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• Asiantuntijoiden kehittämä
• Moniammatillinen kuntoutusryhmä
• Käytössä uusin teknologia ja robotiikka
• Menetelmät kivunhoitoon
• Erikoisosaamista psyykkiseen
tukemiseen

Ajanvaraus 020 742 4400

Rehapolis Kiviharjunlenkki 4

Reinilä Kajaaninkatu 15

Pääkirjoitus

Sumusta
selkeyteen
Kun tätä kirjoitusta kirjoitan, kuntavaalit ovat
paraikaa menossa. Vaalien olen huomannut kiinnostavan myös yhdistyksemme jäsenistöä, ollen
ehdolla tai tukena. Tämä on erinomainen asia!
Myös Oulun Invalidit olivat mukana, kun 22.3.
Aleksinkulmassa järjestettiin vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteinen vaalitentti. Paikalla olivat suurimmat puolueet. Paljon onnea
jokaiselle, joka on tullut valituksi. Tämän lehden
ilmestyessä tulokset ovat jo tiedossamme.
Täysin perustellusti näissä kuntavaaleissa yksi
isoimpia puheenaiheita on ollut sote. Vaikka tulevat päättäjät eivät suoraan ole päättämässä
sotesta, on heillä jokaisella iso sanansa sanottavana – valituksi tultuaan. Siksi en tässä kohtaa
malta olla puhumatta sotesta itsekään.
Maaliskuun puolessa välissä sain kunnian olla
mukana delegaatiossa, joka tapasi soten pääarkkitehdin, Tuomas Pöystin. Menin tuohon tapaamiseen lähes täysin median varassa olevin tiedoin siitä, mitä sote itse asiassa onkaan. Jotain
tietoa enemmän minulla oli siitä, mitä me Invalidiliittona olemme sotesta mieltä. Tuo tapaaminen Pöystin kanssa oli silmiä avaava, suorastaan
innostava! Tuosta haluan jakaa tässä kirjoituksessakin nyt jotain.
Aivan ensinnä on hyvä ymmärtää, mihin sote
nojaa. Se nojaa viiteen peruspilariin. Niistä ensimmäinen on tavoite rakentaa vahva palveluiden järjestäjä ja rahoittaja. Nykyisen 110 alueen
sijaan syntyy 18 maakuntaa, jolla taataan se, että
on lihaksia. Tämä on vain ja ainoastaan ilo jokaiselle palvelukäyttäjällekin. WHO ja OECD ovat
arvioineet, että rakenne on lähtökohtaisesti terve ja hyvä. Seuraava pilari on oikea-aikainen ja
laadukas palvelu sujuvasti. Tämä on suorastaan
kuin hunajaa korvillemme. Keskeistä tässä on tavoitteellinen ennaltaehkäisevä työ. Toteutuessaan tämä luo meille erinomaisen asiakaskokemuksen. Ei enää tuskailua apuvälinelainaamoissa
tai sairaalajonoissa tai kuntoutusjaksoilla. Tässä keskiössä on kolmas ja se kaikkein kiistanalaisin peruspilari, valinnanvapaus. Nyt ei siis puhuta tuottajan vapaudesta valita asiakkaitaan, vaan
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asiakkaan, meidän jokaisen, vapaudesta valita tuottaja. Valinnanvapaus on tällä hetkellä niin
hajanainen, että nykyisellään se ei toimi. Se vaatii jumppaa vielä paljon ja tämän Pöystikin myönsi. Niin isosta asiasta on kuitenkin kyse, että halu
panostaa oli huomattava.
Itse luulin pitkään, että soten päätavoitteita on
säästää. Ilmeisesti en luulossani aivan ainoa ollut,
koska Pöystikin tätä painotti paljon ja sitä, että
säästöjä ei tule säästöjen vuoksi. Niitä tulee siksi, että asioita tehdään järkevästi. Siksi kustannustehokkuus on nostettu omaksi, neljänneksi
pilarikseen. Kustannustehokkuus on kustannustehokkuutta myös meille palveluita käyttäville.
Se näkyy esimerkiksi siinä, miten pitää tulostaa
lippua ja lappua sinne ja tänne ja tuonne. Itse
olen aivan lopen uupunut moisiin. Kun voin toimittaa paperit yhteen paikkaan ja sieltä ne saa
nähtäväkseen se taho, joka niitä tarvitsee, kaikki voittavat. Tähän tarvitaan viidettä, mielestäni
yhtä tärkeimmistä pilareista, digitalisaatiota. Digitalisaatio ei ole vain uusia ohjelmistoja ja uusia
applikaatioita, se on tapa toimia, jossa hyödynnetään sähköisiä palveluita luomaan helppoutta
ja sujuvuutta. Siinä tieto seuraa palveluiden käyttäjää ja tuottaja tietää, mitä on oikeasti tapahtunut, milloin ja missä.
Näiden peruspilareiden jälkeen ymmärsin yhden, erittäin olennaisen asiaseikan. Meidän jokaisen, ei yksistään yhdistyksen, vaan myös palveluiden käyttäjän itsensä, kannattaa sote nähdä
ensisijaisesti mahdollisuutena, johon positiivisesti vaikuttamalla se mahdollisuus saadaan muutettua todellisuudeksi. Sote ei ole myöskään mikään yhdessä yössä syntyvä täydellisyys. Se on
ihmisten rakentama ”Rooma”, joka syntyy pala
palalta ja pilari pilarilta. Alussa meillä oli nimi
sote. Joskus tulevaisuudessa meillä on mahdollisesti neuvolaverkostomme kaltainen kansallinen
ylpeydenaihe. Tätä toivon ja tähän omalla tekemiselläni haluan tähdätä.
Otso Z. Laxenius
puheenjohtaja
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Toiminnanjohtajan palsta

