenjohtaja: Pauli Elsilä
Paula Rantatorikka, Satu Syrjälä, Martti Piippo, Anneli Kontio
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Toiminnanjohtajan
palsta

Arvoisat jäsenet
Uusi vuosi toi mukanaan uudet kuviot yhdistyksessä. Yhdistyksessä tapahtui henkilöstönmuutoksia.
Allekirjoittanut aloitti 1.3. yhdistyksen toiminnanjohtajana. Tässä yhteydessä haluan kiittää edeltäjääni Miira Peltomaata avusta uuteen työhöni perehdyttämisessä ja työstä yhdistyksen hyväksi sekä
hyvästä yhteistyöstä yhdistyksen hallituksen kanssa. Siirtyessäni toiminnanjohtajaksi Pauli Elsilästä
tuli yhdistyksen puheenjohtaja. Saimme puheenjohtajaksi kokeneen ja tarmoa pursuavan ihmisen, jolla
on halu kehittää yhdistyksen toimintaa yhdessä yhdistyksen työntekijöiden kanssa.
Esittelen lyhyesti itseni. Olen 47-vuotias kahden
lapsen isä. Koulutukseltani olen oikeustieteen maisteri. Maisteritutkielmani käsitteli vammaisten oikeudellisen aseman kehitystä 1850-luvulta nykypäivään.
Käsittelin tutkielmassani myös vammaispalvelu- ja
yhdenvertaisuuslakia sekä YK:n vammaisten oikeuksia koskevaa sopimusta, joka tuli Suomessa voimaan
kesällä 2016. Olen toiminut yhdistyksen hallituksen
varapuheenjohtajana sekä Oulun kaupungin vammaisneuvoston jäsenenä ja asiantuntijasihteerinä
vuosina 2012 – 2017. Tällä hetkellä Olen Invalidiliiton liittovaltuuston jäsen.
OIY:llä on pitkät juuret ja värikäs taival. Olemme
tehneet työtä vammaisten hyväksi jo yli 80 vuotta.
Me haluamme tarjota yhdistyksenä myös jäsenil-

lemme – tukea ja neuvoja. Edunvalvonta on jo pitkään ollut toimintamme keskiössä ja haluamme kehittää tätä roolia jatkossa entistä palvelevammaksi.
Tavoitteenamme on lisätä yhteistyötä eri toimijoiden, kuten esim. julkisen sektorin, paikallisyritysten ja jäsentemme kanssa. Tällä pyrimme siihen, että
yhdistyksemme jäsenten asemaa erityisesti yhdenvertaisuus- ja esteettömyysasioissa sekä palveluiden
saatavuudessa paranee. Yhdistyksemme toimii jäsenistöä varten ja tätä toimintaperiaatetta haluamme
ajaa jatkossa entistäkin vahvemmin. Järjestämme
tänä keväänä kaikille jäsenille avoimen tilaisuuden,
jossa jäsenet voivat kertoa, millaista toimintaa he
haluavat yhdistyksen järjestävän. Järjestämme kevään ja kesän aikana jäsenten toivomia luontoretkiä
eri kohteisiin. Lisäksi keväällä järjestämme kurssin,
jossa harjoitellaan tietokoneen ja internetin käyttöä.
Yhdessä teemme yhdistyksestä elinvoimaisen, sillä jäsenet ovat toimintamme ehdoton voimavara.
Toiminnanjohtaja Riku Syrjälä

Kesäjuhlat tulossa?
Irjala Oulun Hietasaaressa on vuokrattavissa.
Irjalassa mahdollisuus järjestää juhlia tai kokouksia isommallekin porukalle.
Irjalaa vuokraa OIY:n toimisto,
email: vuokraus@irjala.fi / p. 050 574 1567 / www.irjala.fi
Hinnasto:
1.4. – 30.4.2018:
ma – to 150 € / vrk, pe – su sekä arkipyhinä 300 € / vrk
1.5. – 30.9.2018:
ma – to 185 € / vrk, pe – su sekä arkipyhinä 370 € / vrk
Hinnat OIY:n jäsenille -50 %
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Oulun Invalidien Yhdistys
80 vuotta
Oulun Invalidien Yhdistys perustettiin 7.11.1937. Yhdistys juhli 80-vuotista taivaltaan 2.12.2017 Hotelli Lasaretin Yrjö-salissa. Juhlan avasi puheenjohtaja Otso Z. Laxenius. Juhlassa esiintyi kamarikuoro
Aiolos, joka oli valinnut ajankohtaiseen Suomi 100
-teemaankin sopivia lauluja. Oulun kaupungin tervehdyksen 80-vuotiaalle yhdistykselle toimitti Pasi
Laukka, joka kiitti yhdistystä aktiivisesta vertaistukitoiminnasta; Oulun vertaistukitoiminta OYS:n kanssa on ainutlaatuinen.
Juhlapuheen piti invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen. Invalidiliiton kultainen ansiomerkki annettiin Jussi Lotvoselle yhdistyksen talousvaikeuksien kääntämisestä voitoksi ja ansiokkaasta
vertaistukitoiminnasta ympäri Suomen sekä esimerkillisestä verkostoitumisesta yrityssektorilla.
Jäsenen muistelopuheen piti Pertti Sankilampi,
joka muisteli vanhoja aikoja yhdistyksessä niin jäsenenä kuin toiminnanjohtajanakin. Pertti kertoi myös
upeasta ja pitkästä urheilijaurastaan.
Kakkukahvit nautittiin katsellen vanhoja valokuvia
yhdistyksen toiminnasta vuosien varrelta.
Juhlan päättivät upealla pyörätuolitanssiesityksellä kansainvälisestikin menestystä niittäneet Heidi Hamari-Martimo ja Seppo Mertala.

