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Pääkirjoitus
Kirjoitan tätä puheenjohtajan palstaa poikkeuksellisesti varapuheenjohtajana, koska Jouni kertoo ennemmin päätyöstään
WEPin parissa toisaalla lehdessä.
Viime vuosi oli merkittävien muutosten aikaa Oulun
Invalidien Yhdistyksessä. Tämä vuosi on tarjonnut vähintään yhtä paljon dramatiikkaa. Uusi hallitus ehti kokoontua
kolme kertaa ennen, kuin tilanne kärjistyi palvelusihteerin
irtisanomisesta tulleen erimielisyyden takia. Joku jälkiviisas
voisi sanoa, että homma lähti lapasesta. Näin on syntynyt
epäsopua ja luottamuspulaa hallituksen jäsenten keskuudessa. Nämä sovittamattomat ristiriidat aiheuttivat puheenjohtaja Miia Hirsikankaan sekä kahden hallituksen jäsenen
eroon. Hallitus ei siis ollut kovinkaan toimintakykyinen
kevätkokoukseen mentäessä, kun kiisteltiin mm ollaanko
vai eikö olla päätösvaltaisia supistetulla miehityksellä. Viime
vuoden tulos ja tilinpäätös eivät ehtineet valmistua kokoukseen mennessä, joten sitä ei voitu käsitellä. Hallitustakaan
ei voitu täydentää, kun jäsenten erosta ei ollut mainintaa
kokouskutsussa. Joten kokous päätyi vain keskustelemaan
tulevasta toiminnasta.
Tilanne oli melkein sama ylimääräiseen jäsenkokoukseen
mennessä. Edellisen vuoden tilinpäätös oli edelleen kesken.
Syitä oli monia ja yksi merkittävimmistä oli entisen toiminnanjohtajan sotkujen selvittely. Tilintarkastus oli aloitettu,
mutta sekin oli vielä kesken. Onneksi yhdistyksen hallitus
saatiin täydennettyä ja uusi puheenjohtaja Jouni Qveflander
valittua. Uusi hallitus on keskittynyt riitojen ratkomiseen.
Entisen toiminnanjohtajan kanssa on saatu allekirjoittamista
vaille valmis sopimus aikaan. Mikäli maksuohjelma toteutuu
esitetyllä tavalla, ei yhdistyksellä ole enää mitään vaateita ja
olemme saaneet rahamme takaisin. Tulin vuosi sitten hallitukseen nimenomaan varmistamaan, että asiaa ei unohdeta,
joten työ tuolta osin on tehty.
Kesäkoti Irjalan ympärillä pyörii valtavasti huhuja tulevaan
kaavamuutokseen liittyen. Ainoa fakta on että teemapuisto
Kalevala Park on saanut suunnitteluvarauksen Hietasaari
palsta I:n paikalle. Hietasaaren kehittämiseksi järjestettiin
arkkitehtuurikilpailu, jonka voittaneessa työssä Wave2 Kesäkoti Irjala jää 274 auton parkkipaikan alle. Tuo on mielenkiintoinen yksityiskohta, kun kilpailumäärittelyssä Irja-