Uudet tuulet,
tutut purjeet
Uusi vuosi tuo mukanaan uudet kuviot yhdistyksessä. 80-vuotias OIY aloittaa juhlavuotensa
henkilöstönmuutoksilla, joista osa onneksemme tapahtuu tutun työyhteisön sisällä. Olemme
saaneet varmistettua työntekijöiden jatkon yhdistyksen palveluksessa, kiitos tästä edeltävän
toiminnanjohtajan Jussi Lotvosen arvokkaan ja
säntillisen työn. Yhdistyksen tällä hetkellä pitkäaikaisin työntekijä, Jonna Helavirta, siirtyi toimistotehtävistä maaliskuussa alkaneen valtakunnallisen vertaistukihankkeen pariin. Olemme
ylpeitä sekä hankkeesta, että Jonnan uskollisesta työstä yhdistyksessä, ja siitä että saamme pitää Jonnan keskuudessamme. Jonnan siirtyessä uusiin tehtäviin on yhdistyksessä vapautunut
paikka toimistotyöntekijän rooliin, johon astuu
uusin työntekijämme Krista Telimaa. Toivotamme Kristan lämpimästi tervetulleeksi yhdistykseen.
OIY:llä on pitkät juuret ja värikäs taival, joka
on esillä erityisesti tänä vuonna, 80-vuotiaan
yhdistyksen kunniaksi. Syksyllä ilmestyvä jäsenlehti tulee olemaan juhlajulkaisu, jonne toivomme mahdollisimman paljon teidän, jäsentemme, sisältöä. Lue kirjoituskilpailusta sivulta 13
ja osallistu lehden tekoon omalla muistelmallasi yhdistyksen taipaleelta. 100-vuotiaan Suomen
ja 80-vuotiaiden Invalidiliiton perustajayhdistysten kunniaksi järjestettävä vammaisten kuvataidenäyttely VAKU tuo keväällä taidetta Ouluun ja
juhlistaa yhdessäolon merkitystä taiteen voimin.
Kannustan kaikkia vierailemaan näyttelyssä.
Itselläni tuli yhdistyksen parissa hiljattain vuosi täyteen ja olen saanut alkuvuodesta hypätä
suuriin saappaisiin uutena toiminnanjohtajana.
Olen ylpeä saadessani jatkaa yhdistyksen parissa uudessa tehtävässäni. Nopeatahtinen muutos ja uuteen työhön orientoituminen ei olisi
onnistunut ilman edeltäjäni kärsivällistä perehdytystä ja työyhteisöni tukea, joista olen loput-
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toman kiitollinen. Suuri kiitos kuuluu myös jäsenistölle, jonka palautetta ja kehitysehdotuksia
olen saanut vastaanottaa alusta alkaen – hallituksen tukea unohtamatta. Puheenjohtajamme
Otso Z. Laxeniuksen rohkaisu uuteen rooliini
minulle, ”ole oma itsesi”, on kannustavin neuvo,
jonka olen urallani saanut.
Tätä me haluamme tarjota yhdistyksenä myös
jäsenillemme – tukea ja neuvoja. Edunvalvonta on jo pitkään ollut toimintamme keskiössä
ja haluamme kehittää tätä roolia jatkossa entistä palvelevammaksi. Tavoitteenamme on toimia yhdyssiteenä julkisen sektorin, paikallisyritysten ja jäsentemme välillä siten, että ajamme
yhdistyksemme jäsenten asemaa erityisesti yhdenvertaisuus- ja esteettömyysasioissa. Yhdistyksemme toimii jäsenistöä varten ja tätä
toimintaperiaatetta haluamme ajaa jatkossa entistäkin vahvemmin. Tämän vuoksi aiomme kartoittaa jäsenten toiveita loppuvuodesta ilmestyvällä jäsenkyselyllä, jotta saisimme kaikkien
äänen kuuluviin. Yhdessä teemme yhdistyksestä elinvoimaisen, sillä jäsenet ovat toimintamme
ehdoton voimavara.
On ollut välillä hedelmällistä ottaa askel taaksepäin ja tarkastella kehitettyjä malleja etäältä.
Tässä vaikuttajana on toiminut yhteistyö oppilaitosten kanssa, josta voit lukea lisää sivulta 12.
Perehdyttämällä omaan toimintaympäristöönsä huomaamatta reflektoi tietämäänsä ja havaitsee siten myös mahdolliset puutteet. Olenkin saanut huomata, että opettaminen on paras
tapa itse oppia. Usein tärkeimmät kysymykset
on tullut esitettyä itselleen ja niitä vastauksia
hyödynnämme toiminnan kehityksessä. Näin
emme juutu vanhaan, vaan viemme yhdistystä
jatkuvasti eteenpäin – tulevaisuuteen. Yhdistyksen historiaa tietysti kunnioittaen.
Miira Peltomaa
Toiminnanjohtaja

Sote-uudistus
pähkinänkuoressa
Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus, jossa 1.1.2019 alkaen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille.
Uudistuksen tavoitteet
Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa
ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Rakenteiden ja rahoituksen uudistamisen lisäksi nykyaikaistetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja toimintamalleja perusteellisesti. Tavoitteena ovat
nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat,
kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen
sovitetut palvelut.
Valinnanvapaus laajenee

Asiakkaalla on tulevaisuudessa mahdollisuus
valita julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin tuottaja. Asiakasmaksu on kaikissa sama. Valinnanvapaus on pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja
terveyspalveluissa. Maakunnan on huolehdittava asiakkaan valinnanvapauden toteutumisesta
siten kuin siitä erikseen säädetään.
Lähipalvelut monipuolistuvat

Toimipisteissä tarjottavia sosiaali- ja terveyspalveluja täydennetään uudenlaisilla lähipalveluilla. Neuvolan palveluita voi saada tarvittaessa kotiin. Iäkkäät saavat palvelua ja apua kotiin
ja hätätilanteessa ensiapua saa kotiin. Liikkuvat
palvelut, kuten rokotusbussi, tulevat lähelle si-

nua. Myös digitaaliset palvelut säästävät aikaa
ja vähentämät matkustamista; voit varata ajan
tai kysyä asiakasneuvojalta netissä, tarvittaessa
voit keskustella etälääkärin tai sosiaalityöntekijän kanssa nettipalvelussa.
Kiireellinen hoito
Jatkossa kaikkein vaativin päivystyshoito annetaan 12:ssa laajan päivystyksen sairaalassa,
joista viisi on kaikkein vaativinta hoitoa tarjoavia yliopistollisia sairaaloita. Keskussairaaloiden
yhteispäivystykset tarjoavat jatkossakin päivystyspalveluja. Sosiaali- ja terveyskeskuksissa lisätään vastaanottoja iltaisin ja viikonloppuisin.
Ensihoitopalvelu toimii jatkossakin lähipalveluna. Ensihoitopalvelu turvaa osaltaan potilaan
hoidon tarpeen arvioinnin ja kiireellisen hoidon
aloittamisen. Matka-aika lähimpään laajan päivystysyksikön sairaalaan olisi puolella suomalaisista alle 30 minuuttia ja 80 prosentilla alle 50
minuuttia.
Sosiaalipäivystystä järjestetään jatkossa sekä
laajan päivystyksen yksiköissä että nykyisten
keskussairaaloiden yhteydessä. Vastuu sosiaalipäivystyksen järjestämisestä on sillä kunnalla,
jonka alueella on ympärivuorokautinen terveydenhuollon päivystys.
Aikataulu

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019
alussa, jolloin maakunnat alkavat järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut. Uudistus on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2019–2020 maakunnat
parantaisivat perustason hoitoon pääsyä asiakkaan suoraan valittavilla palveluilla. Toisessa vaiheessa vuosina 2021–2022 maakunnat
laajentaisivat
valinnanvapauden palveluvalikoimaa. Tällöin
voitaisiin mahdollisesti perustaa
laajan palveluvalikoiman sosiaali- ja terveyskeskuksia. Valinnanvapaus olisi täysimääräisenä
käytössä 1.1.2023.
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Eurooppalainen vammaiskortti
(European Disability Card)
Euroopan komission aloitteesta useat Euroopan maat toimivat yhteistyössä perustaakseen yleiseurooppalaisen vammaiskortin. Kortin tavoitteena on edistää vammaisten ihmisten
matkustamista Euroopassa. Kortti on tarkoitettu käytettäväksi vapaa-ajan, kulttuurin, urheilun,
julkisen liikenteen ja turismin alueilla. Sosiaalietuuksia korttiin ei liitetä. Eri maissa kortti tulee kulttuurieroista johtuen toimimaan hieman
eri tavoin. Idea kuitenkin on se, että kussakin
maassa kortti tarjoaa saman etuuden kaikille
kortinhaltijoille riippumatta tämän kansallisuudesta. Yhteistyössä ovat tällä hetkellä mukana
Belgia, Italia, Kypros, Malta, Viro, Suomi, Slovenia ja Romania. Muiden EU-maiden on mahdollista liittyä mukaan joukkoon myös myöhemmin.
Korttihanke etenee Suomessa hyvin. EUhankkeen vastuutahona Suomen päässä toimii
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. Mukana yhteistyössä ovat STM, Kela, Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry, Aivoliitto ry, Invalidiliitto ry, Kehitysvammaisten Uudenmaan
Tukipiiri, Kuuloliitto ry, Kuurojen liitto ry ja Kynnys ry Vammaisfoorumin kanssa. Hankerahoituksen varmistuttua hanke pääsi käynnistymään
2016 alkuvuodesta.

