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Olenko jarru vai
juuri?

Hyvin usein olemme kuulleet puhuttavan, kuinka jotkut
asiat olivat ennen niin tai näin. Usein on niin, että ne ovat
olleet toisin – yleensä paremmin. Nykyaika on se, joka
on huonolla tolalla. Muistimme on valikoiva. Muistamme hyvän, unohdamme vähemmän hyvän. Näin se menee. Niin kuin Nykäsen Masa sanoisi: Elämä on laiffii.
Elämme yhteiskunnassamme juuri tällaista aikaa. Kaikki on päin mäntyä, ainakin lähes. Valtiovalta ei ole tehnyt vielä yhtään päätöstä ja jos on, ne ovat olleet hölmöjä
ja vääriä – toisin kuin ennen. Yritykset tekevät vääriä päätöksiä. Joskus elimme aikaa, kun päätökset olivat oikeita.
Itse olen liian nuori sen ajan tietämiseen, saatikka ymmärtämiseen. Näin olen kuitenkin kuullut asioiden olevan –
paremmin kuin tänään.
Kysehän on oikeasti lähes poikkeuksetta yhdestä asiasta.
Kyse on pelosta muutosta kohtaan. Olen tottunut johonkin tiettyyn ja nyt pääsi käymään niin, että asia, johon totuin, on muuttumassa – suuntaan tai toiseen. Varmaa on
vain se, että muutos on väärä. Näin ajattelevat ihmiset,
joita voisi kutsua jarruiksi. Heillä on täysi oikeus pelkoonsa ja heidän pelkonsa on itse asiassa pelastus yhteisön sille
osalle, joka tapaa tehdä asioita ennen pohdintaa – yli-innokkaille kaasuttajille. Pitkässä juoksussa heistä voi tulla
kuitenkin haaste, tai paremminkin ongelma.
Jarruista tulee haaste siinä vaiheessa, kun he estävät uuden syntymistä. On vanha, lähes loppuun kulunut, tapa
sanoa, että vain muutos on pysyvää. Varsin hauskaa siinä
on se, että näin se vain on. Me ihmiset muutumme, maailma muuttuu ja jopa asiat muuttuvat. Tässä muutoksen
yhä kiihtyvässä kehässä jarruilla on vaikeaa. Kun heillä on
vaikeaa, myös muilla on vaikeaa. Huomaamme, että nyt
muutos koskee myös jarruja. Myös heidän on muututtava. Muutos, jota he pelkäävät, jota he kammoksuvat, ovat
he itse. Muutos on heissä.
Muutos, jota jarrut alkavat käymään läpi itsessään, ei ole
muutos jarrusta kaasuksi. Se ei ole sitä, että pakolla hy-
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väksyy jotain, jota on vaikea hahmottaa tai ymmärtää ja
lähtee sitä väkisin tekemään. Se olisi riippakiven vetämistä perässään – jotain, joka väsyttää nopeasti ja tappaa ilon
elämästä. Jarrun tehtävä on kuitenkin muuttua kohti jotain varsin tärkeää osaa omassa ympäristössään – jarrusta
tulee juuri. Kasvillisuudessahan juuren tehtävä on huikea.
Se on elintärkeä. Yhtäältä juuri takaa sen, että kasvi tulee
ravituksi. Toisaalta juuren tehtävä on taata, että ihan pieninkin tuuli – vastatuuli – ei kaada kasvia. Monilla juurilla on tehtävänä toimia myös varastona – varastona edellisten vuosien kokemuksille ja opeille. Juuri on siis varsin
keskeinen peluri. Näitä, juuria ei jarruja, yhteiskuntamme eri osa-alueet kaipaavat, alkaen aina valtiohallinnosta
ja päätyen paikallisuuteen. Kun juuri on terve, on mahdollista, että uusi verso kasvaa terveelle pohjalle ja turvalliseen ympäristöön. Juuri, joka on epäterve tai kuollut, on
uuden syntymän jarru. Enää se ei mahdollista uuden syntymistä.
Yhdistystoiminnassa on kyse juuri tästä, juuresta – terveestä juuresta. Yhdistyksellä, kuten Oulun Invalidit, on
pitkätkin juurensa. Lonkerot ulottuvat aina syvälle historian uumeniin. Juurissa on muisti menneestä, kokemus
kasvusta, tuulesta, tuiverruksesta, jopa myrskystä. Tämä
kaikki kokemus on tuiki tarpeellista. Ilman sitä kaikki
uusi kohtaisi samat vaikeudet aina uudestaan ja uudestaan. Sen kanssa, kun juuri on terve, uuden verson kohtaamat vaikeudet ovat jotain, jota varten on tiedossa keino
selviytyä, keino voittaa. Meissä ihmisissä sitä voisi sanoa
nuorten ja vähän vanhempien kohtaamisena. Sitä voisi kutsua sukupolvien yhteisöksi, jossa vanhemmat tuo
kokemusta ja nuoremmat uutta kasvua. Sitä voisi kutsua
myös terveeksi yhteisöksi – terveeksi perheeksi.
Otso Z. Laxenius
puheenjohtaja
Oulun Invalidien Yhdistys – OIY ry
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Toiminnanjohtajan palsta