lan tonttia ei olisi pitänyt ottaa
vaikutusalueeseen ollenkaan.
Neuvotteluja jatketaan kaupungin tontti- ja asumispalvelujen
kanssa vuokra-ajan jatkamisesta ainakin valitusten ajaksi.
Kaavamuutos tulee käsittelyyn
todennäköisesti ensi vuoden loppupuolella. Päästäänköhän
kiinnittämään itsemme kettingillä koivuihin?
Uudesta Apuvälineyksiköstä on tullut todella paljon negatiivista palautetta. Olen nostanut tuon asian useasti niin
Oulun Kaupungin kuin OYSin johdonkin tietoisuuteen.
Tilannetta seurataan suuren huolen vallassa. Viimeinen
vuoteni rakennuslautakunnan puheenjohtajana lähtee pian
liikkeelle. Kiristämme Oulun rakennusvalvonnassa jälleen
esteettömyysnormejamme, vaikka osa arkkitehdeistä vastustaa vielä edellisiäkin kiristyksiä. Harmi että laki ei anna
tarpeeksi tukea vielä enemmän vaatimiseen. Suosittelen kaikille asettumista ehdolle oman kuntansa valtuustoon vuoden päästä käytävissä vaaleissa. Puolueella ei ole niin suurta
merkitystä kuin luulisi. Merkitystä on sillä, että meitä olisi
enemmän päättäjien keskuudessa, ettei asiamme unohdu
näinä niukkuuden aikoina. Teimme esityksen vammaisasiamiehen viran perustamisesta. Ilahduttavaa oli että eri potilas- ja vammaisjärjestöt lähtivät ajamaan meille tätä hyvin
tärkeää asiaa.
Paljon on tapahtunut ja tapahtuu jatkossakin. Toimiston
väki on tehnyt hyvää työtä. Nuorisolle on alettu järjestää toimintaa ja WEP projekti pyörii hyvin. Hallitus ei valitettavasti
voi kaikkea toimintaa järjestää, vaan tarvitaan aktiivisia jäseniä ideoineen. Tapahtumien järjestämiseen ja avustamiseen
kannattaa kysyä WEP avustajia. Tarkemmin WEP toiminnasta löydät toisaalla tässä lehdessä. Käyttäkää heitä ja muistakaa vammaisten oikeus henkilökohtaiseen apuun.
Muistakaa tulla syyskokoukseen 22.11.2011 ja pikkujouluihin 14.12.2011!
Lauri Louhivirta
Varapuheenjohtaja

Oulun Invalidien Yhdistyksen

perinteiset pikkujoulut
14.12.2011 klo. 18.00
Paikkana toimii Rehapoliksen ravintola Castanea.
Tarjolla joulupuuro, kahvit ja ohjelmaa.
Lahjan saa lahjaa vastaan (alle 5 € lahja).
Kuva: Linja Arkkitehdit Oy
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Tervetuloa!
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Oulun Invalidien Yhdistys ry:n
jäsenlehti N:o 2 / 2011

KOKOUSKUTSU
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Aika: tiistaina 22. päivänä marraskuuta 2011 klo.18.00 alkaen
Paikka: Caritas-kodin Caritas-sali, os. Kapellimestarinkatu 2, 90140 Oulu
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6§:ssä syyskokoukselle määrätyt asiat. Lisäksi käsitellään
ja vahvistetaan yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien
lausunto.
Lisäksi päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tilivelvollisille edelliseltä
kalenterivuodelta.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!
Hallitus

Toimintakalenteri: SYKSY 2011
◆ PT-Koripallo – Maikkulan ylä-aste:
ke klo: 19.15–20.45
		
Syyskausi päättyy 14.12.2011
Hannu Korvala, p. 044 577 4784
◆ SPT-Salibandy–
Linnanmaan liikuntahalli, Sali 3:
ma ja ke, klo: 18.00–19.30
Tero Kokko, p. 040 705 3388
◆ Jumppakimppa – Caritas-koti:
(uinti, kuntosali ja sauna)
ma klo: 16.00–18.00
		
Syyskausi päättyy 12.12.2011

to klo: 16.00.–18.00
		
Syyskausi päättyy 15.12.2011
Kaija Annala, p. 040 765 4142
◆ Boccia-vuoro – Urheilutalo:
pe klo:10.00–12.00
Pauli Kemppainen, p. 045 133 8312
◆ Yleisurheilukoulu – Tervaväylän koulu:
to klo 17.00–18.00
Jouni Qveflander, p. 040 526 7831
◆ Irjalan peli-ilta:
keskiviikkoisin
Sirkka Rotonen, p. 040 825 3533

