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Pääkirjoitus

Mitä meiltä
odotetaan?
Tätä kysymystä kysyin itseltäni syyskuun alussa, kun sain
kirjeen alueellisesta apuvälinekeskuksesta. Kirjeessä minulle kerrottiin, että minulle on varattu aika tietylle päivälle ja tiettyyn aikaan. Tämähän on vain hyvää palvelua,
näin ajattelin. Kirjeen edetessä mielipiteeni alkoi muuttua. Aika oli keskelle päivää maanantaina, joka on varsin touhukasta aikaa. Vain harvoin nämä käynnit kaikkein nopeimpia ovat edes.
Minun oli mahdollista perua tuo aika tai vaihtaa. Ehtona oli kuitenkin se, että syyni on ”vain kerran” ja ”perustellusta syystä”. Ymmärrän, että taustalla on usean toimijan aikataulujen sovittaminen. Silti lähtökohtana tämä
oli minusta varsin pelottava. Minä, työssä käyvä mies, jolle ilmaantuu reissuja varsin äkkinäisestikin, saan vaihtaa
aikaa kerran ja silloinkin syyn pitää olla perusteltu. Onneksi viesti jatkui tiedolla, että käynti on sentään maksuton! Sain lohtua! Ajan vaihtaminen onnistuu muuten
arkisin 08:30 – 12:00. Mutta ”EI keskiviikkoisin”. Muulloin on turha edes yrittää. Kirjeessä kävi ilmi myös se, että
jos vaihtaisin aikaa, uusi aika menisi viikkojen päähän,
koska on niin kova ruuhka – aina.
Oma työni on liittynyt tavalla tai toisella aina siihen,
minkälainen tunne vastapuolelle jää siitä, miten toimin.
Siksi olen näissä varmaan keskimääräistä tarkempi ja huomaan jotain, johon toinen ei huomiotaan laittaisi. Silti
minua jäi mietityttämään se, minkä mielikuvan tuo kirje minulle jätti.
Mielikuvani on varsin karu. Minulta odotetaan joustavuutta, mutta minulle tarjotaan sitä varsin vähän. Minun
odotetaan olevan vapaana pääsääntöisesti aamupäivisin.

Olisi siis helpompi, jos en itse asiassa olisi edes töissä. Jos
olen töissä, sellaisissa, jossa joustoa ei vastapuolelta tarvita. Tämä oli minun aito mielikuvani. Tulin surulliseksi.
Puhumme paljon tuottavuudesta ja yhteisestä tekemisestä, jossa jokaisen tekemä työ on arvokasta. Yhteiskuntamme keskeinen peluri, Sairaanhoitopiiri, toimii kuitenkin
tavalla, joka tätä rajoittaa. Mitä olisin tehnyt toisin?
Minulle itse asiassa luvattiin, että minulle soitetaan ja
minulta kysytään, mikä aika minulle sopisi. Ei soitettu.
Järjestelisin myös niin, että osa ajoista olisi vaikka vain
1h virka-ajan ulkopuolella. Se olisi jo aidon halun osoitus. Viestissä toisin esiin myös sen, että asioita tehdään
yhdessä, kaikkia huomioiden, ei vain sanellen. Se antaisi
sen viestin, minkä pitää. Haluamme tukea sinun arkeasi
mahdollisimman omatoimiseksi tavalla, joka takaa sinulle
mahdollisuuden mielekkääseen elämään. Elämään, johon
kuuluu koulua, työtä tai eläkkeellä oloa, iästäsi riippuen.
Itse olen töissä yrityksessä, joka palvelee asiakkaitaan 24/7
– vuoden jokaisena päivänä. Näkisin, että jo puolimatkaan tulo olisi iso voitto.
Lopuksi vielä. Viimeinen muistutus oli muistutus, että
mahataudissa kannattaa olla yhteydessä etukäteen. Näin
myös, mikäli on ollut sairaalahoidossa ulkomailla. Olisivatkohan nämä riittävät syyt siirtää aika? Toivottavasti ainakin ensin mainittu.
Hallituksen puheenjohtaja Otso Z. Laxenius

Kokouskutsu
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen

SYYS KO KOU S
Aika: torstai 11. päivänä marraskuuta 2016 klo.18.00 alkaen
Paikka: Irjala, Mustasaarentie, Hietasaari
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6§:ssä syyskokoukselle määrätyt asiat.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
Hallitus
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Toiminnanjohtajan palsta