Suvaitsevaisuus ja
toisen ihmisen
kunnioitus!
Yhteiskuntamme on suurimmassa murroksessa sitten
sotiemme jälkeen. Eduskunta tekee suuria leikkauksia, hyvinvointimme heikkenee pala palalta ja maahamme virtaa tänä vuonna jopa 30 000 pakolaista
ympäri maailmaa. Tällaisessa tilanteessa ihmisten ahneus, itsekkyys, viha ja katkeruus kasvavat väistämättä. Samat edellä mainitut tunteet nousevat pintaan
myös meitä vammaisia kohtaan, koska olemme yhteiskunnalle kulu, miinusmerkkinen luku papereissa.
Tämä taas johtaa surullisiin tilanteisiin.
Sosiaalinen media on nykyajan puskaradio, sylkykuppi ja paikka missä ihmiset uskaltavat ilmaista
tuntojaan toisista ihmisistä ja kansanryhmistä. Me
vammaiset olemme saaneet osamme kirjoittelussa.
Viimeisin näistä on Oulun Pysäköinnin uudessa Kivisydämen pysäköinnissä ilmaantuneet tapahtumat.
Kivisydämessä pysäköinti on vammaisille maksullista. Tähän vammaisjärjestöt ja vammaisneuvosto
ottivat kantaa kysellen päätöksen oikeudenmukaisuudesta. Kannanotoissamme olemme yrittäneet perustella Oulun Kaupungille, miksi pysäköinnin pitäisi olla maksutonta vammaisen pysäköintiluvan
haltioille. Kaleva.fi palvelu keräsi muutamassa tunnissa yli viisikymmentä kommenttia, joista yli 80 %
olivat ilmaista pysäköintiä vastustavia. Suurin osa
kommenteista olivat erittäin negatiivisia ja vammaisia herjaavia. Vastaavia kommentteja ovat saaneet
osakseen myös mm. maahanmuuttajat ja työttömät.
Pahan olon kasvaessa yhteiskunnassamme, turhautuminen purkautuu väärällä tavalla; vihana toisia kohtaan. Hyvin usein se on kuitenkin vain tietämättömyyttä ja ajattelemattomuutta. Uskon edelleen
vahvasti siihen, että jokainen ihminen on pohjimmiltaan hyvä ja haluaa hyvää myös toisille. Siksi
onkin erittäin tärkeää, että me vammaiset ihmiset
emme provosoidu näistä kommenteista vaan olemme positiivisia, suvaitsevaisia ja toinen toistaan kunnioittavia. Yhdistyksemme vuosien takainen teema
”Mennään yhdessä” sopisi tähän yhteiskunnalliseen
tilanteeseen erittäin hyvin. Tätä teemaa voimme vil-
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jellä ja olla samalla avuksi toisillemme.
Tällaisena aikana, kun leikkaukset koskettavat meitä kaikkia, on tärkeää muistaa myös mikä on yhdistyksen tehtävä ja tavoite. Yhdistyksen sääntöjen mukaan tavoitteena on ”edistää fyysisesti vammaisten
ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän
mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.” Tätä tasa-arvoisuutta korostan hyvin usein edunvalvontatehtävissäni. Me emme tarvitse, emmekä saa vaatia erityisasemaa, vaan meidän tavoitteenamme on tasa-arvoinen
yhteiskunta. Tämä tasa-arvoisuus on peruste Kallioparkin ilmaiselle pysäköinnillekin. Niin sanotuilla ”terveillä ihmisillä” on mahdollisuus tulla Oulun
keskustaan kävellen, pyörällä, julkisilla kulkuneuvoilla tai omalla autolla ja parkkeerata se mihin vain.
Vammaisen ihmisen vaihtoehdot ovat kunnan tarjoama kuljetuspalvelu, mikä on rajallinen palvelu, tai
oma auto. Oman auton pysäköintiin vammainen ihminen tarvitsee usein invapaikan, jotta pysäköinti ja
siirtymiset autoon onnistuvat. Keskusta-alueen invapaikat ovat vähentyneet merkittävästi Kallioparkin
vuoksi. Samaan aikaan maanpäällisiä invapaikkoja
käytetään mm. talvisin lumen kaatopaikkoina. Meidät pakotetaan pysäköimään Kallioparkkiin, mutta
silti se ei ole meille maksutonta.
Onneksi näitä negatiivisia vihapuheita kylvää vain
hyvin pieni, mutta valitettavasti aika äänekäs kansalaisten joukko. Viha kasvattaa vihaa ja negatiivisuus
lisää pahaa oloa. Negatiivinen kierre ei auta meitä suomalaisia tai Suomea yhtään. Vaikeina aikoina meidän täytyy puhaltaa yhteen hiileen ja tukea
toisiamme yhteisöllisyyden avulla. Suvaitaan erilaisia ihmisiä, kunnioitetaan jokainen toinen toistemme ihmisarvoa ja mikä tärkeintä: MENNÄÄN YHDESSÄ!
Toiminnanjohtaja Jussi Lotvonen

Henkilökohtainen avustaja
Henkilökohtainen avustaja on monelle vammaiselle tarpeellinen tuki, joka mahdollistaa itsenäisen elämän.
Henkilökohtaista apua myönnetään henkilölle jolla on
pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta jatkuvasti ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen jokapäiväisestä elämästä. Henkilökohtaista apua
ei kuitenkaan ensisijaisesti myönnetä mikäli avun tarpeen
katsotaan johtuvan ikääntymiseen liittyvistä tekijöistä.
Vaikeavammaisuus määritellään vammaispalvelulain 8§
mukaan yksilöllisen toimintakyvyn perusteella. Tämä tarkoittaa, että ei ole olemassa valmista listaa sairauksista tai
vaivoista joka oikeuttaa henkilökohtaiseen apuun, vaan
jokainen tapaus tutkitaan yksilöllisesti, sillä eri sairaudet
voivat vaikuttaa eri ihmisiin erilailla.
Henkilökohtaisen avustajan työnkuva vaihtelee. Koska
jokaisen avuntarvitsijan tilanne on erilainen, ei henkilökohtaisen avustajan työnkuvaa voida määritellä tarkasti.
Henkilökohtaisen avustajan työ on luonteeltaan avustamista, ei hoitamista tai hoivaamista. Avustaja auttaa asioissa joista suoriutumista avustettavan vamma vaikeuttaa
tai estä. Henkilökohtainen avustaja auttaa esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa ja wc-käynneissä. Avustaja
auttaa myös arkisissa kotitöissä kuten siivouksessa, ruoanlaitossa ja kauppa-asioinnissa, sekä luottamuksellisissa
asioissa kuten palkkiasioinnissa ja puuttuvina aisteina toimimisessa.
Pääsääntöisesti henkilökohtaisen avun saamisen edellyttämät sairaudet ovat luonteeltaan pysyviä, kuten esimerkiksi näkösairaudet. Sairaudet voivat olla myös eteneviä kuten esimerkiksi MS-tauti tai ALS (Amyotrofinen
lateraaliskleroosi). Joidenkin sairauksien ominaisuuksiin
kuuluu avuntarpeen vaihtelu.
Vaikeavammaisen henkilön avuntarpeen määrittämisessä on kuitenkin ongelmansa. Avun tarpeen määritykseen kuuluu olennaisena osana vammaisen oma kertomus
avun tarpeesta. Ongelmia tuleekin usein siinä tilanteessa jossa vammainen ei vammansa vuoksi kykene kom-