sokeat ry:n jäsenillä on mahdollisuus saada yhdistyksen myöntämä kortti. Lisäksi käytössä on
myös kirjava joukko erilaisia kortteja ja todistuksia avustajan tarpeesta eri paikkakunnilla, erilaisille vammaisryhmille ja erilaisiin tarkoituksiin.
Moni palveluntarjoaja tarjoaa vammaisen henkilön avustajalle ilmaisen sisäänpääsyn, mutta
käytännöt vaihtelevat ja tilanne on sekava. Joissakin paikoissa vammaisuus todennetaan pyörätuolin tai näkövammaiskortin avulla, näiden
puuttuessa vammaisuus todennetaan selityksillä. Jotkut tahot vaativat esitettäväksi lääkärintodistusta. Lisätietoa Suomen erilaisista korteista
löydät JaatisWikistä.
Suomalainen työryhmä halusi Internet-kyselyn avulla selvittää, onko suomalaisilla tarvetta
vammaisuuden todistavalle kortille. Kysely toteutettiin marraskuussa 2013, vastauksia saatiin
652 kappaletta. Tulosten mukaan 95% (n=620)
vastaajista kokee, että kortille on tarvetta. Tutustu kyselyn tuloksiin tästä.
Vammaiskortti Suomeen
yhteistyössä EU:n kanssa

EU:n työryhmä (Project Working Group;
PWG) on perustettu EU:n Disability High Level
Groupin (DHLG) aloitteesta. Työryhmässä on
edustus jokaisesta EU-maasta, joka haluaa liitNykytilanne Euroopassa ja Suomessa
tyä mukaan projektiin, Euroopan VammaisfooMonessa Euroopan maassa on käytössä kan- rumista (EDF) ja Euroopan komissiosta. Ryhmää
sallinen kortti, jonka avulla henkilö voi todentaa organisoi Euroopan komissio. Suomea PWG:ssa
vammaisuutensa ja jolla kortin haltija saa eri- on edustanut Jaatinen, vammaisperheiden molaisia etuja matkustaessaan julkisilla liikennevä- nitoimikeskus ry. EU-hankkeen käynnistymisen
lineillä tai vieraillessaan mm. kulttuurilaitoksissa. myötä edustus siirtyy Kehitysvammaisten PalveSuomessa valtakunnallinen, vammaisuu- lusäätiölle.
den todistava kortti on Suomessa on tällä hetkellä tarjolla vain näkövammaisille ja kuulonäkövammaisille. Näkövammaisten Keskusliiton
näkövammaiskortin voi saada näkövammainen, jonka näkövammasta aiheutuva haitta-aste on vähintään 50%. Haitta-aste on todistettava lääkärintodistuksella. Näkövammaiskortilla
on mahdollista saada etuja ja alennuksia palvelun tarjoajasta riippuen. Esimerkiksi jotkut teatterit, museot, huvipuistot ja uimahallit myöntävät alennuksia näkövammaiselle kävijälle tai
hänen saattajalleen. Lisäksi Suomen kuuro-

Helppo liikkua -viikko
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.
Vuoden 2015 alusta voimaantullut yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän elinkeinotoiminnassa. Yhdenvertaisuuslain syrjintäkielto koskee palveluiden tarjontaa ja saatavuutta ja siten

kielto liittyy myös palveluiden esteettömyyteen.
Vammaisen henkilön on lain nojalla myös mahdollista vaatia kohtuullisia mukautuksia palveluihin, ja tämän vuoden alusta alkaen yrittäjillä
on hyvitysmaksuvelvollisuus, jos syrjintää todetaan tapahtuneen.
Invalidiliitto kohdistaakin tänä vuonna kampanjan siihen, että yrittäjien tietoa syrjintäkiellosta ja kohtuullisista mukautuksista lisätään ja
samalla edistetään palveluiden esteettömyyttä. Samalla korostetaan, että esteettömät ja helposti saavutettavat palvelut hyödyttävät kaikkia.

Ota osaa Oulun alueella
vaikuttamiseen
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. Vastaavanlaisella toimintamallilla edistämme tietoisuutta ja esteettömyyden
puolesta puhumista. Osallistu vaikuttamaan, ja
olet mukana alueemme kehittämisessä.

Ilmianna meille esteellinen toimija tai julkinen
tila Oulussa tai anna puolestaan hyvää palauLähetä meille omat kokemukset sähköpostiltetta esteettömyyden edesauttajasta!
Moni liikerakennus Oulussa on vanha ja ei la osoitteeseen: toimisto@oiy.fi tai puhelimitse
edusta rakenteeltaan nykypäivän standardeja 050 574 1567

Muistitko maksaa jäsenmaksun?

Pienellä jäsenmaksulla varmistat kaikki yhdistyksen palvelut
käyttöösi. Jäsenmaksu on toiminnallemme tärkeä tulonlähde, jolla säilytämme yhdistyksen vakavaraisuuden. Toimistolta
saat laskutiedot, mikäli kirje on hukkunut postissa.
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Yritystä! –hanke kannustaa
vammaisia yrittäjyyteen
ja jaksamista. Hanke ohjaa ja neuvoo yrittäjyyttä
suunnittelevia. Henkilöresursseina toimivat viisi ihmistä eripuolilta Suomea. Vammaisista yrittäjistä koulutetaan mentoreita uusille yrittäjille
ja yrittäjyydestä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä hankkeen henkilöstöön ja alkaa suunnitella yritystoimintaa yhdessä mentorin kanssa.
Hankkeen aikana on perustettu jo kahdeksan
yritystä. Yhteistyökumppaneina ovat Kuurojen
liitto, Lihastautiliitto, Neuroliitto, Nuorten ystävät ja Näkövammaisten liitto sekä Vates-säätiö
ja Suomen Yrittäjät. Tavoitteena on synnyttää 80
Viime huhtikuussa aloitetun Invalidiliiton hal- uutta yritystä hankkeen aikana. Yritystä! -hanklinnoiman ja RAY:n rahoittaman Yritystä! –hank- keen verkko-sivut löytyvät osoitteesta yritystä.fi.
keen tavoitteena on saada työllistettyä vam- Projektikoordinaattori Vesa Karjalainen vastasi
maisia yrittämisen keinoin. Tarkoituksena on muutamiin kysymyksiin hanketta koskien.
myös tukea vammaisten yrittäjien hyvinvointia

Mikä on pääroolisi projektissa?

Toimin projektikoordinaattorina Pohjois-Suomen alueella. Työskentelen yhteistyötahojen,
kuten järjestöjen, TE-toimiston ja Uusyrityskeskuksen kanssa, mutta pääasiassa aika menee
yrittäjyyttä pohtivien yrittäjyysvalmennukseen.
Mitä vammainen henkilö hyötyy projektista verrattuna esimerkiksi TE-palvelujen yritysneuvontaan?