Päätoimittaja:
Jussi Lotvonen, toiminnanjohtaja
puh. 044 083 6838
jussi.lotvonen@ouluninvalidienyhidstys.net
Ilmoitusmyynti:
Kari Seppänen
puh. 050 3432 240
WEP-Projekti:
Jouni Qveflander, projektipäällikkö
puh. 040 5267 831
jouni.qveflander@
ouluninvalidienyhdistys.net
Yhdistyksen toimisto:
Rehapolis, 2 krs.
Kiviharjunlenkki 4
90220 Oulu
Avoinna: ma– pe. 8 .00–16.00
www.ouluninvalidienyhdistys.net
toimisto@ouluninvalidieyhdistys.net
Paino: Kalevaprint Oy
Jakelu: 1100 kpl

OIY:n hallitus 2011
Puheenjohtaja:
Jouni Qveflander, p. 040 5267 831
Varapuheenjohtaja:
Lauri Louhivirta, p. 0400 476 200
Jäsenet:
Otso Laxenius
Hannele Heikkilä-Tuomaala, p. 0400 944 825
Pentti Hiltunen, p. 040 839 3470
Roy Mattson, p. 040 835 2598
Aira Nurmesniemi, p. 050 329 4 048
Mikko Saukko, p. 040 412 3407
Pentti Lotvonen, p. 050 579 2552
Kaija Annala, p. 040 765 4142
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Toiminnanjohtajan palsta

Tukihenkilötoiminta
yhdistyksemme kivijalkana!
Tukihenkilötoiminta on yhdistyksemme yksi tärkeimmistä
pääpainopiste-alueista. Vammautuminen tai sairastuminen
muuttaa elämää monella tavalla. Usein auttaa, kun voi keskustella jonkun toisen kanssa, joka itse on kokenut saman
ja selvinnyt. Koulutetut vapaaehtoiset tukihenkilöt antavat
avun vammautumisen kohdatessa sekä kriisiin joutuneita.
Aloitimme tänä vuonna ryhmät nimeltä Pikku Käsi ja
Nuoret vaikuttajat. Ryhmille on ollut selvästi tilausta, jonka vuoksi ryhmien kehittämistä ja toimintaa jatkokehitetään
myös vuonna 2012.
Pikku käsi -ryhmään kuuluu perheitä Lapin alueelta,
Pohjois-Pohjanmaan alueelta ja Pohjanmaan alueelta, joissa
lapsella on yläraajapuutos. Tällä hetkellä perheitä mukana on
yhdeksän perhettä. Ryhmään kuuluu myös alueellinen apuvälineyritys ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilökuntaa. Ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa 4.9.2011
Kesäkoti Irjalssa oli 35 henkilöä ja tapahtuman vastaanotto
oli erittäin hyvä.
Nuoret vaikuttajat -ryhmään kuuluu nuoria 16-30 vuotiaita vammaisia Oulun alueelta. Ryhmä järjestää kuukausittain
yhden tapaamisen, jossa käsitellään jotakin mieltä painavaa
asiaa ja nautitaan toisten seurasta. Ryhmän suurin tarkoitus
on mahdollistaa uusien ystävyyssuhteiden rakentuminen ja
samalla vertaistuen antaminen toisille. Ensimmäisessä tapahtumassa 25.8.2011 Kesäkoti Irjalassa kävi yli 100 nuorta,
joka kertoo tapahtuman tärkeellisyydestä. Vuonna 2012 on
tarkoitus järjestää 11 tapahtumaa.
Itse olin paikalla molempien ryhmien ensimmäisessä tapahtumassa ja tunnelma oli erittäin lämmin. Tällaiset tapahtumat antavat voimaa tehdä tätä vaativaa ja tunnerikasta

työtä. Tapahtumien kautta tutustuin uusiin ihaniin ihmisiin
ja perheisiin jotka elävät vammaisten ihmisten arkea päivittäin. Näiden tapahtumien kautta uskallan väittää, että yhdistyksellämme on merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvoinnin
edistämisessä ja elämän laadun parantamisessa.
Näissäkin tapahtumissa toiminnan lähtökohtana on ollut
vapaaehtoinen työ jäsenistön taholta. Te olette ahkeroineet
yhdistyksen hyväksi monin eri tavoin. Haluankin kiittää Teitä siitä uhrautuvasta ja pyyteettömästä työstä, jonka olette
tehneet yhteiseksi hyväksi.