munikoimaan riittävästi. Päätöksissä kuunnellaan jonkin
verran myös vammaisen läheisiä, mutta päätös henkilökohtaisen avun myöntämisestä ei voi perustua pelkästään
vammaisen omaisten näkemyksiin. Vammaisen avustaminenkin vaikeutuu, mikäli avustettava ei kykene riittävästi ilmaisemaan avun tarvetta. Mikäli avunsaajan tarve perustuu yksinomaan hoivaan, hoitoon ja valvontaan, tulee
avun tarvitsijan tarpeisiin vastata muuten kuin henkilökohtaisen avustajan kautta.
Ikääntymiseen liittyvät sairaudet on rajattu avustustarpeen ulkopuolelle. Ikääntymiseen liittyviä sairauksia tai
toimintarajoitteita ei kuitenkaan ole määritelty, joten tässäkin tapauksessa päätökset henkilökohtaisesta avusta
tehdään tapauskohtaisesti. Ikääntymiseen sidottuja sairauksia voivat olla muun muassa näön ja kuulon heikkeneminen, mutta yleensä ne eivät ikääntymisen johdosta
heikkene vammaisuuden tasolle.
Vaikeavammaisilla lapsilla on oikeus henkilökohtaiseen
avustajaan silloin, kun hän ei ole vanhempiensa tai muun
huoltajansa välittömän ja jatkuvan hoivan tarpeessa. Lapsen edellytetään ilmaisevan itse avun tarpeensa. Tämä
on tietysti haasteellista kun kyseessä on aivan pieni lapsi, mutta jo kouluikäinen kykenee näkemään oman avuntarpeensa.
Henkilökohtaisen avustajan palkkaamisessa vammainen
toimii työnantajana. Henkilökohtaisen avustajan työ vastaa laillisesti ja työnantajan velvollisuuksien mukaan mitä
tahansa muuta työpaikkaa. Avustajaa palkatessa laaditaan
työsopimus johon olisi hyvä sisällyttää työhön kuuluvat
työtehtävät, jotta ongelmilta työnkuvassa vältyttäisiin.
Avustajan palkanmaksun hoitaa avustettava, mutta joissakin kunnissa maksu suoritetaan kunnan toimesta. Mikäli
avustaja tekee avustettavan tarpeen mukaan ylitöitä, tulee
avustettavan itse huolehtia, että avustaja saa lain mukaiset
korvaukset tehdystä työstä. Ylityön teettämiseen kuitenkin tarvitaan työntekijän suostumus.
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Invapysäköinti
Vammaisen pysäköintilupa on yksi
suurimmista tekijöistä kun pyritään
parantamaan liikunta- tai näkövammaisen elämänlaatua. Aiemmin lupa
on myönnetty ajoneuvolle, mutta nykyään vammaisen pysäköintilupa myönnetään vammaiselle henkilölle itselleen, vaikka henkilö ei itse
kuljettaisikaan ajoneuvoa. Lupa voidaan myöntää kun henkilön vamma
estää henkilöä kävelemästä itsenäisesti tai kun henkilön näön tarkkuus
paremmassa silmässä arvioidaan korkeintaan arvoon 0,1. Lupa voidaan
myöntää myös mikäli henkilön vamman katsotaan kokonaan estävän pysäköintihallien ja –alueiden maksuautomaattien käytön. Lupa voidaan
myöntää myös vaikeasti vammaisen
henkilön kuljetukseen, mikäli henkilöllä katsotaan olevan säännöllinen ja
usein toistuva kuljetuksen tarve, sekä
tarve saattajalle.
Pysäköintilupa myönnetään hakemuksen kautta. Hakemus voidaan
täyttää poliisilaitoksella tai hakea sähköisesti verkossa. Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus vammasta,
sekä hakijan valokuva. Toistaiseksi vammaispysäköintiluvat myöntää
poliisi, mutta vuodenvaihteen 2016
jälkeen lupia alkaa myöntämään Trafi. Hyväksytty pysäköintilupa on voimassa yleensä 10 vuotta.
Vammaisen pysäköinnin mahdollistavassa luvassa on kuitenkin myös
ongelmansa. Koska lupa koskee pysäköintiä julkisilla pysäköintialueilla,
voivat julkisten virastojen kuten Kelan tilojen tai rautatieaseman yhteydessä olevat pysäköintialueet usein
mieltää julkisiksi. Näin ei kuitenkaan
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aina ole ja usein vammaispysäköintiluvan omistavat henkilöt ovat löytäneet kulkuneuvostaan parkkisakkoja
heidän pysäköidessään yksityisille pysäköintialueille. Laki ei velvoita yksityisiä pysäköintialueita ottamaan
vammaisen pysäköintilupaa huomioon, joten käytännöt vaihtelevat yksityisten pysäköintialueiden välillä.
Invalidiliitto on tehnyt esityksiä
ja aktiivisia tekoja vammaisen pysäköinnin helpottamiseksi. Invalidiliitto on esimerkiksi tehnyt ehdotuksen
sakkomaksun korottamisesta kun kyseessä on luvatta invapaikalle pysäköiminen. Lisäksi Invalidiliitto ajaa
eteenpäin lakimuutosta joka velvoittaisi myös yksityiset pysäköintialueet ottamaan liikuntaesteisen pysäköintiluvan huomioon. Invalidiliitto
on myös samalla pyytänyt suurimpia yksityisiä pysäköinninvalvojia ilmoittamaan selkeästi kyltein, mikäli
yksityisellä pysäköintialueella ei sallita pysäköintiä vammaisen pysäköintiluvalla. Invalidiliitto on myös painattanut lukuisilla eri kielillä lappuja,
joissa lukee ”Hyvä, että sait pysäköintipaikan.” Näitä lappuja on jaettu
väärinpysäköineisiin tai ilman näkyvillä olevaa lupaa pysäköityjen autojen tuulilaseihin.
Oulun Invalidien Yhdistys on myös
huolissaan
vammaispysäköinnistä
Oulun kaupungissa. Vastavalmistunut kivisydän Kallioparkki on yksi
esimerkki paikoitusalueesta, jonne ei
ole varattu tarpeeksi liikuntaesteisten
pysäköintiruutuja. Lisäksi kallioparkki Kivisydämessä myös invapaikoille pysäköinnistä vaaditaan maksua.
Liikuntaesteisen mahdollisuus pysä-