Hyvästien aika!
Olen päättänyt irtisanoutua tehtävästäni yhdistyksen toiminnanjohtajana. On aika kiittää näistä vuosista. Suurin kiitos kuuluu jäsenistölle, teidän takia
olen työssäni ollut. Teidän kanssa toimimisesta olen
saanut kaikista eniten, te olette olleet motivaationi
työhön. 2010 kesäkuussa minut valittiin yhdistyksen toiminnanjohtajaksi haasteelliseen tilanteeseen.
Ne vaikeudet ovat muisto monien muistojen joukossa. Päällimmäisenä muistojen joukossa on kuitenkin kaikki ne positiiviset asiat, joita olen saanut tuntea vuosien varrella.
Minulla on ollut ensimmäisestä työpäivästä saakka suuri halu auttaa ihmisiä; sen vuoksi tähän työhön
halusinkin. Minusta on kasvanut vuosien varrella entistäkin vahvempi vammaisten ihmisten puolustaja ja puolestapuhuja. Se tunne elää minussa edelleen
vahvasti, halu auttaa toisia ihmisiä. Olen myös nauttinut suunnattomasti yhdistyksen kehittämisestä ja
hallinnollisesta työstä. Luvut ja kirjanpito ovat olleet
minulle mieluisia töitä yhdistyksessä. Minulla on ollut erinomainen työyhteisö tukenani ja siitä olen äärimmäisen kiitollinen.
Minulla on ollut joskus vaikeuksia hyväksyä järjestömaailman tapaa toimia. Se tapa on ollut usein
minua turhauttava hidas tapa. Onneksi useat esimieheni hallituksessa ovat hyväksyneet tapani toimia nopeammin, sekä tehdä päätöksiä nopeammin. Se on
ollut meidän yhdistyksen voimavara; olemme toimineet nopeasti ja ketterästi. Kuuden vuoden aikana
olen toiminut monenlaisten hallitusten kanssa. Ensimmäiset vuodet olivat muutoksen tuulessa vaikeita.
Viimeiset vuodet olen ollut tyytyväinen esimiehiini,
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varsinkin suuren kiitoksen haluan antaa nykyiselle puheenjohtajistolle Otso Z. Laxeniukselle ja Riku
Syrjälälle.
Kuitenkin kaikista vaikeimmaksi tämän päätöksen ovat tehneet työkaverit. Minulla on ollut kunnia
toimia monenlaisten ihmisten kanssa vuosien varrella, tätä jään kaipaamaan. Silti samaan aikaan myös
työkaverit ovat helpottaneet päätöstäni irtisanoutua.
Tällä hetkellä yhdistyksellä on parhaat työntekijät,
mitä se voi saada. Siksi uskallankin jättää yhdistyksen heidän vastuulle. Tiedän, että yhdistys pärjää!
Tämä uusi tilanne tuli eteeni yllättäen ja vaikka
nyt oli tarjous, josta en voinut kieltäytyä, päätös oli
vaikea. Urheilu ja ihmisten auttaminen ovat olleet
aina lähellä sydäntäni. Uudessa työssäni voin yhdistää nämä asiat.
Oulussa 13.10.2016
Toiminnanjohtaja Jussi Lotvonen

Vihiluodon luontopolku sijaitsee Kempeleessä osoitteessa Vihiluoto 10, 90440, Kempele. Vihiluodon kyläyhdistyksen rakentama ja ylläpitämä luontopolku on ainut luontopolku Oulun seudulla joka on kokonaisuudessaan pyörätuolikelpoinen.

Vihiluodon luontopolusta esteetön
Vihiluodon kyläyhdistys teki EU-rahoituksen avulla kylän luontopolusta esteettömän. Oululainen Piia Jolla
testasi pyörätuolilla, miten hyvin kunnostetulla polulla
pääsee liikkumaan. Vihiluodon luontopolun avajaisia
juhlittiin perjantaina 5. elokuuta 2016.

Vanha Vihiluodon kuntoreitti valmistui vuosina
2007-2009, jonka jälkeen lukuisten yhteydenottojen innoittamana Vihiluodon kyläyhdistys käynnisti
hankkeen esteettömän luontopolun toteuttamiseksi.
Vanha luontopolku oli liian savinen ja liukas, ja tavoitteena oli rakentaa reitti, jota on helppo kulkea
sekä pyörätuolilla että lastenrattaiden kanssa. Talkootyötunteja reitin kunnostamiseksi kertyi yli 500.
Ainoastaan maamurska on ajettu koneella, muuten
reitti on kunnostettu talkootyön voimin. Ensi kesänä on tarkoitus parannella reittiä ja lisätä maata tämänvuotisen kävijöiden tuottaman maan tiivistymisen myötä.