80 v. Juhlavuosi
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Digipalvelut ja verkkoasiointi
yleistyvät
Yhä useampi palvelu siirtyy ja on siirtynyt nettiin, ja
useita palveluja on hankalampi saada enää henkilökohtaisesti paikan päällä. Verkkopalvelut ja sähköinen asiointi tekevät monesta asioinnista helpompaa, etenkin jos liikkuminen on hankalaa. Eikä
taksikyytejäkään tarvitse käyttää asiointiin, kun ei
tarvitse jonottaa vaikkapa pankissa (sähköiset pankkipalvelut) tai Kelan toimistossa (kela.fi). Reseptit voi
uusia Kanta-palvelussa (kanta.fi) ja Oulun omahoidon (oulunomahoito.fi) kautta voit lähettää viestin
hoitohenkilökunnalle terveysasemallesi ja välttää
puhelimessa jonottamisen. Myös asiakaspalautteet,
reklamaatiot ja tiedustelut hoituvat helposti sähköpostilla tai yritysten sähköisillä yhteydenottolomakkeilla. Lähetäpä vaikka OIY:n toimistolle terveisiä
nettisivuilta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta (www.oiy.fi/yhteystiedot)!
Netti antaa myös mahdollisuuden yhteydenpitoon ystävien tai vaikkapa kauempana asuvien sukulaisten kanssa sähköpostilla, Skype:lla tai sosiaalisessa mediassa. Myös junalippujen, matkojen,
lentolippujen, konserttilippujen ja hotellien varaus ja ostaminen onnistuu kätevimmin ja usein myös
edullisemmin netin kautta. Nettikaupoissa voit vertailla tuotteita helposti ja valita laajasta valikoimasta;
tuotteet voit tilata vaikka kotiovelle tuotuina.
Uutiset ja tv-tarjontakin löytyy netistä, musiikkia

voi kuunnella nettiradioista tai suoratoistopalveluista, kuten Spotify. Netissä uusii myös kätevästi kirjaston kirjalainat ja tekee varauksia teoksista. Ruokaostoksetkin voi tehdä netissä ja noutaa valmiiksi
kerätyt ostokset kaupasta tai valita toimituksen kotiovelle. Netistä voi löytää myös inspiraatiota vanhoihinkin harrastuksiin: uusia neuleohjeita, sisustusideoita ja ruokaohjeita. Youtube-videopalvelusta löytyy
videoita joka lähtöön; musiikkivideoita, videoita
kielten opiskeluun ja tietysti suloisia eläinvideoita!
OIY tarjoaa jäsenilleen digiopastusta ja -neuvontaa. Aloitamme toukokuussa Digistartilla, jonka jälkeen pidetään digiopastustilaisuuksia Irjalassa. Toivoisimme, että jäsenet, joilla ei ole kokemusta
digilaitteista tai netin käytöstä, lähtisivät rohkeasti
mukaan kokeilemaan ja oppimaan. Myös jo laitteita käyttäneet ovat totta kai tervetulleita oppimaan
lisää. Lainalaitteita löytyy kokeiltavaksi, voit myös
tuoda oman kannettavan tietokoneen, tabletin tai
älypuhelimen. Voit myös varata ajan henkilökohtaiseen opastukseen toimistolla; toimistolla on myös
asiakaskone, jota voi käyttää esim. nettipankkiasiointiin tai muuhun sähköiseen asiointiin.
Digistartti Irjalassa 22.5. ja seuraavien kertojen
päivämäärät vahvistuvat myöhemmin. Lisätietoja
toimisto@oiy.fi p. 050 574 1567.

DIGISTARTTI

Ti 22.5.2018 klo 10-15 Irjalassa
Tule mukaan oppimaan digitaitoja!
Kouluttajana invalidiliiton digikoordinaattori Pauli Pyy.
Tutustutaan kannettavan tietokoneen, tabletin, älypuhelimen ja netin käyttöön. Toiveita voi esittää itseä kiinnostavista aiheista (esim. Skype, nettipankit, kanta.fi., sosiaalinen media). Voit tuoda
oman laitteen tai lainata yhdistyksen koneita. Koska lainakoneita on rajallinen määrä, pyydämme
ilmoittamaan, tarvitsetko lainakoneen vai tuotko oman laitteen.
Tapahtuma on kaikille avoin digitaitotasoon katsomatta; vaikket olisi koskaan käyttänyt digilaitteita, tule rohkeasti mukaan! Tapahtuma on maksuton. Tarjolla kahvit ja pientä purtavaa.
Tarjoamme tänä vuonna digiopastusta Irjalassa useamman kerran, päivämäärät vahvistuvat myöhemmin. Voit osallistua vaikka joka kerralla. Voit myös varata ajan henkilökohtaiseen opastukseen
toimistolla. Voimme auttaa esimerkiksi sähköpostitilin avaamisessa, pankkiasioinnissa, reseptien
uusimisessa kanta.fi-palvelussa, jne.
Kysy lisää toimistolta toimisto@oiy.fi p. 050 574 1567
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Tervetuloa!