Meillä on hyvin kokonaisvaltainen ja perusteellinen lähestymistapa. Usein asiakkaat eivät
ole vielä siinä vaiheessa prosessia, että asiointi
TE-palveluissa vaikkapa starttiraha-asioissa olisi
ajankohtaista. Me autamme työstämään yritysideaa ja kehittämään yrittäjyysvalmiuksia, jotta
kokonaisuudesta tulisi elinvoimainen. Kokonaistilanteen, kuten etuuksien ja rahoitusmahdollisuuksien hahmottaminen vaatii useita tapaamisia. Yrittäjyysvalmennus on siksi hyvin kuvaava
termi siitä työstä, mitä teemme. Kun asiaa on
saatu työstettyä niin sitten tarpeen mukaan
työskennellään TE-toimiston ja Uusyrityskeskuksen asiantuntijoiden kanssa.
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Oulun ja Pohjois-Suomen projektikoordinaattori Vesa Karjalainen.

Ovatko tavoitteet toteutuneet hyvin?

Asiakastyössä tavoitteet ovat toteutuneet tosi
hyvin. Työskentely on ollut mielekästä ja tehokasta ja olemme yhdessä asiakkaiden kanssa
saaneet ideoita työstettyä konkreettisiksi palveluiksi. Se on ollut erittäin palkitsevaa. Toisaalta
emme ole tavoittaneet vielä riittävästi potentiaalisia asiakkaita eli markkinoinnissa meidän pitää terästäytyä.
Millaisia riskejä on otettava
ryhtyessä yrittäjäksi?

Yrittäjyyteen liittyy aina riskejä, mutta yrittäjyys ei kuitenkaan ole niin mustavalkoinen asia,
mitä usein ajatellaan. Hyvällä suunnittelulla, idean testaamisella ja asioiden selvittämisellä voidaan välttää sudenkuopat. Ja on muistettava,
että kaikki yritystoiminta ei vaadi alkuvaiheessa
isoja taloudellisia satsauksia. Riippuu paljon toimialasta, tavoitteista ja yksilön elämäntilanteesta, millainen kokonaisuus on. Siksi kannustankin
ottamaan yhteyttä ja selvittämään omalta osaltaan yrittäjyyden tuomat mahdollisuudet.

Mitä haasteita vammaiset ovat kohdanneet
perustaessa yritystä ja miten niistä on selvitty?

En itse ole törmännyt tilanteisiin, joissa vammainen ei olisi saanut yhdenvertaista palvelua
yritysneuvonnassa. Riippuu paljon yksilön tilanteesta, että mitä asioita on huomioitava. Haasteet ovat siis yksilöllisiä. Uskon itse, että jos tahtotila on vahva, niin haasteista kyllä selvitään.
Mitä neuvoja antaisit yrityksen perustamista
suunnittelevalle vammaiselle?

Suunnittele huolella, selvitä eri mahdollisuuksia ja pyydä apua eri tahoilta. Kannattaa tutkia asiakaskohderyhmää ja hankkia asiakkaita
jo ennen kuin toiminnan käynnistää. Silloin aika
ei mene ihmettelyyn vaan tekemiseen ja tekemisen kautta tapahtuu kehitystä. Rohkeasti vain
eteenpäin!

LIHA- JA
MAKKARAKAUPASTA
HYVÄÄ PALVELUA JA
LAADUKKAAT TUOTTEET
aitoa oululaista palvelua!

Ilmarinkatu 16, Oulu • www.makkarakauppa.fi • 010 4202 020

Liity
ydinjoukkoon
fennovoima.fi/uutiskirje

QNSSFSRFFSFUYJJPPNǩ

Lankap. 8,21 snt/p.+5,9 snt/min • gsm 8,21 snt/p.+16,9 snt/min

Helppo
ja mukava
asioida.
Palvelemme myös
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
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Vammaisen pysäköinti
tuottaa välillä hankaluuksia
Joskus pysäköinnistä seurannut erimielisyys
Toinen korkeimpaan hallinto-oikeuteen
voi johtaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. asti edennyt pysäköintivirhejuttu liittyi vammaiAlla kaksi tilannetta, jossa autoilija on vienyt asi- sen pysäköintiluvan valokopiointiin. Autoilija oli
an oikeuteen.
pysäköinyt ajoneuvonsa ilman parkkikiekkoa
Pysäköintivirhemaksun saanut henkilö oli py- paikalle, jossa vaadittiin pysäköintikiekon käytsäköinyt ajoneuvonsa Helsinki-vantaan lento- töä. Autoon hän oli parkkikiekon sijaan jättänyt
aseman terminaalin edustalle. Vammaisen py- valokopion vammaisen pysäköintiluvasta. Pysäsäköintiluvan sisältäneen ajoneuvon hän oli köinninvalvoja oli kirjoittanut virheellisestä pyjättänyt alueelle, jossa pysäköiminen oli liiken- säköinnistä sakon. Parkkisakkoa
käsiteltiin
nemerkillä kielletty. Yleisellä alueilla kyseinen hallinto-oikeudessa tämän jälkeen. Oikeus katpysäköinti olisi ollut sallittua, mutta koska len- soi pysäköintivirheen vähäiseksi ja hallinto-oitokenttäalue on yksityistä aluetta, pysäköin- keus muutti pysäköinnintarkastajan määräämän
ninvalvoja oli kirjoittanut sakon virheellisestä pysäköintivirhemaksun huomautukseksi. Korpysäköinnistä. Lentokenttäalueen yksityisalue- kein hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, ettei pysäluonnetta ei kuitenkaan voinut päätellä alueen köintivirhe ole vähäinen ja kumosi pysäköintiteiden tai niiden varrella olevien liikennemerk- virhemaksun muuttamisen huomautukseksi ja
kien perusteella. Yleisien alueiden erottaminen määräsi pysäköintivirhemaksun voimaan. Koryksityisalueista on hankalaa, koska yksityisalu- kein hallinto-oikeus katsoi, että vammaisen pyeita harvoin merkitään liikennemerkein. Yksi- säköintilupa on henkilökohtainen lupa eikä ajotyisalueita voivat lentokenttäkenttien lisäksi olla neuvokohtainen lupa ja että luvan valokopion
ostoskeskukset ja asuintalojen piha- ja pysä- käyttäminen tekisi mahdolliseksi luvan väärin
köintialueet. Korkein hallinto-oikeus katsoi, käyttämisen.
että henkilö oli voinut perustellusti erehtyä aluKannattaa siis olla huolellinen pysäköideseen luonteesta. Hänelle oli voinut syntyä oikeu- sä autoa. Jos mahdollista, tarkista onko alue yktettu odotus sen suhteen, että kysymyksessä oli- sityinen ja käytä ainoastaan alkuperäistä vamsi yleinen alue ja että ajoneuvon pysäköiminen maisen pysäköintilupaa.
vammaisen pysäköintilupaan perustuen olisi
sallittu. Hänelle määrätty pysäköintivirhemaksu Olga Korkala
poistettiin äänin 3-2.					
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SEATARA - KELATTAVA WC- JA SUIHKUTUOLI
Tekee matkustamisestasi helpompaa!

Kelattava
Vain 50 cm leveä Seatara mahdollistaa
pyörätuolin käyttäjälle normaalikokoisen wc-ja suihkutilojen käytön esimerkiksi lomamatkoilla, sukulaisten tai
ystävien luona.

Kokoontaittuva
Viidellä yksinkertaisella toiminnolla
Seatara taittuu kokoon sekä aukeaa
takaisin. Kokoontaittaminen onnistuu yhdellä kädellä käyttäjän istuessa
omassa pyörätuolissa.

Kevyt
Kokonaispainonsa (11,6 kg) ansiosta
Seatara on helposti mukana kuljetettava.