Syyskokous pidetään tiistaina 22.11.2011
Kokouksessa hyväksytään ensi vuoden toimintasuunnitelma
ja talousarvio, jotka ohjaavat koko seuraavan vuoden toimintaa. Lisäksi kokouksessa käsitellään ja vahvistetaan yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto.
Lisäksi päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tilivelvollisille edelliseltä kalenterivuodelta.
Tulkaa joukolla mukaan tekemään hyviä päätöksiä ja luomaan yhteishenkeä.
Joulukuussa 14.12.2011 vietämme taas yhdistyksen pikkujoulua Rehapoliksen ravintolassa yhdessä Validia-palveluiden asukkaiden kanssa.
Toivotan tässä työssä menestystä ja toiminnallista syksyn
jatkoa Teille kaikille!
Ystävällisin terveisin
Jussi Lotvonen, toiminnanjohtaja

Toimiston väki ja yhteystiedot
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n
ja WEP-Projektin toimipisteet
sijaitsevat
Rehapoliksessa,
os: Kiviharjunlenkki 4.
Palvelemme teitä
maanantaista perjantaihin, klo 8–16.
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Toiminnanjohtaja
Jussi Lotvonen,
puh. 044 083 6838
jussi.lotvonen@
ouluninvalidienyhdistys.net

WEP-projektipäällikkö
Jouni Qveflander,
puh. 040 526 7831
jouni.qveflander@
ouluninvalidienyhdistys.net

TOIMISTO: puh. 050 5741 567, toimisto@ouluninvalidienyhdistys.net

Hei, Sinä Oulun Invalidien Yhdistyksen jäsen!
Oulun Medifys Oy on Oulun Invalidien Yhdistyksen pitkäaikainen yhteistyökumppani ja
jäsenyritys.
Medifysillä on monipuolinen fysioterapeuttinen osaaminen erilaisissa tules‐, neurologinen‐ ja
lihassairausongelmissa. Fysioterapeuteillamme on pitkäaikainen kokemus lääkinnällisen
kuntoutuksen ja Kelan vaikeavammaisten kuntoutuksesta ja Medifysillä on lukumääräisesti paljon
näitä kuntoutujia. Meillä on hyvä yhteistyö erilaisiin kuntoutuksen järjestäjä tahoihin ja
viranomaisiin.
Järjestämme uutena toiminta Kelan vaikeavammaisille ryhmäkuntoutusta:
Ryhmämuotoisen kuntoutuksen myöntämisen edellytyksenä on, että lääkäri on kirjannut sen
asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan. Voimassaolevaan kuntoutussuunnitelmaan voi hakea lisäystä
ryhmäkuntoutuksen osalta. Kuntoutussuunnitelman lisäyksen voi tehdä hoitava lääkäri. Asiakas
voi hakea ryhmämuotoista kuntoutusta saatuaan päivitetyn kuntoutussuunnitelman. Hakemus
tehdään Kelan lomakkeella Ku102. Aloitamme erilaisia kuntoutusryhmiä talven 2011‐2012 aikana.
Voit kysyä lisää puhelimitse 020 7424 400 tai sähköpostilla malla.bjorn@medifys.fi.
Jäsenetuna Medifys tarjoaa Invalidien Yhdistyksen jäsenille ‐10 % fysioterapia‐ ja
hierontahinnastosta sekä kehon koostumuksen mittauksen veloituksetta fysioterapiakäynnin
yhteydessä.
Medifysistä saat fysioterapian ammattilaisen kuntoutumisesi kumppaniksi 
Tervetuloa!