Kesätapahtumat OIY
Ti 24.4. klo 12.30
Keskustelutilaisuus jäsenistö& hallitus, Irjala – kahvitarjoilu
ks. kutsu
Pe 27.4. Yhdessä luontoon! -luontoretki Liminganlahden luontokeskukseen
ks. ilmoitus
Ti 15.5. klo 10 alkaen
Irjalan kevättalkoot & kesäkauden avajaiset – keittotarjoilu
TERVETULOA!
Ti 22.5. klo 10-15 Digistartti
Irjalassa, ks. ilmoitus
Digiopastustatilaisuuksia Irjalassa
päivämäärät vahvistuvat myöhemmin
Jäsenten kesäpäivät Irjalassa kesäkeskiviikkoisin klo 12
23.5. – 29.8.2018 (huom. ke 6.6. ei kesäpäiviä)
To 7.6. Vierailu Oulaisiin
Vierailu Oulaisten Seudun Invalidien luokse
Sitovat ilmoittautumiset 24.5. mennessä toimisto@oiy.fi
ilmoitathan mahdolliset ruokarajoitteet, liikutko pyörätuolilla ja mahdollisen avustajan
Ke 20.6. klo 11
Haapajärven Invalidit vierailevat, Irjala
ilmoitathan ruokarajoitteista etukäteen toimisto@oiy.fi
Ke 27.6. klo 12
Ylivieskan Invalidit vierailevat, Irjala
ilmoitathan ruokarajoitteista etukäteen toimisto@oiy.fi
La 4.8. klo 10
Kemin Seudun Invalidit vierailevat, Irjala
ilmoitathan ruokarajoitteista etukäteen toimisto@oiy.fi
To 16.8. Yhdessä luontoon! -luontoretki Hailuotoon
Tarkemmat tiedot myöhemmin oiy.fi/tapahtumakalenteri
Osallistumismaksu 10 €
Sitovat ilmoittautumiset 2.8. mennessä toimisto@oiy.fi
ilmoitathan mahdolliset ruokarajoitteet, liikutko pyörätuolilla ja mahdollisen avustajan
To 6.9.2018 klo 12
Kesäkauden päättäjäiset
ruokailu yhdessä
La 29.9.2018 Yhdessä luontoon! -luontoretki Hossan kansallispuistoon
Tarkemmat tiedot myöhemmin oiy.fi/tapahtumakalenteri
Osallistumismaksu 10 €
Sitovat ilmoittautumiset 16.9. mennessä toimisto@oiy.fi
ilmoitathan mahdolliset ruokarajoitteet, liikutko pyörätuolilla ja mahdollisen avustajan
Muistathan, että löydät nettisivujemme tapahtumakalenterista, oiy.fi/tapahtumakalenteri,
kaikkien tapahtumien päivitetyt tiedot!
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Yhdessä luontoon!

LIMINGANLAHTI
pe 27.4.2018

Lähde mukaan esteettömälle
luontoretkelle Liminganlahden luontokeskukseen
pe 27.4.2018
Paikan päällä ohjelmassa mm. luontokeskuksen näyttely,
Elämää Liminganlahdella -multimediaesitys, käymme lintutornilla
(esteetön reitti) ja syömme eväitä.
Retken hinta: 10 € OIY:n ja Oulun Reumayhdistyksen jäsenet,
15 € ei-jäsenet
Lähtö Oulun linja-autoasemalta klo 10, takaisin Oulussa olemme noin
klo 16.
Sitovat ilmoittautumiset su 15.4. mennessä toimisto@oiy.fi
Ilmoitathan mahdolliset ruokarajoitteet, liikutko pyörätuolilla ja
mahdollisen avustajan.
Tule mukaan nauttimaan luonnosta!
Lisätietoja: toimisto@oiy.fi, p. 050 574 1567
aimo.tikkanen@gmail.com
p. 040 752 2311

Retki on osa Yhdessä luontoon! -hanketta, jonka järjestävät
Oulun Invalidien Yhdistys ry ja Oulun Reumayhdistys ry
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YHDISTYS TIEDOTTAA

Vapaaehtoiset yhdistyksen
tärkeä voimavara
Yhdistys haluaa kiittää lämpimästi kaikkia vapaaehtoisia viime vuoden lopun ja alkuvuoden tapahtumista. Yhdistyksen vapaaehtoiset mahdollistivat
muun muassa lahjapaketointikampanjan joulukuussa Suomalaisessa kirjakaupassa sekä osallistumisen
Pieni ele -lipaskeräykseen presidentinvaalipäivänä.
Vapaaehtoistyö ei ainoastaan ole suureksi avuksi yhdistyksen tapahtumissa, mutta luo myös lämmintä
yhteishenkeä ja saa kasaan mukavan kokoonpanon
ja yhdessä tekemisen meiningin.
Yhdistys hakee edelleen vapaaehtoisia erinäisiin
vapaaehtoistöihin ja tempauksiin, otamme mielellämme apua myös ideointiin ja yhdessä harrastamiseen. Haluamme, että yhdistys on jäsentemme näköinen, ja siksi toivoisimme, että jäsenten into ja
osallistuminen näkyisi myös toiminnassa. Yhdessä
voimme luoda toimintaa, johon jokainen lähtee innolla mukaan.