Kompakti
Seatara on helppo pakata pieneen
tilaan. Matkoilla se kulkee mukana
näppärästi omassa pyörällisessä
kassissa.

Kiinnostuitko? Lue lisää: www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan
palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä
elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa
rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä
asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa
Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi
www.haltija.fi
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Oppilasyhteistyö
taan tämän neljän kuukauden aikana ja päässyt
tekemään monenlaisia hommia. Erilaisten toimistohommien lisäksi olen päivittänyt sosiaalista mediaa, tehnyt juttuja jäsenlehteen ja kaikenlaista, mistä on minulle hyötyä tulevaisuudessa.
Olen myös tavannut useita yhdistyksen jäseniä
ja ilokseni saanut huomata, kuinka sydämellistä
ja huumorintajuista porukkaa he ovat. Se, kuinka jäsenet tulevat keskenään hyvin juttuun on
lämmittänyt mieltäni. Se on mielestäni tärkeimpiä asioita yhdistyksessä, että se saa jäsenet tutustumaan toisiinsa ja pitämään yhtä. Jokaiseen
tapahtumaan on aina saatu vapaaehtoisia työntekijöitä jäsenistä, mikä myös kertoo yhdistyksen hyvästä hengestä. Olen kiitollinen, että olen
saanut tehdä harjoitteluni juuri täällä. Miiran ja
Jonnan ohjaamana aika on kulunut nopeasti ja
Kokemukseni työharjoittelujaksosta
mukavaa on ollut. Tästä on hyvä jatkaa uusilOIY:llä – Olga Korkala
le urille!
Toivotan lehden lukijoille ihanaa kesän odoHei. Olen Olga Korkala. Opiskelen viimeistä
tusta,
pitäkää huolta toisistanne.
vuotta Kaukovainion OSAOlla ja saan tänä keväänä opintoni päätökseen. Aloitin joulukuussa
harjoitteluni täällä OIY:llä. Aikaisemmin minulla Olga Korkala
ei ollut mitään kokemusta yhdistyksistä. Olen- Liiketalouden aikuisopiskelija
kin saanut tutustua perin pohjin OIY:n toimin- OSAO
OIY on tehnyt tänä vuonna tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Työelämälähtöiset harjoittelujaksot sekä toimintaamme liittyvät tutkielmat palvelevat ihanteellisesti niin opiskelijaa,
kuin yhdistystämme. Opiskelijat saavat perehdytyksen yhdistyksen toimintaan ja verkostoihin, sekä saavat tuntemusta alalta ja tulevaisuutta ajatellen jalkaa oven väliin. Yhdistykselle
opiskelijat tuovat uutta näkökulmaa, ideoita, intoa ja lisäävät tietoutta yhdistyksen toiminnasta
ja arvoista. Olemme oppineet heiltä vähintään
yhtä paljon, kuin he meiltä. Haluamme jatkossakin kehittää yhteistyötä alan opiskelijoiden
kanssa ja tarjota mahdollisuuden työskennellä
yhdistyksessä ihmisten parissa.

Uutta oppimassa - Johanna Kantola

dessa elämäntilanteessa sekä perustella näiden
kautta vertaistukihenkilötoiminnan taloudellista hyötyä yhteiskunnalle”. Lassilan ehdotukseen
pyrin tarttumaan kiinni pohtimalla opinnäytetyössäni sairaalan työntekijöiden haastattelujen
kautta vertaistukitoiminnan kokemuksia ja merkitystä sairaalalle sekä hyötyjä potilaan kuntoutumisen kannalta.
Amputoitujen vertaistukiryhmä kokoontuu
kerran kuukaudessa Rehapoliksella, toisen kerroksen ”takkahuoneessa”. Tunnelma on lämmin,
vaikka neuvotteluhuoneessa olevassa takassa ei
ole tultakaan. Ollessani mukana ryhmässä itselleni tuli tunne, että olen tervetullut ja aiheeseeni suhtaudutaan positiivisesti. Huumorintajuisia
ihmisiä, joista en ulospäin olisi edes huomannut amputaatiota, jos en olisi ennestään tiennyt.
Tästä on hyvä jatkaa kevään lähestyessä ja valoisten päivien lisääntyessä, mutta aurinko saisi pysyä vielä hetken poissa, että malttaisin pysähtyä kirjoittamaan.

”Ennalta ei voi tietää mitä seuraava päivä tuo
tullessaan” on tänä päivänä melko usein toistettu fraasi. Kaikkialla painotetaan, että elä hetkessä, juo kahvisi parhaimmasta kupistasi ja pue se
henkarissa roikkuva juhlapusero päällesi, vaikka
olisi vain tuiki tavallinen tiistai.
En tiennyt minäkään vielä joulukuun alussa,
että aloitan tämän vuoden perehtymällä amputaatioihin. Sain mahdollisuuden tehdä opinnäytetyöni Oulun Invalidien Yhdistys ry:lle amputoitujen henkilöiden vertaistuen kokemuksista
sairaalassa, oli henkilö sitten tuettava tai tukija.
Leena Lassila on tehnyt aikaisemmin vuonna 2008 opinnäytetyön vertaistukihenkilöiden
voimavaroista ja tuettavien sosiaalisesta tuesta
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n vertaistukihenkilötoiminnassa ja tuolloin kohta jo lähes kymmenen vuotta sitten oli jatkotutkimusehdotuksena
seuraavaa: ”Ammattilaisten kokemuksia vertaistukihenkilötoiminnasta suhteessa potilaan
kuntoutumiseen, millainen positiivinen vaiku- Johanna Kantola
tus tukihenkilön tapaamisella on potilaan kun- Geronomiopiskelija
toutumisessa ja elämänhalun palaamisessa uu- Seinäjoen AMK
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Kirjoituskilpailu
Voittajat julkaistaan jäsenlehden juhlanumerossa. Voit osallistua myös anonyyminä, kun ilmoitat toimistolle että et halua nimeäsi julkaistavan lehdessä.
Kirjoituskilpailun
kategoriat ovat:

1. Muistoja Irjalasta
2. Voimaa vertaistuesta
3. Yhdistys nyt ja silloin
Osallistumiset osoitteeseen:
toimisto@oiy.fi
tai kirjeitse:
OIY ry, Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu

Osallistu juhlanumeron tekoon omalla kokemuksellasi yhdistyksen taipaleella. Paras kirjoitelma tai muistelma jokaisesta alla olevasta kaOIY pitää oikeudet tiivistää ja muokata kirjoitegoriasta palkitaan Suomalaisen Kirjakaupan telmia.
100€ lahjakortilla. Kirjoitustyyli on vapaa, voit
osallistua vaikka runon muodossa.

Jaksanko nauraa,
pystynkö karkottamaan suruni pois?
Sinä et ainaista suruani katsella voi,
sinun ei tarvitse yrittää olla iloinen seurassani.
Voit ihan hyvin olla
vain sinä, ihan tavallinen.
Nauretaan yhdessä elämän iloja.
				Paula Rantatorikka
Paulan runokokoelmaa hänen sairaalajaksostaan, ”Sanoja sinulle” voi ostaa OIY:n toimistolta 10€
hintaan. Toimiston väki suosittelee!
OIY:n Jäsenlehti 2/16 13

OIY:ssä on käynnistynyt Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n kanssa yhteistyössä uusi kolmivuotinen
hanke, jossa kehitetään raaja-amputoitujen vertaistukea valtakunnallisesti. Tavoitteena on tuoda vertaistuki kaikkien amputoitujen ulottuville. Hankkeen aluekoordinaattoreista toinen työskentelee Helsingistä ja toinen Oulusta käsin.