köidä maan alla lumelta ja jäältä suojassa olisi erittäin positiivinen tapa
lisätä liikkumisen turvallisuutta kaupungissa talviaikaan. Invalidiyhdistys
on lähettänyt Kivisydämen pysäköinnistä vastaavalle Oulun pysäköinnille vaateen paikkojen lisäämisestä ja
maksun poistamisesta liikuntaesteisten pysäköinnistä.
Oulun kaupungissa on myös tullut
vastaan jonkin verran liikuntaesteisten pysäköintipaikkojen väärinkäyttöjä. Liikuntaesteisten pysäköintipaikkoja on pidetty talvisin useasti
lumen säilytyspaikkoina, joka vähentää entisestään liikuntaesteisten mahdollisuuksia pysäköidä kaupungissa.
Jäsenistö valvomaan
invapysäköintiä
Oulun Invalidien Yhdistys suunnittelee vapaaehtoista tapahtumaa, jossa levitettäisiin tietoutta vammaispysäköinnistä ja sen merkityksestä
Oulun kaupungissa. Tapahtumassa
on tarkoituksena valvoa invapaikkojen oikeaoppista käyttöä suurimmilla
marketeilla Oulussa ja jakaa muistutuksena lentolehtisiä oikeaoppisesta
invapysäköinnistä.
Jos sinä haluat mukaan tapahtumaan, ota yhteyttä toimistolle toimisto@oiy.fi tai puhelimitse 050 574
1567 viimeistään 1.12.2015 mennessä.
Lisätietoa tapahtumasta toimistolta!

Tukihenkilö
Olen sinun vierelläsi hetken
Kuuntelen sinua
Olen sinun kanssasi
Rakentamassa elämää sinun
Paremmaksi huomiseksi
Olen ihan ihmisenä tuokion pienen
Paula Rantatorikka

Special Hockey
KKP tarjoaa erityislapsille mahdollisuuden harrastaa jääkiekkoa ilman
kilpailullisia tavoitteita!
Special Hockey joukkueeseen voi tulla kokeilemaan, vaikka ei olisi aikaisempaa kokemusta lajista.
Kiimingin Kiekko-Poikien missiona on tarjota lapsille ja nuorille olosuhteet harrastaa jääkiekkoa sekä
kehittää harrastajan
urheilullisia, sosiaalisia ja yksilöllisiä taitoja.
KKP arvoihin kuuluu mm. harrastaa, kehittyä ja luoda mahdollisuus mukavaan yhdessäoloon jääurheilun parissa.
KKP:n Special Hockey tukee matalan kynnyksen toimintaa jossa harrastuksen aloittamisen kynnyksenä eivät ole kilpailulliset ja taloudelliset rasitteet
Joukkue on tarkoitettu lapsille joilla ei ole ollut mahdollisuuksia tai valmiuksia aloittaa harrastusta
seuran muissa joukkueissa.
Haluamme tarjota lapsille sen tunteen ”meidän joukkue”, minkä muidenkin joukkueiden pelaajat saavat kokea!
Oli haasteet lapsella sitten motorisessa kehityksessä, neurologisella puolella, toiminnanohjauksen
vaikeutena, niin toivotamme jokaisen pelaajan tervetulleeksi Special Hockey-joukkueeseen!
Terveisin
Janne Käyhkö
KKP Special Hockey
Vastuuvalmentaja
Lisätietoa www.kkpjuniorit.fi
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Vaativan neurologisen ja kipukuntoutuksen
osaamista sekä uusinta teknologiaa saman
katon alla
Maailman ollessa monella tapaa
muutoksen kourissa, myös kuntoutusalan ammattilaisten pitää pysyä
muutoksen mukana. Oululainen valtakunnallisesti toimiva kuntoutus- ja
hoivapalveluita tarjoava Tutoris Oy
on päättänyt aktiivisesti asettua kehityksen kärkeen tarjoamalla puhe-,
toiminta- ja fysioterapia-asiakkailleen
uudenlaisia ja innovatiivisia toimintamalleja. Uusimpina palveluinaan
TutorisFysio tarjoaa Reinilän talossa
toimivan lasten maailman ja Oulun
Medifys Rehapoliksessa sijaitsevan
teknisavusteisen kuntoutusklinikan.
Tutoriksessa terapeutit ovat vierellä
kulkijoita ja kannustajia, joiden avulla kuntoutukseen löytyy ilo. Mo-

niammatillisten
kuntoutustiimien
toiminta perustuu aktiiviseen fysioterapiaan, jonka tavoitteena on edistää
asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Tutoris
haluaa myös toiminnallaan olla mukana tukemassa erilaisia liikkujia ja
kaudella 2015-2016 yritys sponsoroi
mm. Haukiputaan Heiton sähköpyörätuolisalibandy-joukkuetta.
Lasten maailma
TutorisFysiosta löytyy joukko lasten fysioterapiaan erikoistuneita fysioterapeutteja ja uutena palveluna
olemme ottaneet käyttöön Oulussa Reinilän talossa sijaitsevan lasten-