Mikäli kiinnostuit, voit ottaa yhteyttä
toimistollemme numerosta 050 574 1567 tai
sähköpostitse toimisto@oiy.fi

Helppo liikkua
-viikko 2018
Helppo liikkua on Invalidiliiton toiminnallinen kampanja, jossa etsitään paikkoja, joissa on helppo tai
hankala liikkua. Helppo liikkua -sivuston karttapalvelu auttaa muun muassa löytämään helpon liikkumisen paikkoja ympäri Suomea.
Helppo liikkua -kampanjaan voi tutustua sen
omalla Helppo liikkua -sivustolla helppoliikkua.fi. Sivuston karttapalveluun voi kuka tahansa lisätä sekä
hyviä esteettömyyskokemuksia että huonoja kokemuksia esteellisestä ympäristöstä. Karttapalvelun
ideana on auttaa löytämään esteettömien palveluiden ääreen.
Helpon liikkumisen paikoista jaetaan kiitosta ja
hankalille paikoille yritetään tehdä jotain yhdessä.
Asioita voidaan laittaa kuntoon, ja jokainen voi olla
mukana tässä työssä.
Helppo liikkua -sivustolta saa lisätietoja Helppo liikkua kriteereistä. Lisäksi yritykset ja yhdistykset voivat hakea Helppo liikkua -tunnusta. Invalidiliitto myöntää Helppo liikkua -tunnuksen hakijoille,

jos palvelu tai kohde täyttää Invalidiliiton laatimat
kriteerit.
Helppo liikkua -viikolla ja erityisesti esteettömyyspäivänä herätellään yrittäjiä huomioimaan esteettömyyteen liittyviä kysymyksiä niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla. Yritysten liiketilat
ovat monesti esteellisiä, tapahtumissa ja tilaisuuksissa on monia osallistumista hankaloittavaa seikkaa
ja palveluita on mahdotonta löytää tai käyttää ilman
tietokonetta tai internetiä.
Helppo liikkua -viikko 14.-20.5.2018
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JÄSENKYSELYN TULOKSIA
Ikäjakauma

Jäsenyyden kesto
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Onko jäsenyys vastannut odotuksia

En halua
vastata
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Mies
47 %

Nainen
50 %

Ei
27 %

Kyllä
60 %

Liittymisen syyt
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12
10
8
6
4
2
-

Mikä on nykyisin syy jäsenyyteesi?
En ole muistanut tai jaksanut erota
Vertaistuki
Ammatilliset syyt
Vaikuttaminen
Lisätieto
Liikuntaryhmät
Uusien ystävien hankkiminen
Yhteisöllisyys
Jäsenlehti
Jäsenedut
Tapahtumat
Kannatuksen vuoksi
0

2

4

6

8

Oletko osalistunut yhdistyksen toimintaan, mihin?

10

12

14

Kyselyn mukaan jäsenet toivoivat OIY:n toimintaan erityisesti retkiä.
12
Retkitoiveita
toteutamme tänä vuonna järjestämällä kolme luontoretkeä eri vuodenaikoina.
10
8
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Oletko osalistunut yhdistyksen toimintaan, mihin?
Oletko
osalistunut
En ole osallistunut
muista yhdistyksen
syistä
En ole osallistunut, koska en halua osallistua
ole osallistunut
syistä
En ole osallistunut,Enkoska
kaipaamanimuista
toimintaa
ei…
En ole osallistunut, koska
en halua osallistua
Koulutukset/seminaarit
En ole osallistunut, koska kaipaamaniMuut
toimintaa
ei…
ryhmät
Koulutukset/seminaarit
Keskustelu netissä
Muut ryhmät
Kevät- tai syyskokoukset
Keskustelu
netissä
Pikkujoulut
Kevät- tai Retket/matkat
syyskokoukset
Pikkujoulut
Edunvalvontapalvelut
Retket/matkat
IrjalaFest
Edunvalvontapalvelut
OIY:n liikuntaryhmät
IrjalaFest
Vertaistuki
OIY:n
liikuntaryhmät
Irjalan
kesäpäivät
Vertaistuki
2
Irjalan kesäpäivät 0
0
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Mitä sisältöä tahtoisit jäsenlehdestä lukea jatkossa?
Mitä sisältöä tahtoisit jäsenlehdestä lukea jatkossa?

Aiheeseen liittyviä viranomais- ja muun tahon…
Ristikko
Aiheeseen liittyviä viranomais- ja muun tahon…
Uutiset ja tiedotteen IT-lehteen
Ristikko
Kaikki tapahtumat
Uutiset ja tiedotteen IT-lehteen
Enemmän yhteistyökumppaneiden tiedotteita
Kaikki tapahtumat
Enemmän liikunta-asiaa
Enemmän yhteistyökumppaneiden tiedotteita
Enemmän kilpailuja
Enemmän liikunta-asiaa
Enemmän ajankohtaisia uutisia
Enemmän kilpailuja
Enemmän jäsenten sisältöä
Enemmän ajankohtaisia uutisia
Enemmän mielipidekirjoituksia
Enemmän jäsenten sisältöä

Enemmän mielipidekirjoituksia 0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mistä saat tiedon tapahtumista
IT-lehdestä
Mistä
saat tiedon tapahtumista
10 %

Toimiston
IT-lehdestä
henkilökunnalta
10 %
Toimiston
7%
henkilökunnalta
7%
Muilta jäseniltä
7%
Muilta jäseniltä
7%