Oululainen Piia Jolla kävi testaamassa Vihiluodon esteettömyyden manuaalisella pyörätuolilla. Piia
totesi, että reitti on esteettömyydeltään hienosti toteutettu, joskin paikoin kehitettävää myös löytyy.
Polulla sijaitseva silta on niin jyrkkä, että huonompikuntoinen manuaalipyörän käyttäjä ei siitä välttämättä ilman työntöapua selviä, Piia arvioi. Reitti
on myös paikoittain kapeahko, jolloin sähköapuvälineitä käyttävät henkilöt saavat olla varovaisia polkua
pitkin ajellessa. Kaiken kaikkiaan Piia toteaa kuitenkin Vihiluodon esteettömän luontopolun kokonaisvaltaisesti onnistuneeksi.
Vihiluodon esteettömän luontopolun avajaiset
onnistuivat hyvin, osallistujia oli yli 80 ja sääkin suosi juhlijoita. Tilaisuudessa oli ohjelmaa niin lapsille kuin aikuisillekin; musiikkia ja laulua, pomppulinna, sekä kahvi- ja makkaratarjoilu. Reitin avasivat
kunnallisneuvos Pertti Sankilampi ja puheenjohtaja
Matti Niskanen. Avajaisia vietettiin 5.8.2016.
OIY:n Jäsenlehti 2/16
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Nallikarin uudistukset
Nallikarin asemakaava on valmistunut Oulussa hyväksyttäväksi. Kaava koskee Hietasaaren kaupunginosassa Holstinsalmentien, Vellamontien ja
Nallikarinrannan alueita. Kaava on edennyt yhdyskuntalautakunnasta Oulun kaupunginhallituksen ja
valtuuston hyväksyttäväksi.
Asemakaavan pohjaksi on laadittu perusselvitykset, jotka koskevat luontoa ja maisemaa, kulttuurihistoriallisia arvoja ja liikennettä sekä melua.
Nallikarin uusi asemakaava antaa tilaa nykyisille
toimijoille kehittää toimintaansa ja samalla antaa tilaa uusille palveluille ja toiminnoille, joilla on oletettavasti suuri merkitys alueen kilpailukyvyllä ja matkailullisella vetovoimaisuudella.
Matkailu- ja majoituspalveluja täydentävät korttelit sijoittuvat Kylpylähotelli Edenin ja Pohton väliselle rantavyöhykkeelle sekä rannan suuntaisesti Nallikarin tien varrelle. Uudet huvi- ja viihdetoiminnat
on sijoitettu Holstinsalmentien varteen, kun Vauhtipuistolle sekä Meri-Oulun kesäteatterille ja teatteriravintolalle on omat aluevarauksensa. Lisäksi teema-

huvipuisto Kalevala Theme Park saa kaavassa oman
alueensa Vellamontien varressa. Huvipuistolla on
kaavassa alustava aluevaraus myös Mustasalmen eteläpuolella.
Kaavoitus on tapahtunut yhteistyössä nykyisten
ja potentiaalisten tulevien toimijoiden kanssa. Myös
kaupunkilaisten näkemykset on otettu projektissa
huomioon jatkokehittelyn kannalta.
Asemakaava sijaitsee linnuntietä noin kaksi kilometriä Oulun keskustasta luoteeseen. Idässä aluetta
rajaa Hietasaarentie ja lännessä merenranta. Pohjoisessa alue ulottuu Toppilansaaren asuntoalueen puoleiselle viheralueelle Holstinpuistoon sekä etelässä
Mustasalmeen ja pieniltä osin sen eteläpuolelle Vaaskivenpuistoon.
Kaavanmuutosalueen kokonaispinta-ala on noin
95 hehtaaria ja sitä on valmisteltu elokuusta 2009.
Muutosalue on Oulun kaupungin omistuksessa.
Asiasta uutisoi Kaleva 12.10.2016

IrjalaFest 2016
Oulun Invalidien Yhdistys
ry järjesti 9.7.2016 esteettömän koko perheen tapahtuman, johon osallistui
lähes 300 festivaalivierasta.
Tapahtumapaikkana toimi
yhdistyksen kesäkoti Irjala
Oulun Hietasaaressa. Kaksiosainen festivaaliohjelma
sisälsi erillisen lastentapahtuman päivällä, jolloin oli
lapsille järjestettyä aarteenmetsästystä, kasvomaalausta, pomppulinna, hattaraa, viihdyttäjä Taikuri Salla
ja päivän pääesiintyjä Diandra. Illan ohjelmakattaus
oli suunnattu aikuisempaan makuun, jolloin lavan
haltuun ottivat stand-up koomikko Peter Sapiano,
duo Sahan Pojat, nouseva tähti Counting Lifeboats,
vauhdikas Rockabullies ja loppuhuipennus Mansesteri. Irjalan puitteet tarjosivat loistavan alustan ta-

pahtumalle - suuri nurmipiha kattoi tapahtumalavan
ja kaikki oheispalvelut festivaalivieraineen.
Irjalafest järjestettiin toista kertaa vuoden 2015 pilotoinnin jälkeen. Tapahtuman kasvu oli valtava ja
peräti ennalta odotettua isompi viime vuoteen verrattuna. OIY ei olisi pystynyt vastaavaan suoritukseen ilman yhdistyksen vapaaehtoisten jäsenten
apua. Tapahtuman onnistuminen oli hieno osoitus
siitä, mitä aktiivisella järjestötoiminnalla ja oikeilla
yhteistyökumppaneilla voi saada aikaan. Tavoite on
järjestää ensi vuonna yhä suurempi koko perheen
festivaali ja vakiinnuttaa Irjalafest yhdeksi Oulun kesätapahtumista. Esteettömien tapahtumien anti on
Suomessa suppea, ja Irjalafest haluaa niin esteettömyydellään kuin edullisuudellaan olla suunnannäyttäjä vaihtoehtoisten perhetapahtumien tarjonnassa.
Irjalafestin kotisivut: www.irjalafest.com
Tapahtuma myös Facebookissa: Irjalafest
Kuvat ja teksti: Miira Peltomaa
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Saara Snicker (oik.) kertoo Caritaksen avustajapalvelun ”rullaavan hyvin”. Katariina (vas.) aloitti kesätyöt Caritaksen avustajana kesän alussa ja on tänään ensimmäistä kertaa Saaran luona.