Kolmivuotinen raajaamputoitujen vertaistukihanke
käynnistynyt OIY:ssä
Uuden hankkeen taustalla on Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n ja Oulun Invalidien Yhdistys ry:n yhteinen selvitystyö, jossa amputoitujen vertaistuen tilannetta ja tarvetta kartoitettiin
vuonna 2016. Keskeinen osa selvitystyötä oli
kartoittaa olemassa olevaa, eri tahojen järjestämää vertaistukitoimintaa. Koottujen tietojen
pohjalta luotiin www.amputoidut.fi -sivusto tiedotuskanavaksi amputoiduille itselleen sekä
yhdistyksille ja muille tahoille, jotka järjestävät
vertaistukitoimintaa. Sivuilla kerrotaan mm. paikallisten invalidiyhdistysten ja valtakunnallisten
amputoitujen yhdistysten toiminnasta.
Selvitystyön osana toteutettiin myös kysely
amputoiduille. Siihen saatiin yhteensä 68 vastausta. Vastaajat tavoitettiin eri kanavia myöten
hyödyntäen mm. Helsingin ja Oulun yhdistysten jäsenlehtiä ja verkkosivuja sekä sosiaalista mediaa. Kyselyyn vastanneista 67 prosentilla
oli kokemusta vertaistukitoiminnasta. Vastaajista hieman alle puolet kertoi osallistuneensa vertaistukiryhmään ja reilu kolmasosa oli tavannut
vertaistukihenkilöä. Yli 60 prosentille vastaajista
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ei oltu tarjottu mahdollisuutta vertaistukihenkilön tapaamiseen sairaalassa amputaation yhteydessä.
Vertaistukitoiminnan eri muodoista kyselyyn vastanneita kiinnostivat eniten vertaisryhmätapaamiset toisten amputoitujen kanssa. Yli
puolet kertoi olevansa kiinnostuneita internetin keskusteluryhmistä tai sosiaalisesta mediasta vertaistukitoiminnan muotona. Noin puolta
vastaajista kiinnostivat myös liikuntaryhmät tai
liikuntatapahtumat, asiantuntijoiden luennot ja
vapaamuotoinen ajan vietto toisten amputoitujen henkilöiden kanssa. Vain noin kolme prosenttia vastaajista kertoi, ettei ole kiinnostunut
vertaistukitoiminnasta.
Selvitystyön aikana aloitettiin HIY:ssä kuukausittaiset amputoitujen vertaistapaamiset.
”Toimintaan on koko ajan tullut uusia osallistujia. Olen havainnut ryhmän tarpeelliseksi, koska pääkaupunkiseudulla on ollut amputoitujen
toiminnan osalta hiljaista pitkään. Joka kerralla on ryhmässä ollut kävijöitä, osa on käynyt
vain kerran tai pari, ja osa jäänyt pidemmäksi

aikaa mukaan. Ikähaarukka on ollut aika laaja,
tapaamisissa on ollut osallistujia parikymppisistä 80-vuotiaisiin”, kertoo tapaamisia luotsaava
Marjaana Väre, joka on Suomen Nuoret Amputoidut ry:n puheenjohtaja.
Uudessa hankkeessa kehitetään
toimintaa valtakunnallisesti

www.ravintolanallikari.fi

Vuoden 2016 selvitys toteutettiin RAY:n tuella. Avustusten käsittely siirtyi 1.1.2017 RAY:ltä
STEA:lle. STEA päätti helmikuussa 2017 tukea
uutta kolmivuotista hanketta ja hanke käynnistyi saman tien.
Hankkeessa tarkoituksena on koordinoida ja
kehittää raaja-amputoitujen vertaistukea valtakunnallisesti: parantaa vertaistuen saatavuutta
ja saavutettavuutta sekä juurruttaa vertaistuki
kiinteäksi osaksi amputoidun henkilön hoito- ja
kuntoutusketjua. Hankkeessa tullaan keskittymään niin yksilölliseen vertaistukeen kuin vertaistukiryhmiinkin.
”Saimme kyselyllä arvokasta tietoa siitä, millaista vertaistukitoimintaa vastaajat toivovat.
Kyselyllä saatiin myös hyviä kehittämisehdotuksia toiminnalle. Tulemme hyödyntämään saatua
tietoa tulevan toiminnan suunnittelussa”, kertoo tuleva eteläisen alueen aluekoordinaattori
Charlotta Marsh. ”Tavoitteena on, että tieto vertaistuesta tavoittaa jokaisen amputoitavan henkilön.”
Vertaistuen periaatteita ovat vapaaehtoisuus
ja vastavuoroisuus. Tukea annetaan tavallisen
ihmisen tiedoin ja taidoin, ja se perustuu omakohtaiseen kokemukseen. Vertaistukihenkilöinä
toimivat vapaaehtoiset, jotka ovat itse käyneet
läpi amputaation. Aluekoordinaattorit toimivat
yhteyshenkilöinä, joiden kautta esimerkiksi sai-

raalat voivat pyytää vertaistukihenkilöä käynnille.
Tarkoitus on kehittää yhteistyötä myös sairaaloiden kanssa. Tästä yhteistyöstä Oulussa on
jo hyvä toimintamalli. ”Oulun mallissa yhteistyö
sairaalan kanssa on hyvin keskeistä”, kertoo tuleva pohjoisen alueen aluekoordinaattori Jonna Helavirta.
”Oulussa vertaistukea tarjotaan jokaiselle sairaalaan saapuvalle amputoitavalle henkilölle
ennen ja jälkeen amputaation. Oulun vertaistukimalli on ainoa laatuaan koko Suomessa ja
tarkoituksena on esitellä malli kaikille Suomen
amputaatioita suorittaville sairaaloille. Vertaistuki toimii yhtenä kuntoutuksen välineenä. Amputaatio on monesti dramaattisesti elämää
muuttava tapahtuma, jolloin vertaistuen ja kokemusten jakamisen tärkeys korostuu”, kertoo
Helavirta.
”Vertainen vierellä -hanke on hieno osoitus
siitä, miten kaksi paikallista yhdistystä eri puolilla Suomea voivat toimia saumattomasti yhteen.
Näen hankkeen tärkeäksi ennen kaikkea amputoitujen näkökulmasta, sillä kyseessä on erittäin
iso muutos elämässä, jossa toisen samaa kokeneen tuki on kultaakin kalliimpi.”, kertoo Oulun
Invalidien Yhdistys ry:n puheenjohtaja Otso Laxenius.
”Vertainen vierellä -hanke tukee hienosti yhdistyksemme toimintasuunnitelmaan yhtenä keskeisenä tavoitteena kirjattua vertaistuen
edistämistä”, toteaa Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n puheenjohtaja Kristiina Karhos.
Projektin puitteissa toteutettavista tapahtumista, koulutuksista ja muusta toiminnasta tullaan ilmoittamaan yhdistyksen jäsenlehdessä,
sekä kotisivuilla www.oiy.fi.
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Kesätapahtumat OIY
10.5.2017 klo 11.00
Kevättalkoot - kahvitarjoilu
17.5.2017 klo 12.00
Kesäkauden avajaiset - keittotarjoilu
Jäsenpäivät kesäkeskiviikkoisin Irjalassa
24.5.2017 - 30.8.2017 klo 12.00
Poikkeukset: 21.6. ei jäsenpäivää
Vierailut:
Ruukin matka - pvm varmistuu.
Kemin matka 17.6.
Haapajärven matka 29.6.
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET
TOIMISTOLLE 30.5. MENNESSÄ
Oulun seudun aivovammayhdistys ry
mukana kesäpäivillä kuukauden
viimeisinä keskiviikkoina.