Jäsenlehdestä
50 %
Jäsenlehdestä
50 %

Facebookista
23 %
Facebookista
23 %

www.oiy.fi -sivuilta
3%
www.oiy.fi -sivuilta
%
yhteystietonsa3jättäneiden

Jäsenkyselyyn osallistuneiden ja
kesken arvottiin pääpalkinto 100 €:n lahjakortti Suomalaiseen kirjakauppaan ja 5 kirjapalkintoa. Palkinnot on lähetetty voittajille.
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Vammaistaide
on tasokasta Suomessa
Suomen itsenäisyyden juhlavuonna Wäinö Aaltosen
seura ry:n Vammaisten VII valtakunnallisen kuvataidenäyttelykokonaisuus VAKU:n. Näyttely oli osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Näyttelykokonaisuus
muodostui seitsemästä aluenäyttelystä ja päänäyttelystä. Itsenäisyyden juhlavuoden lisäksi VAKU oli
mukana juhlistamassa reformaation 500 –vuotisjuhlaa sekä Oulun Invalidien Yhdistyksen ja Turun Seudun Invalidien 80 –vuotisjuhlia. Vuoden teema oli
“yhdessä” itsenäisyys huomioiden. Sen lisäksi muistettiin reformaatiosta alkanutta väestön sivistymistä ja elinolojen parantumista, joka loi perustaa hyvinvointivaltiolle ihmisarvoa korostavilla asenteilla.
Näyttelyiden pääjärjestäjä oli Wäinö Aaltosen seura ry Invalidiliiton ja muiden kumppaneiden kanssa
yhteistyötä tehden. Näin laajaa kuvataidenäyttelykokonaisuutta vammaistaiteesta ei ole ennen järjestetty Suomessa.
Itsenäisyyden juhlavuoden VAKU-näyttelyssä järjestettiin seitsemän aluenäyttelyä, joihin valittiin ehdolle kaikkiaan yli 1000 teosta, joista sitten valittiin
n. 500 teosta. Reformaation juhlavuoden esittelyaineistoa jaettiin kaikille aluenäyttelyiden järjestäjille.
Jokaisessa aluenäyttelyssä jaettiin kaksi 200 €:n
stipendiä ja kaksi kunniakirja. Stipendien ja kunniakirjojen saajat Oulun näyttelyssä olivat:
Stipenditeokset; Kimmo Lamminpää ”Vanhoja oululaisia rakennuksia” ja Oulun Validian päivätoimintaryhmä ”Pyörre”
Kunniakirjat; Nuorten Ystävien työryhmä ”Kukkani” ja Rauno Rajaniemi ”Tervanpoltto”
Jokaisessa aluenäyttelyssä jaetiin kaksi 200 € stipendiä ja kaksi kunniakirjaa. Juhlavuoden vammaiskuvataiteilijaksi valittiin Elina Lehtoranta (stipendi 800 €) Helsingistä teoksellaan ”Omakuva kissan
kanssa”. Toiseksi stipendiaatiksi Katja Heikkilä (stipendi 200 €) Nastolasta teoksellaan ”Pöllöjen talvimaisema”. Jury myönsi kunniakirjat Malla Jokiselle Turusta teoksellaan ”Lokki” ja Marjukka Kanaselle
Taivalkoskelta teoksellaan ”Kaarisilta”.
Näyttely kokonaisuudesta vastasi valtakunnallinen järjestelytyöryhmä, joka piti ensimmäisen kokouksensa 30.8.2016. Aluenäyttelyiden järjestäjät ovat
vastanneet näyttelynsä kuluista VAKU –stipendejä ja
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–kunniakirjoja lukuun ottamatta. Niistä vastasi WAS.
Anne ja Rauno Puolimatkan Säätiöltä, Invalidiliitto ry:ltä, Kauppakeskus Myllyltä (Raisio), Reformaation merkkivuosi 2017 –projektilta (Turun kaupunki
sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä) ja Turun
Seudun Invalidit ry:ltä saatiin merkittävä määrä tukea. Näyttelyiden yhteenlaskettu kävijämäärä oli yli
13.000 henkilöä.
Juryjen mukaan näyttelyissä oli korkea taso, mikä
kertoo, että vammaisten/erillistä tukea tarvitsevien
taiteilijoiden saama opetus ja ohjaus ovat tasokasta,
mutta myös pitkäjänteisen työn vaikutuksen po. taidesektorin laajuudelle. Aluenäyttelijöiden järjestäjät
olivat toteuttaneet aiemmin paljon eritasoisia näyttelyitä, mikä näkyi taidokkaista ripustuksista. Ilman
näiden keskeisten taustatekijöiden vaikutusta näyttelykokonaisuutta olisi ollut mahdollista toteuttaa
yhden vuoden aikana. Näyttelykokonaisuus osoitti
hyvän lähtökohdan toiminnan kehittämiselle. WAS
kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita.
Lähde: Vakun loppuraportti

Juhlavuoden vammaiskuvataiteilija Elina Lehtoranta

Ota osaa Oulun alueella vaikuttamiseen
Ilmianna meille esteellinen toimija tai julkinen
tila Oulussa tai anna puolestaan hyvää
palautetta esteettömyyden edesauttajasta!
Moni liikerakennus Oulussa on vanha ja ei edusta
rakenteeltaan nykypäivän standardeja esimerkiksi
kynnysten ja oviaukkojen suhteen. Yrittäjän tai toimijan asenteella saattaa kuitenkin saattaa olla merkittävä vaikutus toimintarajoitteisen kokemukseen
tilassa tai yrityksessä vierailussa.
Yhdistykseemme on kantautunut kiitosta paikallisyrittäjien avusta ja oma-aloitteisuudesta, jotka
olemme mielellämme välittäneet eteenpäin. Vastaa-

vanlaisella toimintamallilla edistämme tietoisuutta ja esteettömyyden puolesta puhumista. Osallistu
vaikuttamaan, ja olet mukana alueemme kehittämisessä.
Lähetä meille omat kokemukset sähköpostilla osoitteeseen: toimisto@oiy.fi tai puhelimitse 050
574 1567
Oletko huomannut, että OIY yhdessä OSNY ry:n
kanssa ylläpitää listaa esteettömistä ravintoloista ja
kahviloista Oulun alueella.
Lista löytyy OSNY ry:n nettisivuilta:
osny.fi/esteettomat.html