Luotettavaa ja joustavaa
avustajapalvelua Caritaksesta
Caritas tarjoaa Oulussa ja sen lähikunnissa monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluita, ja yksi näistä palveluista on henkilökohtainen avustajapalvelu. Caritaksen avustajan voi tilata joko tilapäiseen tarpeeseen
tai vakituiseksi avustajaksi. Erityisen helppo vaihtoehto Caritaksen avustajapalvelu on esimerkiksi silloin, kun avunsaaja ei itse halua tai pysty toimimaan
työnantajana. Tilapäisesti avustajan voi tilata vaikkapa oman henkilökohtaisen avustajan äkillisen sairastumisen vuoksi tai lomien ajaksi.
Caritaksen avustajat ovat luotettavia ja osaavia.
Heidän tehtävänään on auttaa kodin askareissa, kaupassa käynnissä, ulkoilussa ja henkilökohtaisen hygienian hoidossa Avustajien työvuorot räätälöidään
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, eikä omia menoja tarvitse sumplia avustajan mukaan.
Itsenäistä asumista avustajapalvelun turvin
Saara Snicker asuu uudessa kodissaan Limingantullissa ja hän on käyttänyt Caritaksen avustajapalvelua vuoden alusta lähtien. Saara on kokenut avusta8
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japalvelun toimivaksi. ”Yksi kivireppu tipahti selästä,
kun aloin käyttämään Caritaksen avustajapalvelua.
Minun ei enää tarvitse toimia henkilökohtaisen avustajan työnantajana. Vain soitto avustajien tiimivetäjä Tiinalle riittää jos tulee muutoksia”, kertoo Saara.
Caritaksen avustajapalvelussa työskentelee vakituisesti 13 henkilöä, joten Saaran luona käy viikoittain useampi avustaja. ”Välillä jännittää kuka sieltä
tulee, mutta tiedän tunteen olevan molemmin puolinen. Myös avustaja tapaa koko ajan uusia ihmisiä”,
Saara kertoo.
Avustajan vaihtelussa on kuitenkin paljon hyviä
puolia. ”Toiset avustajat osaavat neuvoa esimerkiksi tietokoneasioissa ja toisilla pysyy ruuvimeisseli paremmin käsissä”, Saara lisää. ”Olen myös oppinut,
ettei minun tarvitse valmistautua avustajan tuloa varten. Ei haittaa, vaikka tukka olisi pystyssä tai aamutoimet vielä kesken”.
Avustaja tulee Saaran luokse joka arkipäivä kuudeksi tunniksi. ”Tällä hetkellä opettelen avustajan

”Voin luottaa siihen, että Caritaksen avustajat hoitavat
hommat, vaikka itse olisin sairaana enkä pääsisi sängystä
ylös. Kaikki ovat niin omatoimisia.” sanoo Saara.

kanssa sähköpyörätuolin käyttöä ulkona. Erityisesti
peruuttaminen on vaikeaa”. Omassa asunnossaan ja
sisätiloissa Saara liikkuu kävellen ja silloin tällöin hän
käyttää manuaalipyörätuolia. Muutoin Saara kertoo
tekevänsä avustajan kanssa monenlaista arkiaskareista lähtien, kuten viikkosiivouksia ja dosentin järjestyksessä pitämistä.
Vuorovaikutus tärkeintä
Saara kertoo, että tärkeintä on avustajan ja avus-

Keskitymme
ydinasioihin
Lue Fennovoiman Hanhikivi 1 -hankkeen
uusimmat kuulumiset Fennosesta.
fennonen.fi

tettavan välinen vuorovaikutus. Saara kertoo käyvänsä jokaisen uuden avustajan kanssa ”avauskeskustelun”, jolloin kummatkin oppivat tuntemaan toisensa
paremmin.
”Hyvä avustaja on sellainen, joka ei ole ennakkoluuloinen ja kysyy rohkeasti silloin kun ei tiedä. Olen
avustajapalveluun tyytyväinen, sillä tulen kaikkien
Caritaksen avustajien kanssa hyvin toimeen. He ovat
oma-aloitteisia ja miellyttäviä”, Saara kertoo.
Tänään Saaralla on avustajanaan Katariina, ja naiset tapasivat toisensa ensimmäisen kerran. Katariina aloitti kesätyöt avustajapalveluissa vasta muutama
viikko sitten. ”Hyvin on mennyt. Tänään teimme
yhdessä makkarasoppaa”, Katariina kertoo Saaran
nyökytellessä. Caritaksen avustajat liikkuvat paikasta
toiseen asiakkaan mukaan – välillä pyörällä ja välillä
autolla riippuen välimatkasta.
Kesällä Saara aikoo mennä kuntoutusjaksolle Helsinkiin sekä sukulaistytön häihin. ”Reissuun lähden
ilman avustajaa, joten siihen mennessä täytyy opetella käyttämään sähköpyörätuolia kunnolla”, Saara
kuittaa iloisesti.
Jos kiinnostuit Caritaksen henkilökohtaisen avun
palveluista, ota yhteyttä Tiina Kangasluomaan, puh.
050 356 0124. Lisätietoa Caritaksen palveluista
www.caritaslaiset.fi.