________________________________________________________________________________
Rehapolis | Kiviharjunlenkki 4 | 90220 Oulu
P. 020 7424 400 | meditys@medifys.fi | www.medifys.fi
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Onko vapaaehtoisia?
Tämä vuosi, 2011, on nimetty vapaaehtoistoiminnan vuodeksi. Vapaaehtoistyön teemavuotta vietetään, jotta vapaaehtoistyön merkitys huomattaisiin ja samalla toivotaan, että
yhä useampi henkilö innostuisi vapaaehtoiseksi ja osallistuisi
vapaaehtoistyön tekemiseen.
Järjestöt ja yhdistykset, kuten oma yhdistyksemme, ovat
suuria vapaaehtoistyön tarjoajia. Meidänkin yhdistyksessä on
halutessamme tehtäviä hyvin erilaisille ja eri-ikäisille ihmisille. Vapaaehtoistyötä on mukava tehdä, kun tulija tuntee itsensä tervetulleeksi mukaan toimintaa ja saa tehtävään ohjeet
sekä tarvittaessa apua. Ahkeruus ja into ovat oleellisia vapaaehtoistyön tekemiseen, mutta niiden lisäksi tarvitaan malleja,
koulutusta, oppaita ja opastusta sekä organisointi- ja johtamistaitoja. Näistä vapaaehtoistyön ohjaamisen käytännöistä
tulee hallituksen huolehtia myös meidän yhdistyksessä.
Yleisimpiä syitä vapaaehtoistoiminnan tekemiseen on halu
ylläpitää tärkeätä toimintaa, tavata muita ihmisiä ja täydentää

Etsitkö kotia?
sato.fi
Etsitkö
kotia?
Etsitkö kotia?
sato.fi
sato.fi

SATO-Asuntopalvelu

Vuokra-asunnot, puhelin 0201 34 4400
Omistusasunnot, puhelin 0201 34 4390

Puheluiden hinnat kiinteästä verkosta 8,21 snt/puh + 2 snt/min,
matkapuhelimesta 8,21 snt/puh + 14,9 snt/min.

SATO-Asuntopalvelu
Vuokra-asunnot, puhelin 0201 34 4400
SATO-Asuntopalvelu

Omistusasunnot,puhelin
puhelin0201
020134
344400
4390
Vuokra-asunnot,
Omistusasunnot, puhelin 0201 34 4390
Puheluiden hinnat kiinteästä verkosta 8,21 snt/puh + 2 snt/min,
matkapuhelimesta 8,21 snt/puh + 14,9 snt/min.
Puheluiden hinnat kiinteästä verkosta 8,21 snt/puh + 2 snt/min,
matkapuhelimesta 8,21 snt/puh + 14,9 snt/min.
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omaa osaamista. Vapaaehtoisena antaa muille kallista aikaansa, mutta samalla saa itselleen uusia taitoja ja ystävyyssuhteita.
Vapaaehtoistyötä tulee tehdä yhdessä ja yhteisten päätösten
mukaisesti. Jos toiminnasta päättää 1–3 ihmisen ”johtoryhmä”,
ei vapaaehtoistoiminnalla ole tulevaisuutta yhdistyksessä ja tärkeä voimavara eli innostuneet koulutetut ihmiset jättävät yhdistyksen. Vapaaehtoistyön kehittäminen yhdessä vapaaehtoistyötä tekevien kanssa ja luottamuksellinen kanssakäyminen sekä
keskustelu, on ensiarvoisen tärkeää yhdistyksen toiminnalle.
Kun vapaaehtoistyö sujuu, se tuo valtavasti iloa ja tekijöille ja monenlaista hyvää koko yhdistykselle. Ei vähiten siksi,
että vapaaehtoistyössä tapaa samanhenkisiä ihmisiä. Ihmisiä,
joilla on halu olla ja tehdä yhdessä ja ottaa vastuuta yhteisistä
asioista ja näin viedä yhteistä asiaamme eteenpäin.
Roy Mattson
Hallituksen jäsen

Ilmastoitu
tila-auto

1+8 hlö
Inva- ja paarivarustuksella

24 h PÄIVYSTYS

Tervetuloa syksyn
tapahtumiin!
Seuraa kalenteria ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa
www.respecta.fi > Ajankohtaista > Tapahtumakalenteri.