Vammaiskortti etenee
EU:n Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön loppukeväästä vuonna 2018. Yhtenäisellä Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa
EU-maissa todentaa vaivattomasti vammaisuutensa
tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi
julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja
kulttuuritapahtumiin. EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline. Palveluntarjoajille yhtenäinen kortti mahdollistaa
palveluiden kehittämisen. Vammaiset ihmiset voidaan kortin avulla huomioida palveluissa paremmin.
Vammaiskorttia eivät voi hakea kaikki. Suomessa
korttia voi halutessaan hakea itselleen n. 300 000 ihmistä. Vammaiskortin hakemiseen ei tarvitse erillis-

KILPAILU

tä päätöstä, sitä voi hakea valmiiksi olemassa olevalla
virallisella päätöksellä. Korttia haetaan Kelan sivuilta. Oulussa on vammaiskorttikohteina Oulun kaupunginteatteri sekä Oulun keilahalli. STEA tukee kehittämistyötä veikkauksen tuloista vuodesta 2018
lähtien. Kortilla ei saa sosiaalietuuksia. Palveluntarjoajille yhtenäinen kortti mahdollistaa palveluiden kehittämisen. Vammaiset ihmiset voidaan kortin avulla
huomioida palveluissa paremmin. Tällä hetkellä EU:n
Vammaiskortti on tulossa käyttöön Suomen lisäksi Belgiassa, Italiassa, Kyproksella, Maltalla, Virossa ja
Romaniassa. Sloveniassa kortti on jo käytössä.
Lue lisää: vammaiskortti.fi

Arvaa kesän korkein lämpötila Oulussa!
Lähimmäksi arvannut voittaa yllätyspalkinnon.

Mikä on kesän korkein lämpötila Oulussa ajalla 1.5.-31.8.2018?

Lähetä arvauksesi ja yhteystietosi toimistolle 30.4. mennessä toimisto@oiy.fi, voit myös soittaa arvauksesi
p. 050 574 1567 tai lähettää alla olevan kilpailulipukkeen osoitteella:
OIY ry, Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu.
Voittaja selviää 1.9.2018, mittaustulos tarkastetaan foreca.fi-sääpalvelusta.

KILPAILULIPUKE

"

Kesän korkein lämpötila ajalla 1.5.-31.8.2018 on: __________ °C
Yhteystiedot
Nimi:__________________________________________________________________________________________________________
Osoite:________________________________________________________________________________________________________
Puhelinnumero:______________________________________________________________________________________________
Sähköpostiosoite:____________________________________________________________________________________________
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Ei myytävänä! –kansalaisaloite
Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta aloittivat ”Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen” –kansalaisaloitteen.
Aloitteen sisältö
Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja
tuen kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Esitämme,
että julkisia hankintoja koskevan lain 9 §:ään lisätään
16. kohdaksi soveltamisalueen seuraava rajaus:
Tätä lakia ei sovelleta sellaisten vammaispalveluiden hankintaan, joissa on kyse vammaisten henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumisessa ja
jokapäiväisessä elämässä.
Kansalaisaloitteemme koskee kaikkia kilpailutuksen piiriin kuuluvia palveluita;
Asumispalveluita, tulkkauspalveluita, henkilökohtaisen avun palveluita jne.
Kannatusilmoitusten
keruuaika
päättyi
12.12.2017. Kansalaisaloite saavutti kaikkiaan 72
059 kannattajaa.
Perustelut kansalaisaloitteelle
Suomi ratifioi kesäkuussa 2016 vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, joka
korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta
ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa. Sopimuksen mukaan vammaisella ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa eikä häntä saa velvoittaa käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä.
Vastustamme sitä, että vammaisten henkilöiden
koko elämän mittaisia, välttämättömiä palveluja jär-

jestetään hankintalain mukaisesti palvelujen kilpailutuksen kautta. Kilpailutus on vastoin ihmisoikeuksia ja tulee pitkällä tähtäimellä sekä inhimillisesti että
kansantaloudellisesti kalliiksi. Nämä elämälle välttämättömät palvelut tulee rajata hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Monissa Euroopan Unionin
maissa näin on tehty.
Kilpailuttamismenettelyn seurauksena välttämätöntä apua ja tukea tarvitsevilla vammaisilla henkilöillä ei ole itseä koskevien asioiden järjestämisessä
osallisuutta eikä oikeussuojakeinoja. Vuonna 2016
uudistettu hankintalaki ei ole muuttanut tilannetta. Vammaiset henkilöt eivät edelleenkään ole asianosaisia tehtäessä heidän elämäänsä olennaisesti
vaikuttavia kilpailuttamispäätöksiä. Vammaisille ihmisillä ei ole oikeutta valittaa hankintapäätöksestä.
Tämä on vahvistettu oikeuskäytännössä.
Erityisen paljon vahinkoa on tehty vammaisille
henkilöille ja heidän läheisilleen kuntien järjestämissä uusintakilpailutuksissa. Kun henkilökunta ei kilpailutuksen jälkeen siirry uuden toimijan palvelukseen, menettävät asumispalveluiden asiakkaat heitä
ymmärtävät ja heille tärkeät työntekijät. Silloin arjen
rakentaminen on jälleen aloitettava alusta. Tällä voi
olla kohtalokkaat seuraukset henkilön mielenterveyden ja toimintakyvyn heikentymisen kannalta.
”Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun
ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen” -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnan puhemies Paula Risikolle keskiviikkona 7. maaliskuuta.
Lähteet: http://www.eimyytavana.fi 29.3.2018
http://www.eimyytavana.fi/wp-content/uploads/2017/06/eimyytavanaf.i-SoTeMBA_Markku_Virkamaki_pdf.pdf 16.1.2018