Henkilökohtainen
avustaja arjessa mukana
Avustajamme auttavat mm. kodin askareissa,
kaupassa käynnissä, ulkoilussa ja ruuanlaitossa.
Palvelumme on helppo ratkaisu henkilökohtaisen
avun saamiseen, kun avustettava ei itse pysty
tai halua toimia työnantajana. Meiltä voi tilata
avustajan myös tilapäiseen tarpeeseen.
Tutustu vammaispalveluihimme
nettisivuillamme: www.caritaslaiset.fi
TIEDUSTELUT: Puh. 050 375 8276/Heljä
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Vapaaehtoiset yhdistyksen
tärkeä voimavara
Yhdistys haluaa kiittää lämpimästi kaikkia vapaaehtoisia kuluneen kesän tapahtumista. Muun muassa
heinäkuinen IrjalaFest ei olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman jäseniemme arvokasta työpanostusta.
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.

OIY kuuluttaa apua joululahjan
paketointiin Valkeassa
Joulunaika lähestyy ja OIY on jälleen paketoimassa
Mikäli kiinnostuit, voit ottaa yhteyttä toimistoljoululahjoja Suomalaisessa Kirjakaupassa, Valkeassa. lemme numerosta 050 574 1567 tai sähköpostitse
Toivoisimme, että mahdollisimman moni osallistui- toimisto@oiy.fi
si paketointitempaukseen tänä vuonna. Viimevuotiseen tapaan tarjoamme vapaaehtoisille ravintolaillallisen kiitoksena tehdystä työstä.
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Haltija auttaa asiakasta
itsenäisessä elämisessä ja
mahdollisuuksiensa
saavuttamisessa rajoitteista huolimatta.
Tarjoamme mm.

Proteesit, ortoosit, jalkineet | Hoitotarvikkeet | Liikkumisen apuvälineet
Kuntoutuksen apuvälineet | Siirtämisen apuvälineet | Tekniset apuvälineet
Kalusteet | Patjat

Me olemme nyt Haltija.

Comp-Aid Oy | PT-Keskus Oy | Rehamed Oy | Bitlips Oy
Suomen Proteesipalvelu Oy | ORTO Botnia Oy Ab
Proteesipaja Japro Oy | Kuntoväline Oy | Handico Oy

Oulun toimipisteemme on avoinna sopimuksen mukaan.
Kiviharjunlenkki 1 C | 90220 Oulu | 020 778 9320
09 612 2250 | asiakaspalvelu@haltija.fi | www.haltija.fi
OIY:n Jäsenlehti 2/16 11

TOIMISTO TIEDOTTAA
Muutoksia vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa
Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta on hyväksynyt kokouk- • Kuljetuspalvelun asiakasmaksu tulee olemaan kaikissa autoissessaan 31.3.2016 vaikeavammaisten kuljetuspalveluille uudet
sa julkisen liikenteen kuljettajalta ostettavan kertalipun musoveltamisohjeet, jotka tulivat voimaan 1.5.2016. Käytännöt kulkainen maksu. Logistiikan ja palveluliikenteen autojen aikaijetuspalveluissa säilyvät pääosin ennallaan. Olennaisimmat muusempi alennettu asiakasmaksu poistuu käytöstä.
tokset, jotka tulevat voimaan, ovat seuraavat:
• Kimppakyydit tulee pääsääntöisesti alkaa ja päättyä samasta/
• Matkojen määrää voidaan tarkastella aikaisemman kuukausamaan pisteeseen
den jakson sijaan kolmen kuukauden jaksoissa. Mikäli tarvetta on kuukautta pidemmälle tarkasteluvälille, tulee olla yh- • Yhdensuuntaisen matkan aikana sallitaan yksi 15 minuutin
teydessä oman alueen sosiaalityöntekijään tai tehdä asiasta
pysähdys
erillinen kirjallinen hakemus. Oikeus pidempään tarkasteluväliin voidaan myöntää yhteydenotosta/hakemuksesta seuraaUudet soveltamisohjeet löytyvät myös
van kuukauden alusta alkaen.
Oulun kaupungin nettisivustolta:
http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/
• Kuljetuspalvelun käyttöön Oulun ja sen lähikuntien ulkopuopk_asil_tweb.htm?+bid=10361
lella tulee olla erillinen päätös. Mikäli on tarvetta käyttää kuljetuspalvelua muilla paikkakunnilla, tulee olla hyvissä ajoin Lisätietoja Oulun Hyvinvointipalvelujen toimistosta,
ennen matkan ajankohtaa yhteydessä oman alueen sosiaali- puh. 044 703 6474
työntekijään tai täyttää hakemus kirjallisesti ennakkoon.