Respectassa tapahtuu mm..
19.10.

17-19

Naisten ilta

7.11.

17-19

Polvessa kulumakipuja - Tehokas,
lääkkeetön ja leikkaukseton hoito, joka toimii!

16.11.

17-19

Omaishoitajien ilta - Turvallinen ja helppo
liikuttaminen, kuulon apuvälineet ja
vuokrauspalvelu hoidon tukena

Naisten ilta!

PRO

Tervetuloa mukaan!
keskiviikkona 19.10. klo17-19

Jalkojen hyvinvointi
Respectan rintaproteesipalvelut
Inkontinenssi
Ilta on tarkoitettu kaikille aiheista
kiinnostuneille. Voit tutustua
asiantuntijoidemme opastuksella
tuotteisiimme ja palveluihimme.
Esittelemme mm. rintaliivi- ja
-proteesiuutuuksia sekä jalkojen
hyvinvointiin ja inkontinenssiin
tarkoitettuja tuotteitamme

Respecta liikkeellä mm..

Kahvitarjoilu myymälässä!

28.9.

10-14

Liikuntatapahtuma, Ouluhalli

6.10.

11-19

Kuulopäivä, Zeppelin

7.10.

11-19

Kuulopäivä, Limingantullin Prisma

Ei ennakkoilmoittautumista.
Tervetuloa yksin tai ystävän
kanssa!

Kaksien rintaliivien ostajalle
Kivi-kynttilälyhty
kaupan päälle!
Kivi Sweet Pink
Arvo 33,70 €
Voimassa
31.10. asti.

Tervetuloa palvelevaan myymälään ja klinikalle!
Respecta Oy, Kiviharjunlenkki 4 (Rehapolis I), 90220 Oulu
Myymälä puh. 040 3488 597, avoinna ma–pe 8–17
Ajanvaraus puh. 0207 649 749
www.respecta.fi
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vertaistuki
VAMMAUTUMINEN TAI SAIRASTUMINEN MUUTTAA ELÄMÄÄ MONELLA TAVALLA
Usein auttaa, kun voi keskustella jonkun toisen kanssa,
joka itse on kokenut saman ja selvinnyt.
Tukisuhteet ovat kahdenkeskisiä ja luottamuksellisia. Tukeminen voi olla kertaluonteista tai se voi jatkua useampia
vuosia.
◆ Yhteyttä voi pitää puhelimitse, kirjeitse tai tapaamalla.
Tukihenkilöt ovat tukitoimintaan koulutettuja ja heitä
sitoo vaitiolo
◆ Yhteistyössä: Oulun Yliopistollisen sairaala / PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiiri, kaupunginsairaala / lääkinnällinen kuntoutus, Respecta Oy Oulun apuvälineklinikka, sekäDiakonissalaitos.

◆ Taloudellinen turva – jatkuvaan toimintaan: RAY:n
A-kohdeavustus
◆ Koulutus tapahtuu tukihenkilökurssilla. Tukihenkilöt ovat aikuisia liikuntavammaisia henkilöitä.Heillä
on erilaisia vammoja, myös harvinaisia sairauksia. Tukihenkilörekisteristä löytyy yhteystiedot diagnoosin,
sukupuolen, asuinalueen ja sairaanhoitopiirin terveyskeskuksen mukaan. Kaikkien tukihenkilöiden yhteystiedot saa yhdistykseltä.
Tukihenkilötoimintaa johtaa Jussi Lotvonen, yhteydessä häneen voi olla puhelimitse, sähköpostitse tai
henkilökohtaisen tapaamisen kautta.