Minä hetken tukena sinun
Sinä hetken kaveri minun
Rakennamme yhdessä
parempaa elämää?
Paula Rantatorikka
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LUOTETTAVA D-VITAMIININ LÄHDE YMPÄRI VUODEN

ROTUAARIN APTEEKKI

Rotuaarin apteekki,
Kauppurienkatu 9, puh. (08) 535 0300
www.rotuaarinapteekki.ﬁ

Hailuodon palvelupiste,
Sale Hailuoto, Luovontie 136,
puh. 044 753 5032
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apteekki siellä missä sinäkin
palvelemme
ma-pe klo 9-18
la klo 9-18
su klo 12-18
Zeppelinintie 1, Kempele
puh. 08 520 4025

Toimivan ja Turvallisen kodin tekee

Kauttani saat kotiisi esteettömyyden, henkilökohtaisen
turvallisuuden ja hyvinvoinnin saralle luotettavat ja
toimivat järjestelmät yli 15 vuoden työkokemuksella:
• tuolihissit
• korihissit
• lavahissit
• liesivahdit
• palovaroittimet ja
-järjestelmät
• ovipuhelimet
• digitaaliset ovisilmät
• pyörätuolirampit

Seifmeikker Oy
vilho.hiltunen@turvatekija.fi
045-113 24 34
Y-tunnus 2755098-5
www.turvatekijä.fi
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• kynnysluiskat
• tukikaiteet
• sormisuojat saranoihin
• sähkölaitteiden ja
-järjestelmien huollot
• sähkölaitekytkennät
• valaistuksen
muutostyöt

www.oiy.fi
www.facebook.com/
Oulun-Invalidien-Yhdistys-ry-224634293940

VERKKOKAUPPA AVATTU
K-CITYMARKET KAAKKURISSA!
Nouda ostokset kaupaltamme
tai tilaa kotiinkuljetus.

TILAASA!
S
O
K
R
VE

OULU KAAKKURI
OIY:n Jäsenlehti 1/18 17

Asemakatu 4
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linnanmaanapteekki.ﬁ
linnanmaanapteekki.ﬁ

Olemme auki
sunnuntaisin klo 12–16.

Uudet paremmat aukioloajat: ma–pe 8–20 | la 9–17 | su 12–16
Kauppalinnankuja 1–3, 90570 Oulu | puh. 08-5561 591 fax 08-5561 597

Suomen vanhin sähköliike

Me olemme
osa ratkaisua.
Uusiutuvat energiaratkaisut eivät
yksin riitä, siksi me tarvitsemme
myös ydinvoimaa. Meillä Fennovoimalla on töissä satoja ihmisiä,
joilla on tahtoa ja voimaa hakea
päästötöntä ratkaisua kotimaiseen
sähköntuotantoon.

energiaasuomelle.fi
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PUHE- JA TOIMINTATERAPIAPALVELUT
OULUN ALUEELLA

Meiltä saat mm:
• Jakopäähuollot
• Jarruhuollot
• Pyöränlaakerien vaihtotyöt
• Määräaikaishuollot
• Ilmastointihuollot

Kysy Tarjous!

OTA YHTEYTTÄ!
PUH. 010 525 8801

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

KUNTOUTUSPALVELUT

CORONARIA.FI

JALOMETALLIT OSTAA JA MYY:

Näistä koruista
maksoimme 219€

Katso lähin ostopisteemme
www.jalonom.com
Jalonom Oy

Alaniementie 2
02970 Espoo
puh. 09 512 7298

Jalonom AB

Norra Esplanaden 5
953 31 Haparanda
tel. +46 922 101 80

Apteekki lähelläsi

Kastellin apteekki sijaitsee kätevästi
OYS:a vastapäätä Katrillin talossa.

Kattavat aukioloajat

Palvelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Meille on helppo tulla

Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä.
Apteekkimme edessä on runsaasti ilmaista parkkitilaa.

PALVELEMME:
ma-la 8–21
su ja pyhät 10–18

Oulun 11. Kastellin Apteekki
Kumpulantie 1, 90230 OULU
040 353 0033 • (08) 330 033
kastellin.apteekki@apteekit.net

www.kastellinapteekki.fi
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PARAS VALIKOIMA ESTEETTÖMIÄ LOMIA
Leppoisa Fuengirola
Rento loma Espanjan aurinkorannikolla,
jossa on mainiot puitteet esteettömään
lomailuun.
Esteetön hotelli Pyr Fuengirola lähellä
rantakatua ja huvivenesatamaa.