maailman. Lasten maailma auttaa
lasta hyödyntämään ja harjaannuttamaan omia liikkumis- ja toimintakyvyn mahdollisuuksia optimaalisesti.
Tavoitteena on lapsen liikkumista- ja
toimintakykyä tukeva kuntoutus.
Lasten maailmassa voidaan kuntouttaa muun muassa kehitysviivästymiä, neurologisia sairauksia, vaikeavammaisia, reumaa ja psykiatrisia
sairauksia kuten traumoja tai niiden
jälkitiloja. Lapsen kuntoutuksen kannalta on tärkeää, että hän pääsee tutkimaan ja kokeilemaan aistien, kehon
ja liikkumisen kautta asioita. Uusi
lasten maailma mahdollistaa tämän ja
sen kautta luodaan lapselle mahdollisuus oppia kokemaan itseään, saamaan positiivista palautetta omista
kokemuksistaan ja itsestään.
Teknisavusteinen kuntoutusklinikka
Oulun Medifys tulee tarjoamaan Rehapoliksessa kuntoutujan tueksi teknisavusteisen
kuntoutusklinikan,
joka hyödyntää kuntoutuksessa uusinta teknologiaa. Virtuaalimaailmassa harjoittelun on todettu useissa
tutkimuksissa stimuloivan aivoja motivoivaan harjoitteluun ja näin ollen
edistävän kuntoutusta. Teknisavusteisesta kuntoutusklinikasta hyötyvät hyvin erityyppiset kohderyhmät.
Se sopii neurologisille ja kipukuntoutujille, pitkäaikaissairaille sekä myös
muille kuntoutujille esim. ikääntyville, työterveyshuollon asiakkaille ja urheilijoille.
Pitkälle viedyn tekniikan ja virtuaalimaailmaa stimuloivan laitteiden ansiosta harjoittelusta tulee tehokkaampaa, virikkeellisempää
ja turvallisempaa. Kuntoutuksessa hyödynnetään aivojen uudelleen
muovautumiskykyä, plastisiteettiä,
jonka perustana on arjessa tarvittavi-
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Teknisavusteisessa kuntoutuksessa olennaisinta eivät
kuitenkaan ole laitteet vaan ihminen. Asiakkaan kunnon
ja voimavarojen mukaan laadittu kuntoutusohjelma varmistaa sen, että asiakas todella hyötyy kuntoutuksesta.
Tervetuloa tutustumaan ja kysymään lisää!
Lasten maailma
TutorisFysio Oy
044 712 1900
www.tutoris.fi

en toimintojen tietoinen ja säännöllinen harjoittelu. Laite
antaa palautetta mm. liikeratojen, toistojen ja voimankäytön suhteen, jonka fysioterapeutti sitten tulkitsee yksilöllisesti asiakkaalle.

Teknisavusteinen sali
Oulun Medifys Oy
020 7424 400
www.medifys.fi

Oulun Invalidien Yhdistys etsii jatkuvasti

VAPAAEHTOISIA
erilaisiin vapaaehtoistöihin ja –tapahtumiin. Vapaaehtoisia
tarvitaan esimerkiksi Kesäkoti Irjalan tapahtumiin.
Vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen ei ole sitova, vaan vapaaehtoinen
voi itse päättää eri tapahtumiin osallistumisesta.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä toimistollemme osoitteessa
Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu.
Puh. 050 574 1567 toimisto@oiy.fi
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Mistä nopeasti sijainen avustajan
sairastuessa?
Monet henkilökohtaisen avustajan palvelua käyttävät
ovat kohdanneet tilanteen, kun avustaja ilmoittaa sairastuneensa eikä pääsekään töihin. Mistä nyt apua?
Kuka pääsisi nopeasti tulemaan?
Yksikönpäällikkö Marjo Männistö Hoivea Oy:stä pitää tärkeänä, että henkilökohtaista apua käyttävillä olisi
tiedossa mistä apua löytyy erilaisissa poikkeustilanteissa.
– Hoivealla olemme varautuneet tarjoamaan sijaispalvelua hyvinkin nopealla aikataululla. Yleensä sijaistyöntekijä saadaan järjestettyä jopa saman päivän aikana iltavuoroon tai viimeistään seuraavalle päivälle, Marjo Männistö
kertoo. – Tavoitteenamme on myös se, että avustettavan
luona kävisi samat henkilöt, jolloin heidän välilleen syntyisi luottamuksellinen suhde.
”Hommia tehdään aasta ööhön”
Asiakaskohtaista palvelua
Marjo Männistö kertoo avustettavilla olevan käytännössä monenlaisia tapoja hankkia sijainen tai sijaista vastaava palvelu. – Yleensä otetaan yhteyttä Oulun kaupunkiin,
jonka kanssa on sovittu miten menetellään sijaistarpeessa.
Osalla asiakkaista on sovittu, että kaupunki hankkii sijaisen ja osa voi hankkia sijaisen itsekin ottamalla yhteyttä esimerkiksi meihin.
- Meillä on myös asiakkaita, joille tuotamme avustavat
palvelut kokonaisuudessaan palvelusuunnitelmassa sovitussa laajuudessa. - Itse olen ollut alalla vuodesta 2006 alkaen ja viimeisen kymmenen vuoden aikana käytäntöihin
on tullut paljon muutoksia ja joustavuutta. Se on asiakkaan kannalta hyvä asia, Marjo Männistö kertoo.

Palveluvastaava Marjo Männistö on tyytyväinen Hoivean henkilöstön osaamiseen ja sitoutumiseen. Monipuolista osaamista tarvitaankin, sillä työtehtävät avustettavan luona vaihtelevat laidasta laitaan. – Monet tarvitsevat
apua liikkumiseensa, pukeutumiseensa, henkilökohtaisen
hygieniaan ja lääkehoitoon sekä tietysti asioimiseen kaupassa ja viranomaisten luona. Eli kaikkiin niihin toimiin,
joita itse tekisi, jos vain kykenisi. - Vaikka hoivapalveluihin liittyvä työ on raskasta, se on myös palkitsevaa. Tyytyväinen asiakas on se tavoite, jonka eteen työskentelemme.
Henklökuntamme on hyvin sitoutunutta ja vaihtuvuus
on pientä, Marjo Männistö iloitsee.