Yhteystiedot:
Jussi Lotvonen, puh. 044 083 6838, jussi.lotvonen@ouluninvalidienyhdistys.net
Tukihenkilöön voi ottaa yhteyttä tukea haluava henkilö itse tai hänen luvallaan vaikkapa työntekijä.
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Tervetuloa palvelevaan
Tervetuloa
Tervetuloa
palvelevaan
palvelevaan
apteekkiimme!
Tervetuloa
palvelevaan

apteekkiimme!
apteekkiimme!
apteekkiimme!

Avainapteekit tukevat omaishoitajia. Olet
mukana tukemassa ostamalla
Omaishoitaja‐tarroilla varuste8uja
Avainapteekit
Avainapteekit
tukevat omaishoitajia.
tukevat omaishoitajia.
Olet
tuo8eita.

Olet
Avainapteekit
tukevat
omaishoitajia.
mukana tukemassa
mukana
ostamalla
tukemassa Olet
ostamalla
mukana tukemassa
ostamalla varuste8uja
Omaishoitaja‐tarroilla
Omaishoitaja‐tarroilla
varuste8uja
Omaishoitaja‐tarroilla
tuo8eita. varuste8uja
tuo8eita.
tuo8eita.
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Yhdistystoiminta
Yhdistystoiminta on vapaaehtoista ja sen jäseniä motivoi
usein yhteinen kiinnostuksen kohde. Toimiessani vuosien
saatossa niin pienempien yhdistysten kuin myös suurempien
järjestöjen hallituksissa ja myös toimihenkilön ominaisuudessa,
en ole voinut välttyä siltä kokemukselta, miten huonosti
yhdistystoiminnan pelisääntöjä tunnetaan. Useammin
tämä on pienten yhdistysten ongelma kuin suurten, hyvin
organisoituneiden järjestöjen.
Vaikka yhdistystoiminta on usein mukavaa yhteistoimintaa,
se sisältää myös paljon erilaisia pelisääntöjä, jotka on syytä
tiedostaa. Yhdistystoimintaa ohjataan laeilla ja erilaisilla
määräyksillä. Mainittakoon, että yhdistystoimintaa ohjaavat
mm. seuraavat lait: yhdistyslaki, kirjanpitolaki, tilintarkastuslaki,
verolait, rahankeräys- ja arpajaislaki sekä henkilötietolaki.
Osa näistä vaatii erityisosaamista ja hyvin moni yhdistys
onkin tätä nykyä ohjannut mm. tilinpitonsa tilitoimistojen
hoteisiin. Yhdistystoiminnasta kiinnostuneiden kannattaa
siis perehtyä huolella yhdistystoimintaa koskeviin lakeihin,
kuten yhdistyslakiin. Samoin on hyvä tuntea myös säännöt
siitä yhdistyksestä, johon kuuluu vaikka vain rivijäsenenä, sillä
yhdistyksessä päätösvalta on jäsenillä.
Jäsenten kannattaa tiedostaa niin yhdistyksen hallituksen
kuin myös toimihenkilöiden vastuut ja vapaudet sekä yhtälailla
jäsenen omat oikeudet ja vastuut. Osallistumalla aktiivisesti
yleiskokouksiin ja pitämällä yhteyttä hallituksen jäseniin, saa
ajankohtaista tietoa yhdistyksen tilanteesta. Kannattaa olla
oma-aloitteinen oikean tiedon saamiseksi eikä talutettavana
kuin pässiä narusta. Varsinkin suuria intohimoja aiheuttavissa
äänestystilanteissa lausahdus ”äänestin sitä kun käskettiin”, ei
juurikaan yhdistystoiminnan saralla arvostusta kaipaa.
Olen koonnut tähän muutamia yhdistystoiminnan
perusasioita, jotka on hyvä tiedostaa meidänkin yhdistyksessä.
Asialista ei suinkaan ole kattava, mutta jokainen voi etsiä lisää
tietoa vaikka se aiheuttaisikin tuskaa.
Hallituksen vastuu ja vapaus
Kevätkokouksen asialistalla on vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle. Oulun Invalidien yhdistyksessä tämä kohta käsitellään sattuneista syistä tulevassa syyskokouksessa. Tässä kohtaa herää usein kysymys sekä hallituksen jäsenten mielessä että
jäsenistössä: mikä yhdistyksen hallituksen vastuu oikeastaan on?
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Kuten yritystenkin hallituksen, myös yhdistyksen hallituksen perustehtävä on huolehtia että toiminta on lainmukaista.
Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa.
Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi
ja kotipaikka.
Tärkeä ajatus hallituksen vastuussa on, että asiat on hoidettu rehellisesti ja yhdistyksen edun mukaisesti. Tässä toiminnan avoimuus on avainroolissa. Esimerkiksi hallituksen
pöytäkirjat on hyvä jakaa jäsenistön nähtäväksi. Pöytäkirjoja
ei tarvitse tyrkyttää esimerkiksi sähköpostitse vaan monesti
helpompi tapa on lisätä pöytäkirjat nähtäville nettisivuille salasanalla suojattuna. Hallituksen on tärkeää nauttia jäsenistönsä luottamusta, ja avoimuus rakentaa hyvän pohjan tämän
luottamuksen syntymiselle.