9.-16.9. alk. 795,-

Lumoava Toscana
Lumoavan kaunis Toscana,
esteetön hotelli I Girasoli Toscana
ja mukavaa lomailuauima-altaalla
ja retkillä. Kaksi kokopäiväretkeä:
Firenze ja Siena, puolihoitoateriat.

Esteetön vuokrakaksio

23.-30.9. 1.345,-

TENERIFFALLA

Matkanjohtajana Sari Kivimäki.

Aurinkoinen Teneriffa

Lomaile Teneriffan lämmössä omatoimisesti
– myös kesäkaudella!
Vuokraa kaunis, yhden makuuhuoneen kaksio
Los Cristianoksen keskustassa.

Esteetön hotelli Mar y Sol, puolihoitoateriat.
Jumppaa ja muuta yhteistä ohjelmaa.

11.-18.11. alk. 1.095,Matkanjohtajana Hanna-Maaria Tumelius.

18.11.-1.12. alk. 1.645,-

alk. 495,-/vko, lisäviikot alk. 435,-/vko (2 hlö).

Matkanjohtajana Risto Lappalainen.

Kysy myös LENTOJA OULUSTA ALKAEN!

Hinnat alkaen Helsingistä – Kysy myös LIITYNTÄLENTOJA OULUSTA!

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

VARAUKSET:
050 371 6203 / Hanna
050 371 6770 / Lotta
050 371 6166 / Miranda
porvoo@matka-agentit.fi

HELSINKI – JOENSUU – PORVOO – TURKU – VARAA MATKASI 24 H – www.matka-agentit.fi

Matka
agentit

Suomalainen matkanjärjestäjä

(2014 – 2020)

Tule sinäkin viihtymään Ikäihmisten olohuoneelle!
Olohuoneella tapaat toisia ikäihmisiä.
Ei jäsenyyttä!

Voit tulla, kun itsellesi
parhaiten sopii!

Ei sitoutumista!
Keskusta
Nummikatu 24
ke, pe – su
klo 16 – 19.30

Tarjolla on monenlaista ohjelmaa.

Osallistuminen on
ilmaista. Maksat
vain tarjoiluista
sekä retkistä.

Älä jää
yksin!

Tuira
Kangastie 1
to, la – su
klo 16 – 19.30
Huom! Olohuoneet ovat avoinna
ympäri vuoden myös juhlapyhinä

Lisätietoa tiistain Toimintaforumista, www.ikaihmistenolohuone.elakkeensaajat.fi ,

LisätiLisä
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www.ravintolanallikari.ﬁ

Brunssi la ja su klo 12-16

Anonyymi
lahjoitus

Elämässä!
Raudaskylän Kristillinen Opisto

Opistontie 4-6, 84880 Ylivieska www.rko.fi info@rko.fi, (08) 4276 200

Niittyrannan autohuolto Oy
Niittyrannantie 154, 90440 KEMPELE
p. 040 556 0242
niittyrannanautohuolto@outlook.com
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JÄSENHAKEMUS

www.invalidiliitto.ﬁ

UUSI JÄSEN TÄYTTÄÄ:
Sukunimi

Syntymäaika

Etunimet
Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Koulutus

Ammatti

Liityn varsinaiseksi jäseneksi
Vaihdan yhdistystä

Liityn invalidiyhdistyksen kannatusjäseneksi

Aiempi yhdistys

Liittymisvuosi

Yhdistystä vaihdettessa jäsenyys edelliseen päättyy

VAMMA Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi liliittymisen edellytyksenä on pysyvä tuki- tai liikuntaelinvamma.
Pysyvä tuki- tai liikuntaelinvamma
Mikä, millainen

(Tarvittaessa lääkärintodistus tai muu todiste vammasta liitteenä)

Apuvälineet
En halua IT-lehteä

Tilaan Selkäydinvamma-lehden (maksullinen)

Lisätietoja

SUOSTUMUS JA ALLEKIRJOITUS
Invalidiliiton jäsenyhdistys ja keskustoimisto pitävät jäsenrekisteriä sopimuksen mukaan tapahtuvaa jäsenmaksujen laskutusta, jäsenlehden ja
kirjeiden postitusta ja muuta yhteydenpitoa varten. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta yhdistyksen ja Invalidiliiton ulkopuolelle. Rekisteriselosteet on nähtävissä paikallisyhdistyksessä/keskustoimistossa. Annan suostumukseni yhdistykselle ja Invalidiliitto ry:lle minua koskevien tietojen
rekisteröintiin sekä niiden käyttämiseen keskinäisessä yhteydenpidossa ja tilastollisena aineistona.

/
Paikka

20

Päiväys

Allekirjoitus

JÄSENHANKKIJA TÄYTTÄÄ:
Jäsenhankkijan nimi
Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

JÄSENYHDISTYS TÄYTTÄÄ:
Yhdistyksen nimi
Jäseneksi hyväksymisaika

Invalidiliitto

/

20

Jäsennumero

Tulosta lomake
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Elämisen meininkiä
Suunnittelemme yhdessä sellaisen palvelukokonaisuuden,
joka tukee vammaisen henkilön itsenäistä elämää parhaalla
mahdollisella tavalla. Voimme tarjota esteettömän asunnon
ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut yksilöllisen tarpeen
mukaan. Aktiiviset asuinyhteisömme tarjoavat monipuolista
yhteistä toimintaa.

www.caritaslaiset.fi / Soita 050 375 8276

Yhteisöllisyyden puolesta
yksinäisyyttä vastaan
Juhlavuoden tarinat:
caritaslaiset.fi/20vuotta
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