Hoivea Oy
- perustettu 2005 (aiemmin Sellina Oy)
- monipuolinen ja kasvava hoivapalveluyritys
- tarjoaa mm. kotisairaanhoitoa, kotipalvelua, omaishoitoa, henkilökohtaista apua, siivouspalvelua,
asiointi- ja saattamisapua, veteraaniapu
- palvelujen maksu maksusitoumuksella, palvelusetelillä tai omalla rahalla, jolloin oikeus
kotitalousvähennykseen
- Toimipisteet Oulussa, Ylivieskassa, Raahessa, Haapavedellä ja Kärsämäellä
- Liikevaihto 1,5 miljoonaa euroa, työllistää yli 60 hoiva- ja
siivousalan ammattilaista
- Lisätietoja: Marjo Männistö p. 040 194 9844
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Haapajärven retki
Elokuun lopulla Oulun Invalidien Yhdistys suuntasi kohti Haapajärveä vierailemaan Haapajärven invalidien luona. Retkelle lähti noin 20 Oulun yhdistyksen jäsentä.
Haapajärveläiset ottivat Oululaiset vastaan avosylin. Yhdistykset ovat vierailleet toistensa luona ennenkin, joten
tapaamisen teemana oli myös vanhojen tuttujen tervehtiminen ja kuulumisten vaihtaminen. Ohjelmaan kuului
myös boccia-turnaus, pienimuotoinen musiikkiesitys ja
tavara-arpajaiset.
Tapaaminen järjestettiin Haapajärven vanhan koulun tiloissa. Tapaaminen aloitettiin yhteisellä ruokailulla, jossa
tarjoiltiin jauhelihakeittoa, sekä pohjanmaalaista perinneruokaa muttia. Jälkiruokakahvit saivat kuitenkin odottaa,
sillä ensin pelattaisiin yhdistysten välinen boccia-turnaus.
Retkelle sattui kaunis ilma, joten niin vieraat, kuin paikallisetkin pystyivät nauttimaan auringosta ja lämpimäs-

tä ilmasta vaikka eivät peleihin osallistuneetkaan. Bocciaa
pelattiin kaksi jännittävää erää joista ensimmäisessä vastakkain asettuivat yhdistysten hallituksen jäsenistä koottu joukkue ja toisessa varsinaisista jäsenistä koottu joukkue. Molemmat erät kuitenkin päättyivät kotijoukkueen
eduksi. Boccian aikana oli käynnissä myös mölkkypeli,
johon saivat osallistua kaikki halukkaat.
Pelien päätyttyä oli aika siirtyä sisätiloihin nauttimaan
pullakahvit. Haapajärveläiset esittivät lauluja kitaran säestyksellä, sekä säestivät yhteislaulun. Oululaiset lahjoittivat
haapajärveläisille toripolliisipatsaan merkkinä ystävyydestä ja yhteistyöstä.
Retken aikana tavattiin vanhoja ystäviä ja tehtiin uusia
tuttavuuksia. Lähtöä tehtiin haikeissa tunnelmissa, samalla toivoen vastavierailua. Tulemme varmasti tapaamaan
haapajärveläiset ystävämme myös tulevaisuudessa.

Kemin vierailu
Oulun invalidien yhdistys vieraili kesällä myös Kemin invalidien yhdistyksen vieraana. Kemin invalidien toimintakeskus sijaitsee kauniilla merenrantatontilla Kemin
ajoksessa. Kahden yhdistyksen välillä on pitkä ystävyys
johon sisältyy myös hyväntahtoista kisailua. Tapaamisen
ohjelmassa olikin luvassa ruokailua, kahvittelua, kisailua
muutamassa eri lajissa, arpajaiset, sekä jutustelua vanhojen tuttujen kesken. Matkaan lähdettiin 20 hengen voi-

min bussilla.
Tapaaminen aloitettiin ruokailun merkeissä. Ruokana
tarjoiltiin lihakeittoa lisukkeineen ja jälkiruoaksi tarjoiltiin kiisseliä kermavaahdolla. Oulun invalidit lahjoittivat
kemiläisille ikioman toripolliisi-patsaan.
Pitkään jatkuneiden perinteiden mukaan vierailulla käytiin ilmakivääri- ja boccia-turnaukset. Niin vieraat kuin
paikallisetkin saivat nauttia kauniista aurinkoisesta ilmastosta meren rannalla samalla kun joukkueet kisailivat turnausvoitoista. Oulun invalidien yhdistys joutui tiukkojen
kisojen päätteeksi luovuttamaan Boccian ja ilmakivääriammunnan kiertopalkinnot koristamaan Kemin invalidien vitriiniä seuraavan vuoden ajaksi. Turnausten aikana
pelattiin myös tikkakisa jonka voitto meni myöskin Kemiin.
Kemin invalidit tulevat ensi vuonna jälleen vuorovierailulle Ouluun jolloin käydään uudet kisat pokaalien omistajuudesta.
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AJA MEILLÄ

UUSI YARIS.
Juhan Auto
on Oulun
Invalidien
Yhdistys ry:n
kannattajajäsen

ANNA HYVÄN FIILIKSEN NÄKYÄ.

Uuden Yarisin kokoaan suuremmat, hiljaiset sisätilat luovat hyvää ƪilistä, etenkin hybridimallissa. Active-tasosta alkaen vakiona on 7”
kosketusnäytöllinen Toyota Touch 2-mediakeskus peruutuskameralla. Multidrive S -automaattivaihteiston saa lisävarusteena, ja hybridissä
automaatti on vakiona. Tule tutustumaan uuden Yarisin tunnelmaan!
Uusi Yaris Active alkaen:
autoveroton hinta 14370bb €,
arvioitu autovero 3126,55b €, toimituskulut 600b €,
kokonaishinta sisältäen toimituskulut 18096,55 €.