Oulun Invalidien Yhdistys ry
haluaa kiittää kaikkia toimintaansa
tukevia yhteistyökumppaneita!
OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY:N HALLITUS 2016
Puheenjohtaja:
Otso Laxenius, puheenjohtaja,
email: pj(at)oiy.fi
puhelin: 050 574 1567
Varapuheenjohtaja:
Riku Syrjälä
riku.syrjala@dnainternet.net
Hallituksen jäsenet:
Kaija Annala
Liisa Bäcklund
Juhani Karppinen
Anni Mannelin
Paula Rantatorikka
Satu Syrjälä
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Sihteeri:
Toiminnanjohtaja Jussi Lotvonen,
email:jussi.lotvonen@oiy.fi
puhelin: 0440 836 838

TOIMISTO TIEDOTTAA
Vammaisen pysäköinti
Osana vammaisen yhdenvertaisuutta Suomessa on vammaisen Pysäköintiluvan mukana tulevat oikeudet ja
henkilön mahdollista saada itselleen vammaisen pysäköintilupa. velvollisuudet
Lupaa haetaan 1.1.2016 lähtien Trafin palveluntuottajan AjovarPysäköintilupa oikeuttaa vammaisen henkilön pysäköiman palvelupisteestä (www.ajovarma.fi).
mään ajoneuvonsa seuraavin tavoin:
- Pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä
Luvan saaminen ja edellytykset
- Maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta
Vammaisen pysäköintiluvan voi saada, mikäli lupaa hake- - Alueelle, missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty
valla henkilöllä on pysäköintiluvan edellytyksiin kuuluva - Pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikentoiminnallinen haitta. Näihin haittoihin kuuluvat seuraanemerkein rajoitettu
vat:
Vammaispysäköinnin edut saadaksesi, on kuitenkin muistetta- Sairaus, vika tai vamma, joka estää henkilöä itsenäisesti käve- va aina asettaa vammaisen pysäköintilupa näkyvälle paikalle aulemästä ja joka kokonaisuudessaan tarkastellen kuuluu tapa- ton tuulilasin taakse. Pysäköintiluvassa on myös voimassaoloaika,
turmavakuutuslain 18 a §:n perusteella vähintään haittaluok- jonka umpeutuessa lupa tulee uusia Trafin asiakaspalvelussa. Lupa
kaan 11
myönnetään kerralla 10 vuodeksi.
- Näön tarkkuutta, joka on paremmassa silmässä enintään 0,1
tai joka on näkökykyä kokonaisuudessaan arvioiden vähintään Yksityiset ja julkiset pysäköintialueet
tapaturmavakuutuslain 18 a §:n haittaluokan 17 mukainen
- Lupa voidaan myöntää myös vaikeasti vammaisen henkilön Pysäköidessä tulee ottaa huomioon, että vammaisen pysäköintilukuljettamista varten, jos kuljetettavalla on säännöllinen ja pa oikeuttaa pysäköimään julkisille paikoille edellä määriteltyjen
usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jäl- sääntöjen mukaan. Yksityiset pysäköintifirmat määrittelevät omat
sääntönsä koskien vammaisten pysäköintiä. Monesti vammainen
keen ilman saattajaa.
kuljettaja yllättyy saamastaan pysäköintivirhemaksusta yksityisen
Vammaisen pysäköintiluvan saamisen edellytysten täyttymisen pysäköintialueen yhteydessä. Toistaiseksi laissa ei ole yhteneväisarvioinnin tekee lääkäri. Lupaa voi hakea Trafin sähköisestä asia- tä säädöstä vammaisen pysäköinnistä, jolloin vammaisen henkilön on turvallisinta pysäköidä julkisille pysäköintialueille.
kaspalvelusta vuoden 2016 alusta lähtien.
Vammaisen pysäköintiä koskevaan lakiin tarvitaan selkeyttämistä
koskien erityisesti yksityisten pysäköintifirmojen linjauksia. Useasti pysäköintialue on vaikea tunnistaa yksityiseksi, jolloin riski väärinymmärryksistä kasvaa. Onkin suositeltavaa, että yksityiset pysäköintifirmat merkitsisivät pysäköintialueille selkeästi, mikäli
vammaisen pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään kyseisellä alueella.

Oulun Invalidien Yhdistys ry tapahtumia syksylle 2016
Yhdistyksen jäsenten askartelukerho Irjalassa
ke 16.11.2016 klo 12.00
Seuraavat kerrat sovitaan yhdessä
Lakimiehen tapaaminen yhdistyksen toimistolla,
tarjolla pullakahvit
ke 2.11. klo 12.00 – 14.00 ja ke 7.12. klo 12.00 – 14.00
Amputoitujen vertaistukitapaamiset
ti 25.10. klo 18.00 – 20.00, Kiviharjunlenkki 4, 2krs.
ti 29.11. klo 18.00 – 20.00, Kiviharjunlenkki 4, 2krs.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
Irjalassa ti 15.11. klo 18.00
Ke 30.11. Teemaravintolapäivä Irjalassa.
Illalliskortti 30 eur/henkilö. Ohjelmassa kolmen ruokalajin illallinen
Meksiko teemalla. Ilmoittautuminen toimistolle.
Pe 9.12. Yhdistyksen pikkujoulut Irjalassa.
Tarjolla joulupuuroa. Ohjelmassa tarjolla arpajaiset ja kivaa yhdessäoloa.
Tapahtuma on ilmainen. Ilmoittautuminen toimistolle.
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Raaja-amputoitujen vertaistukihanke
Helsingin ja Oulun Invalidien
Yhdistysten yhteistyönä