UUSIA JÄSENETUJA
JUHLAVUODEN KUNNIAKSI

OIY juhlii vuonna 2017 80-vuotisjuhlaa.
Juhlan kunniaksi tarjoamme yhteistyössä paikallisten
yritysten kanssa jäsenillemme uusia jäsenetuja. Edut
saatte käyttöönne esittämällä Invalidiliiton jäsenkortin ostotapahtuman yhteydessä.
Urheilukauppa.eu
Jalkineet - 10 %,
Urheilu- ja kuntoilutekstiilit - 15 %
Kuntoiluvälineet (pilatesrullat, jumppamatot& -nauhat, -pallot, yms.) - 10 % sekä
Nasara Kinesioteippi - 10 %
Lumo Image
-20% LUMO Imagen normaalihintaisista
valokuvauspalveluista. Alennus ei koske
jo alennettuja hintoja tai teemallisia
minikuvauksia
AC Oulu, AC Oulun toimisto
AC Oulun ottelulipuista kahden
euron alennus
Sticky Wingers
Ruokatuotteista -15% alennnus

12.8.2017
IrjalaFest – Pääesiintyjänä Brädi!
Katso lisää www.irjalafest.com

Hammarin Sähkö Oy,
Lampuista, valaisimista ja sähkötarvikkeista -15%
alennus sekä asennuspuolen
sähkötöistä -10% alennus

6.9.2017 klo 12.00
Kesäkauden päättäjäiset
ruokailu yhdessä

Kuudes maku
-10% alennus kaikista tuotteista

Muistathan, että löydät verkkosivujemme
(www.oiy.fi) tapahtumakalenterista kaikkien
tapahtumien päivitetyt tiedot!

Kesäjuhlat tulossa?

Kesäkoti Irjala Oulun Hietasaaressa nyt vuokrattavissa. Mahdollisuus järjestää juhlia tai kokouksia
isommallekin porukalle.
Irjalaa vuokraa OIY:n toimisto, email: toimisto@irjala.fi / 050 574 1567/www.irjala.fi
Hinnasto:
1.4. – 30.4.2017: ma-to 140 € /vrk, pe-su sekä
arkipyhinä 280 € / Vrk
1.5. – 17.9.2017: ma-to 175 € /vrk, pe-su sekä
arkipyhinä 350 € /vrk
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Muista myös vanhat jäsenedut:
Kylpylä Eden:
OIY:n jäsen 10 € – avustaja ilmaiseksi
Respecta apuvälineklinikka Oy:
10% alennus myymälätuotteista
Kaakkurin pesukatu:
Kaikki pesut -50%
Fennia:
Ehdollisen omavastuun kotivakuutuksen omaisuusosaan, 15% alennuksen kodin ja perheen vakuutuksiin (pl. Sairausturvavakuutus) sekä autovakuutukseen. Lisäksi omakotitaloon riskinmukaisen hinnan,
( jopa -25% alennus tariffista).
Hotellimajoitusta jäsenhintaan:
-10% Suomen Retkeilymajajärjestön jäsenhinnoista
kotimaan SRM-hostelleissa.

www.easyloma.fi

linnanmaanapteekki.fi

Helppo
ja mukava
asioida.

Uudet paremmat aukioloajat: ma-pe 8-20 | la 9-17

Kauppalinnankuja 1-3, 90570 Oulu | puh. 08-5561 591 fax 08-5561 597

rinta-jouppi. com

Osoitteessa yli 2500 ajoneuvoa

OSTAMME HYVÄKUNTOISIA,
VÄHÄN AJETTUJA AUTOJA!

OULU Myynti Tikkasentie 2
Puh. 020 777 2504
Jussi Rättyä Puh. 044 202 1161

Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%)

Rinta-Joupin Autoliike Oy
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

• kynnysluiskat
• tukikaiteet
• sormisuojat saranoihin
• sähkölaitteiden ja
-järjestelmien huollot
• sähkölaitekytkennät
• valaistuksen
muutostyöt

Seifmeikker Oy
vilho.hiltunen@turvatekija.fi
045-113 24 34
Y-tunnus 2755098-5
www.turvatekijä.fi
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Keskellä elämää
Hyvinvointia kaikille elämän eri vaiheisiin Caritaksesta
Caritas on oululainen ja yleishyödyllinen yhteisö, joka tarjoaa palveluja vammaisten ja ikäihmisten asumiseen, ja kaikkien oululaisten terveyteen ja hyvään
arkeen. Tutustu toimintaamme www.caritaslaiset.fi
Tiedustelut:
Vanhuspalvelut: 040 769 8615
Lääkäritalo: 050 520 2383
Kuntoutus: 044 468 4271

Vammaispalvelut: 050 375 8276
Lähilääkäri: 044 762 0001
Vapaaehtoistoiminta: 044 468 4222

OULUN KESKUS
APTEEKKI
Tervetuloa asioimaan apteekissamme!
AVOINNA:
ma-pe 8.30-21 | la-su 10-21
Isokatu 45, 90100 Oulu
Puh. (08) 311 3112
Fax: (08) 311 6001
oulun.keskus.apteekki@
apteekki.net

TUULILASIT

TUSYHTIÖT
!
- KAIKKI VAKUU
ARJOUS
T
Ä
D
Y
IT
Y
K
P
- KAIKKI MER
www.fixstop.fi
Ä
N
Ö
Y
T
U
U
- TAK
EI PARKKIMAKSUA

www.fixstop.fi
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Palvelupisteet: Vuokon kukka (Kaukovainio),
Parturi-kampaamo Kolmio (Kastelli)

Anonyymi kannatus
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Harrastajat ja tukijoukot muodostavat n. 400 henkeä,
lisäksi Haukiputaan Heitto tuo n. 200 katsojaa.
Tervetuloa mukaan seuraamaan otteluita!

Sähköpyörätuolisalibandyn finaalit
pelataan Oulussa Linnanmaan
liikuntahallilla 6.-7.5. 2017

Lisätiedustelut ja yhteydenotot otetaan kiitollisena vastaan: anni.mannelin@gmail.com