Uusi Yaris Multidrive S alkaen:
autoveroton hinta 15540bb €,
arvioitu autovero 3385,98 €, toimituskulut 600b €,
kokonaishinta sisältäen toimituskulut 19525,98 €.

Uusi Yaris Hybrid alkaen:
autoveroton hinta 17920 €,
arvioitu autovero 2405,24b €, toimituskulut 600 €,
kokonaishinta sisältäen toimituskulut 20925,24 €.

EU-yhdistetty kulutus 3,3-5,1 l/100 km, CO2-päästöt 75-119 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta.

www.juhanauto.fi – TÄYDEN PALVELUN TOYOTA-AUTOTALO – www.juhanauto.fi

Tervahovintie 11, Toppila, OULU, automyynti p. 020 779 7777 ark. 9-18, la 10-15, varaosat p. 020 779 7750 ark. 8–17, la 10–15, huolto p. 020 779 7735,
korikorjaamo p. 020 779 7749. Soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä 8, 28 snt/puhelu + 7 snt/min, matkaviestiverkon liittymästä 8, 28 snt/puhelu + 17 snt/min.

IHMISEN

H Y V Ä K SI

Oulaisten Taukokankaalla
Vammaisten palvelut
Taukokangas tarjoaa vammaispalvelulain mukaista palveluasumista ja
asumisvalmennusta vaikeavammaisille ja ikäihmisille.
Lisäksi tuotamme
Kelan kuntoutusjaksoja eri ikä- ja sairausryhmille.
Tiedustelut: Merja Kalapudas-Takalo 044 4794 713 palveluasumisesta
tai Elisa Hartikka kuntoutuksesta: 044 4794 760

www.taukokangas.fi p. 08-4794700 Oulainen
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Caritas Kuntoutus

Oululaista fysio- ja toimintaterapiaosaamista jo yli 10 vuoden ajan!

Fennovoima
rakentaa
Hanhikivi 1
-ydinvoimalan
Pyhäjoelle
Ydinvoimalan rakentaminen ja käyttö
tuovat alueelle pitkäaikaista kysyntää
erilaisille töille ja palveluille. Fennovoiman omistajat tarvitsevat toimitusvarmaa ja kohtuuhintaista sähköä
turvatakseen kilpailukykynsä.

Laita alle KUMHO renkaat

OSTEOPAATTI

25v
kokemuksella

045 899 3418

KALERVO MÄKELÄ

MEILTÄ MYÖS:

• iskias/noidannuoli • päänsärky/huimaus
• käsi-/jalkavaivat
• niska-/hartiaongelmat
• urheiluvammat
• purentaelin ongelmat

✂

TURVALLISESTI
TALVEEN!

KIRKKOKATU 61, OULU
www.osteopaattimakelakalervo.fi

Leikkaa talteen

Tiedustelut:
040 728 4759
www.caritaslaiset.fi

Lue hankkeesta lisää osoitteesta
www.fennovoima.fi

RENKAAT

AK-JÄÄLINRENGAS
RENK AAT, VANTEET
JA SOVIT TEET
LA AJASTA
VALIKOIMASTAMME!

Ojatie 19, Jääli
050-3017 367
www.ak-rengas.ﬁ

www.oss.fi
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KOKO MAAN
KATTAVA HUOLTO JA
TOIMITUS

TAiMA 450,787L 1500,-

PARAS HINTA-/
LAATUSUHDE

888SL 2400,-

S H O P R I D E R®

LIIKKUMISEN APUVÄLINEET
TILAA ESITE 040 1244 282
TUTUSTU LAAJAAN
MALLISTOOMME: APUAJONEUVO.FI

MAAHANTUONTI, MYYNTI JA VUOKRAUS:

KUUSILUOTO OY | KEHITTÄJÄNKATU 16 | 04440 JÄRVENPÄÄ | INFO@APUAJONEUVO.FI

PESETÄ MATTOSI NYT!

Palvelupisteet: Kukka-Bukett (Tuira), Vuokon kukka
(Kaukovainio), Parturi Kampaamo Kolmio (Kastelli)
Eläkeläisille jatkuva ilmainen kuljetus
15 km:n säteellä Oulusta.

MATTOPESULA

Avoinna
arkisin
8–17

www.pesuraita.ﬁ Liitintie 11, Oulu Rusko, puh. 530 6950

KIRPPUTORIMYYJÄISET
OSTA TAI MYY!
www.paljekirppis.fi
Paljetie 12, Oulu
puh. 08 5315 550 , 040 5366 177

✶ MAKKARAKAUPPA ✶

OULUN KAIHDINPALVELU
www.kaihdinpalvelu.com
040 728 2928

Jäälihalli Oy
Jäälintie 6, 90940 Jääli
08-8166656
jaalihalli@co.inet.fi

www.jaalihalli.fi/
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Oulun
Hautaustoimisto
Arvo Kova Oy

Yksilölliset
hautakivet Kovan
kiviveistämöltä!

Taidolla ja
kokemuksella,
elämän palvelua
surun kohdatessa.

Hautakivet nopeasti
ilman välikäsiä
kiviveistämöltämme.

·

A U T O TA L O T

·

NAUTI MATKASTA

s 7
ty 11
ys 3
iv 27
Pä 0
0
04

Oulun Hautaustoimiston
auto vuodelta 1936

Asemakatu 21 • 90100 Oulu
p. o8 311 2158 (24h) • www.arvokovaoy.fi

Tervetuloa palvelevaan
apteekkiimme!
Avainapteekit tukevat
omaishoitajia.
Olet mukana tukemassa
ostamalla Omaishoitaja-tarroilla
varustettuja tuotteita.

Työnvastaanotto:
huolto@pplvi1.ﬁ
puh. 040 579 9000
www.pplvi1.ﬁ



Tervetuloa tilavaan
Kaijonharjun apteekkiin
Sammonkatu 14, 90570
Palvelemme: arkisin 8.30-19, La 9-16
Puh. (08) 556 1591
www.kaijonharjunapteekki.fi
Helppo tulla – tilaa pysäköidä – mukava asioida.