Alkuvuodesta 2016 käynnistyi HIY:n ja Oulun Invalidien Yhdistyksen OIY:n yhteistyöhanke, jossa selvitetään raaja-amputoitujen vertaistuen tilannetta ja
tarvetta Suomessa. Vuoden mittaista selvitystyötä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.
Vertaistukitoimintaa amputoiduille järjestää Suomessa useampi taho, mutta yhteistä tiedotuksen kanavaa ei ole. Tietoa vertaistuesta on etsittävä useista
lähteistä, ja tämän vuoksi itselle lähimmän ja sopivimman tukimuodon löytäminen voi olla vaikeaa;
jotkut toivovat kahdenkeskistä vertaistukea tai keskustelua internetin välityksellä, toiset kokevat perinteisemmät vertaistukiryhmät tai yhteiset harrastusryhmät itselleen sopivammaksi. HIY:n ja OIY:n
yhteishankkeen yhtenä tavoitteena on koota yhteen
tieto kaikesta amputoitujen vertaistukitoiminnasta
Suomessa.
Projektityöntekijät Miira Peltomaa Oulusta ja
Charlotta Marsh Helsingistä ovat kevään aikana kartoittaneet amputoitujen vertaistukitoimintaa, ja tiedot tullaan koostamaan amputoidut.fi-sivustolle,
joka avataan myöhemmin syksyllä. Sivuston tarkoitus on helpottaa vertaistuen löytämistä ja tarjota yhteinen tiedotuskanava vertaistukea järjestäville tahoille.
14 OIY:n Jäsenlehti 2/16

Yhteistyötä projektissa tehdään niin Invalidiliiton, Suomen Amputoidut ry:n kuin Suomen Nuoret
Amputoidut ry:n kanssa. Yhteistyö on tärkeää, jotta
jokaiselle amputoitavalle voidaan mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa tarjota mahdollisuutta vertaistukitoimintaan osallistumiseen, ja tieto toiminnasta
tavoittaa amputoidut, heidän läheisensä ja amputoituja työssään kohtaavan sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstön.
”Amputoitujen kohdennettu vertaistuki on erityisen tärkeää, sillä amputoitu henkilö kohtaa elämänmuutoksen myötä asioita, joiden läpi käymisessä toisen amputoidun henkilön kanssa keskustelu ja
kokemuksien jakaminen voi olla tärkeä voimavarojen ja jaksamisen lähde. Henkilön taustat ja elämäntilanne vaikuttavat vertaistuen toteutumiseen, siksi tavoitteenamme on tuoda samankaltaiset vertaiset
yhteen oikeanlaisen tuen tarjoamiseksi”, kertoo Miira Peltomaa Oulun Invalidien Yhdistyksestä.
Oulun Invalidien Yhdistyksessä on vankka kokemus amputoitujen vertaistukitoiminnasta, sillä toimintaa on siellä järjestetty RAY:n tukemana jo
1990-luvulta asti.
”Toivottavasti Oulussa hyväksi havaittuja toimintamalleja pystytään hyödyntämään myös muualla
Suomessa. Projektivuoden aikana ollaankin selvittämässä, soveltuisivatko Oulun käytännöt myös muissa yhdistyksissä toteutettaviksi,” toteaa Oulun Invalidien Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Lotvonen.
Vertaistukitoiminnan tarvetta selvitetään amputoiduille suunnatulla kyselyllä. Kyselyyn voi vastata
osoitteessa: www.oiy.fi/projektit, ja se on auki vielä
vuoden loppuun asti.
Kysely tulee myös löytymään Amputoidut.fi-sivustolta, osoitteessa www.amputoidut.fi
Projektin tiimoilta on myös perustettu facebookryhmä Amputoidut, osoitteessa: https://www.facebook.com/groups/amputoidut
Teksti on julkaistu aiemmin Helsingin Invalidien
Yhdistys ry:n Täyttä Elämää -lehdessä
Teksti: Charlotta Marsh
Kuva: Marika Vanhatalo / Invalidiliitto
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www.ravintolanallikari.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

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
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Vapaus liikkua
Proteesit │ Ortoosit ja tuet │ Jalkineet ja pohjalliset │ Liikkuminen
Terapiavälineet │ Kodin apuvälineet │ Ergonomia │ Hygienia
Lasten apuvälineet │ Autoilun apuvälineet │ Vuokraus │ Huolto

Respecta Oulu - klinikka ja myymälä
Kiviharjunlenkki 4 │ 90220 Oulu │ Myymälä 040 3488 597
Avoinna ma - ti 8 -16.30 ja ke - pe klo 8-16 │ asiakaspalvelu.oulu @ respecta.fi
Ajanvaraus ja asiakaspalvelu: p. 0207 649 749* │ asiakaspalvelu@respecta.fi
www.respecta.fi
/Respecta.Vapaus.Liikkua
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@RespectaFi

Tervetuloa
palvelevaan
myymäläämme!
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www.oiy.fi

www.facebook.com/
Oulun-Invalidien-Yhdistys-ry-224634293940
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VARATTU

ma/data
tietoa. tekniikkaa.