OIY ry ja Kiistola-Säätiö Ry on jälleen myöntänyt 3000€ edestä
avustuksia yhdistyksen kilpaurheilijoille.
Stipendejä jaettiin muun muassa pyörätuolitanssi-, soveltavan miekkailun ja sähköpyörätuolisalibandyn urheilijoille. OIY toivottaa kilpailijoille onnea kisakauteen ja kehottaa muita urheilijoita hakemaan stipendejä jälleen ensi vuonna.
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Ilman kirjoja en olisi tässä
J.Karjalainen toteaa Runo-kappalessaan: “Olet
runoni /vaikea ymmärtää. Olet niin kaunis että
tahtoisin yrittää”. J. Karjalainen valittaa kappalessaan miten vaikeaa onkaan tulkita tai ymmärtää runoa/ihastusta. Laululyriikassa juuri sanat
merkitsevät eniten, niihin kiinnitetään suurinta huomiota. Joskus tuntuu että kyseinen teksti/runo on kirjoitettu juuri minua varten, se kertoo juuri minun elämäntilanteesta. Niissä tuska
ja ilo yhdistyvät, sisäisen maailman tunnuskuvat
paljastuvat.
Olen aina pitänyt lukemisesta. Kirjat ovat olleet tärkeä osa elämääni jo lapsuudesta lähtien. Viihdyin kirjastossa enemmän kuin koulukirjojen ääressä. Ne ovat tuoneet iloa ja riemua
elämäni ilossa ja surussa, olen tutustunut erilaiseen elämänmenoon ja hiljaiseen tietoon, paennut toiseen maailmaan, matkustanut ympäri maailmaa, opetellut selviytymään kärkkyvässä
levottomuudessa. Luen paljon ja liian nopeasti,
innostun ja ärsyynnyn juonesta, eläydyn siihen,
voimaannun ja mietiskelen. Upsalan yliopiston
uskonnonpsykologian professori Owe Wickström esittelee Hyvyys ja myötätunto –kirjassa
idean kirjallisesta kotiapteekista, ”ehkä meidän
pitäisikin ryhtyä inventoimaan sisäistä apteekkiamme ja tutkia hyviin teksteihin sisältyviä luottamuksen tukipilareita. Sellaisia, joihin voimme
nojata silloin, kun elämä on huteraa”. Hän kuvaa omaa kirja-kotiapteekkiaan: ”Kuvittelen ympyrän, jossa on ulkokehä ja keskusta. Kauimpana laidalla on muutama romaani, jotka tarjoavat
vaihtoehtoisia maailmoja, joissa asua tai pistäytyä, joille nauraa ja joiden parissa viihtyä. Niiden
sisäpuolella on levon tekstejä. Sitten seuraa lyriikan maisema ja vertauskuvan väkevyys. Kaikkein sisimpänä on hengellinen lukemisto, perusravinto, sydämen sanat”.
Joku voi lukea kerran vuoteen Väinö Linnan
Tuntematon Sotilas –romaanin tai F.M. Dostojevskin Rikos ja rangaistus –romaanin uudelleen
löytäen koko ajan jotain uutta. Owe Wickström

toteaa: ” Uudelleen lukeminen on nautinto, jonka kaikki lapset tuntevat, mutta aikuistenkin pitäisi useammin suoda se itselleen”. Yhä edelleenkin otan kirjahyllystä käsiini Sesse Koiviston
Eläintarha olohuoneessamme –kirjan. Tätini antoi sen syntymäpäivälahjaksi vaikeassa perhetilanteessa. Kirjan huumori pelasti monta
hetkeä. Thomas Hovingin Tuntematon Tutankhamon –kirjan luin puolestaan yläasteikäisenä
monta kertaa, se viekoitteli, houkutteli, synnytti kiinnostuksen historiaan ja Mika Waltarin Sinuhe Egyptiläiseen. Äitini tyhjensi kellariaan ja
lähetti minulle lasten – ja nuortenkirjalaatikoitani. Laatikoita avatessani tempauduin pitkästä
aikaan Viisikon, Kimin, Janin, Neiti Etsivän, Kolme Etsivän, Jenningsin, Totte Svenssonin ja monien muiden tuttujen seikkailuihin. Muistin miten viikkorahan saatuani kävelin pitkän matkan
Kaivokselan kirjadivariin. Laatikoista ilmaantui
myös lastenkirjoja, joista palautui mieleen Juhana- kummipojan innokas ja vaativa tokaisu ”Lue
mulle uudestaan!”.
Pauliina Rauhala totesi eräässä kolumnissaan:
”Kirjat hoitavat ja koskettavat. Ne hämmästyttävät kauneudellaan tai karuudellaan. Ne avaavat
uusia näkökulmia ja maailmoja. Kaikkein suurin
lahja minulle on arjen, ajan ja minän katoaminen.
Hyvä kirja antaa yhtäkkiä monia iltoja ja tunteja, jolloin voi vain pysähtyä, syventyä ja lumoutua”. Inhoan yli kaiken ”Mikä on paras lukemasi kirja?” – kysymystä. Jokainen kirja on
erilainen lukukokemus. Parhaimpia kysymyksiä olisivat mikä on mieluisin lukuelämys, minkä kirjan lukisit toistamiseen. Runokirjaa ei voi
lukea kuin romaania. Se vaatii aikaa, pohdiskella
ja löytää. Romaani vaatii puolestaan joskus useamman pysähdyksen taktiikan. Lukeminen on
ilonpirskahdusta, väreilyä ja hymyä.
Juha Vähäkangas
Jäsen

Oulun Invalidien Yhdistys on saanut lahjoituksena Kärpättäret
ry:ltä kolmipyöräisen polkupyörän. OIY kiittää Kärpättäriä lahjoituksesta koko yhdistyksen puolesta.
Haluamme antaa kolmipyörän kaikkien jäsentemme käyttöön. Voit lainata kolmipyörää viikon jaksoissa, varaukset tapahtuvat toimistolta. Pyörän
lainaaminen on hyvä tapa kokeilla kolmipyörää esimerkiksi mahdollista
omaa hankintaa ajatellen.
Laina-ajat ovat lehden mennessä painoon vapaana. Ota yhteyttä!
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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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VUOSISADAN TAIDENÄYTTELY
Itsenäisyyden juhlavuosi on taiteen juhlaa. Juhlan kunniaksi maalataan tauluja, akvarelleja,
tehdään keramiikkaa, veistoksia ja otetaan valokuvia. Vuosi on juhlinnan arvoinen; itsenäinen
maamme täyttää 100, reformaatio 500 ja OIY ry 80 vuotta.
Vuosisadan taidenäyttelyn pääjärjestäjä on Wäinö Aaltosen Seura ry yhteistyössä Invalidiliitto ry:n ja muiden kumppaneidensa kanssa. Kyseessä on Vammaisten VII valtakunnallinen kuvataidenäyttelykokonaisuus VAKU, joka koostuu muutamasta aluenäyttelystä ja päänäyttelystä.
Oulu on yksi aluenäyttelypaikkakunta. Valtioneuvoston kanslia on myöntänyt hankkeelle virallisen Suomi 100 –statuksen ja juhlavuoden tunnuksen käyttöoikeuden. Juhlavuoden suojelija on
arkkipiispa Kari Mäkinen.

OULUN VAKU –NÄYTTELY 4.-14.5.2017
Oulun Invalidien Yhdistys ry järjestää VAKU -aluenäyttelyn osana 80 –juhlavuotta. Näyttelytilana toimii Oulun kaupunginkirjaston Piazza –tila 4. – 14.5.2017 ja näyttely on avoinna kirjaston
aukioloaikoina. Näyttelyn teema on ”Yhdessä”.
Muut aluenäyttelyt ovat Helsingissä, Hämeenlinnassa, Lahden Nastolassa, Raisiossa ja Turussa.
Niiden teoksista valitaan ehdokkaat juhlavuoden päänäyttelyyn, jonka järjestää Wäinö Aaltosen
Seura Turun tuomiokirkossa 28.8. – 10.9.2017.

Vammaisten kuvataidetoiminnan edistäminen
Juhlavuoden näyttelykokonaisuuden tavoitteena on kehittää vammaisten kuvataidetoimintaa ja
tuoda sitä esille suurelle yleisölle. Taiteen tekeminen on vammaisille tärkeää ja lisää heidän
osallisuuttaan yhteiskunnassa. Näyttelyyn pääseminen ja siellä mahdollinen palkitseminen kannustaa taiteilijaa ja lähipiiriä jatkamaan harrastusta. Näin viemme ´Yhdessä´ vammaisten kuvataidetoimintaa eteenpäin kuvainnollisesti 100 askelta.

Suomen vanhin sähköliike