APTEEKKI

Kauppurienkatu 9
90100 OULU

ROTUAARIN APTEEKKI

Palvelemme
ma–pe klo 8.30–21.00
la–su klo 10.00–21.00
Isokatu 45, 90100 Oulu
puhelin: 08 311 3112
www.oulunkeskusapteekki.fi
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Hammaslaboratorio
Veli Heikkinen Oy
Rautatienkatu 10, 90100 Oulu

Puh: 0400 272 560
Aukioloajat:
Ma-To: 8.30 - 17.00
Pe: 8.30-13.00
http://veliheikkinen.fi/

Nallisport

ANDY
SALIB AL
FUTS

Iin apteekki

Yli-Iin apteekki
Kirkkokuja 3 A 3, 91200 Yli-Ii
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PALLO
SULKA

EET
HUON
PUKU

INFO

Laurintie 2, 91100 Ii

GIS
SH PIN
SQUA

IS

TENN

PALLO
SULKA

PUKU T
EE
HUON

- urheilullinen palloilukeskus -

IS
TENN

IS
TENN TÄT)
KEN
(ULKO

GOLF RJ.
A
TALVIH

Ajanvaraukset:
(08) 5544 508
www.nallisport.com

(08) 556 2555

(08) 515 853

(08) 343 499

(08) 382 490

(08) 533 2616

Esteettömiä koteja
Esteetön liikkuminen on merkki hyvin suunnitellusta,
toimivasta kodista. Laptin asunnot suunnitellaan
eri elämäntilanteissa
oleville ihmisille kodiksi, joten arjen toimivuuteen
kiinnitetään erityistä huomiota. Jo rakennusvaiheessa voit itse
vaikuttaa asunnon sisustukseen. Lopputuloksena on
toiveittesi mukainen koti – huolella tehty Lapti-koti.

Rakennusliike Lapti Oy
Voudintie 4, 90400 Oulu
Janne Karhumaa 0400 602 533
Risto Koskela 0400 250 180

Kairatie 2, 96100 Rovaniemi | Puh. 050 5978892
Palvelemme arkisin Ma–Pe 9-19, La 9-16. TERVETULOA!
Päivystysvuorottelu: www.kairatienapteekki.fi

R A K E N N A M M E

Tutustu
lapti.ﬁ/myytävät
asunnot/
pohjois-suomi

H U O L E L L A

KYSYTHÄN RENGASTARJOUKSEN MYÖS MEILTÄ
Tarjouspyynnöt: myynti@raahenrengasjalaite.ﬁ

08 381 171 | 050 561 1296
Kedonperäntie 70 Liminka

www.raahenrengasjalaite.ﬁ
RASKAAT RENKAAT 044-5565 021

Auktorisoidut tilitoimistot
Oulussa ja Raahessa
Oletko perustamassa yritystä?

✆

Meiltä saat kaikki tarvitsemasi palvelut ja
tietoa asioista, jotka kannattaa huomioida
jo perustamisvaiheessa.

Tilaa taksi
ilmaisnumerosta:

0800 168 600

TAXIVIRPI OY ∞ PIKKUTIKANTIE 2, 90460 OULUNSALO
050 466 1086 ∞POSTI@TAXIVIRPI.FI ∞ WWW.TAXIVIRPI.FI

Etsitkö uutta tilitoimistoa?
Ota yhteyttä niin rakennetaan juuri
sinunlaisesi taloushallinnonratkaisu.

Käy tutustumassa www.esmo.fi

Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen

www.esmo.fi
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TOISTEN IHMISTEN PALVELEMINEN ON MAAILMAN ARVOKKAINTA TYÖTÄ.
SE VOI OLLA JOPA ELÄMÄN TARKOITUS.

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
Proteesit • Pohjaukset • Korjaukset
Implanttiprotetiikka

Rautatienkatu 10 • 90100 Oulu • puh. 0400 272 560
www.veliheikkinen.fi

Siivous- ja kotihoitopalvelut
Tutustumistarjous kotisiivoukseen ma-ke 85€ / to-pe 95€
**Palveluita voi ostaa myös palvelu- tai veteraanisetelillä**

Puh. 044 353 5635 / siivous tai 044 700 470 / kotipalvelut
www.helpmax.fi facebook.com/helpmax

KOKOUSKUTSU
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen

SYYS KOKO
KO KOU
US
S
Aika: torstai 19. päivänä marraskuuta 2015 klo.18.00 alkaen
Paikka: Caritas-kodin Caritas-sali,
os. Kapellimestarinkatu 2, 90140 Oulu
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6§:ssä syyskokoukselle määrätyt asiat.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
Hallitus

Järjestämme amputoitujen vertaistapaamisen
kerran kuukaudessa Rehapolis 1-rakennuksen takkahuoneessa osoitteessa Kiviharjunlenkki 4.
Tulevien tapaamisten ajankohdat
TI 24.11.2015, TI 15.12.2015, TI 26.1.2016 , TI 23.2.2016 , TI 29.3.2016 , TI 26.4.2016 , TI 24.5.2016
Tapaaminen klo 18:00 alkaen. Kahvitarjoilu.
Lisätietoja toiminnanjohtaja Jussi Lotvoselta puh. 0440 836 838 jussi.lotvonen@oiy.fi

OIY:n jäsenistön pikkujoulut
perjantaina 11.12. klo 17.00 alkaen
Höyhtyän Välkeellä, Latokartanontie 1, Oulu.
Sitovat ilmoittautumiset 8.12. mennessä!
Pikkujouluissa tarjolla mm. joulupuuroa, soppaa
ja mukavaa yhdessäoloa.
”Ken lahjan antaa, hän lahjan saa” (n.5€)
Tervetuloa!
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Raajaproteesien
erikoisliike

proteesi
mestarit

Leirintäkatu 2, 33900 Tampere
puh. 045 871 6676 Pekka Keski-Orvola

www.proteesimestarit.fi