ATK – APUA
YHDISTYKSEN
JÄSENILLE
ILMAISEKSI!

Erittäin kokenut ja luotettava,
Marko Ahonen Kahva-Palvelut auttaa sinua
ATK – tekniikkaan liittyvissä ongelmissa,
veloituksetta.
Syyskuusta alkaen aina kuukauden
ensimmäisenä lauantaina klo 10 – 16 välillä.

Varaukset voit tehdä numeroon

040 501 9491

email: marko.ahonen@madata.fi
www.madata.fi
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Kuntoutukseen Taukokankaalle!
Hakeudu Kelan kuntoutukseen Taukokankaalle Oulaisiin, kuntoutus on osallistujille maksutonta!
Tarvitset hakemukseen liitteeksi lääkärin B-lausunnon, josta ilmenee kuntoutuksen tarve.

Marras- ja joulukuussa alkavat seuraavat kurssit:
7.11.2016 Psoriasista tai nivelpsoriasista sairastavien sopeutumisvalmennus
(kurssinumero 58998). Lisätietoja antaa Tuula Korkiakoski 044 479 4751.
21.11.2016 Vaikeita ja pitkäaikaisia ihon sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennus
(kurssinumero 59000). Lisätietoja antaa Tuula Korkiakoski 044 479 4751.
5.12.2016 Downin oireyhtymää sairastavien sopeutumisvalmennus
(kurssinumero 60433). Lisätietoja antaa Päivi Nurmi 044 479 4768. Hakuaika tälle kurssille päättyy
4.10.2016
Lisäksi Taukokangas tarjoaa vaativaa yksilökuntoutusta Kelan tai muun maksa-jatahon kustantamana,
yksilöllistä neurologista kuntoutusta sekä vaikeavammaisten tehostettua palveluasumista. Tutustu tarkemmin Taukokankaan palveluihin nettisivuillamme www.taukokangas.fi ja seuraa meitä myös facebookissa.

www.taukokangas.fi p. (08) 479 4700 Oulainen

INVALIDILIITON
SOPEUTUMISVALMENNUS
– eväitä kokonaiseen elämään
Sopeutumisvalmennuskurssit antavat voimia jatkaa eteenpäin, paikan purkaa tuntojaan saman kokeneiden kanssa sekä
uusia näkökulmia omaan elämään.
Suunnittelemme juuri nyt ensi vuoden sopeutumisvalmennuskursseja. Sinä voit vaikuttaa
ja esittää omia toivomuksiasi kurssien sisältöjen suhteen.
Vieraile kurssien verkkosivustolla ja kerro toiveesi, tai lähetä meille sähköpostia osoitteella
hannu.kapanen@invalidiliitto.fi tai
ulla.leivo-lahti@invalidiliitto.fi.

”Vertaistuki on voimaa.
Rohkaistuminen tärkeää.”
www.invalidiliitto.fi/sopeutumisvalmennus
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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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KUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJAKESKUS

SINUA VARTEN
•

Yksilölliset kuntoutusjaksot Kelan tai
vakuutusyhtiön maksusitoumuksilla sekä itse
maksaen

•

Kelan kuntoutuskurssit eri sairausryhmille,
mm. reuma, AVH, MS-tauti, rintasyöpä, sepelvaltimotauti, astma, kehitysvamma, CP-vamma,
aivovamma, dialyysi, elinsiirto

•

Kuntoutusta mielen hyvinvointiin,
esimerkiksi työssä jaksaminen, masennus sekä
perhekurssit mielenterveyskuntoutujille

TUTUSTU KOKO VALIKOIMAAMME: WWW.KUNTKE.FI
Soita ja kysy lisää
kuntoutustoimistosta:
p. 050 394 7524

Myös fysioterapeutti
Seija Noppari vastaa kysymyksiin
ma klo 10-12. p. 040 684 6707

”Tilat ovat hyvät ja toimivat. Välineet kuntosalilla ja muualla
tiloissa ovat huippuluokkaa sekä helpot käyttää. Henkilökunta
avustajista, fysio-, toiminta-, ym. terapeutteihin ovat erittäin ammattitaitoisia sekä asiakaslähtöisiä. Moniammatillinen työryhmä
tekee huipputyötä! Kokonaisuudessaan erinomainen paikka!”
-Facebookista poimittu asiakasarvostelu

Kuntoutuskeskus Kankaanpää
Kelankaari 4 | puh. 02 57 333 | kuntke.fi

| kuntoutuskeskus