Jäsenen oikeudet
◆ oikeus käyttää päätäntävaltaa (YhdL 16 §)
◆ oikeus säilyttää yhdenvertaisuus (YhdL 33 §)
◆ oikeus pysyä jäsenenä (YhdL 14 §)
◆ oikeus säilyttää säännöissä mainitut edut (YhdL 33 §)
◆ oikeus saada yhdistyksen kokous koolle (YhdL 20 §)
◆ oikeus erota yhdistyksestä milloin haluaa (YhdL 13 §)
◆ oikeus saada yhdistykseltä palveluja
◆ oikeus tutustua yhdistyksen asiakirjoihin (YhdL 11 §, 31 §)
◆ oikeus tehdä aloitteita (yhdistyksen säännöt)

Jäsenen velvollisuudet
◆ velvollisuus suorittaa jäsenmaksut (säännöt määräävät)
◆ velvollisuus täyttää yhdistyksen säännöissä mahdollisesti
määrätyt tehtävät
◆ velvollisuus olla menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittamatta yhdistystä
◆ velvollisuutta ei ole asettua ehdokkaaksi tai ottaa vastaan
yhdistyksen luottamustehtävää

Päätöksenteko
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen kokous päättää ainakin yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta,
yhdistyksen hallituksen valitsemisesta ja erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja
yhdistyksen purkautumisesta. Päätökseen osallistuvat kokousedustajat vastaavat yhteisesti tehdyistä päätöksistä.
Yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus hoitaa yhteisvastuullisesti yhdistyksen asioita lain, sääntöjen ja yhdistyksen
päätösten mukaisesti. Hallituksen jäsenen on hyvä tuntea

hyvin ainakin yhdistyksen omat säännöt sekä perehtyä kokouskäytäntöön. Puheenjohtajan ja sihteerin on hallittava
kokouskäytäntö ja tunnettava hyvin omien sääntöjen lisäksi
ainakin yhdistyslaki. Hallitus vastaa yhdistyksen taloudesta
ja taloudenpidossa mahdollisesti tapahtuneista huolimattomuuksista, epäselvyyksistä sekä virheellisyyksistä. Se päättää
myös pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä tilien
käyttövaltuuksista. Hallituksen nimeämällä rahastonhoitajalla ei ole itsenäistä asemaa. Rahastonhoitajan on raportoitava
raha-asioista hallitukselle.
Yhdistys voivat nimetä (myös hallituksen ulkopuolella)
vastuuhenkilöitä eri toimintojen vetämiseen mm. jaostoja
nimeämällä. Yhdistykset voivat nimetä kunniajäseniä, mikä
voidaan lukea kunnianosoitukseksi merkittävästä työstä yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenillä on kaikissa yhdistyksen
kokouksissa osallistumis- ja puheoikeus.

Yhdistyksen toimihenkilöt
Puheenjohtaja
◆ Yhdistyksen hallituksella on oltava puheenjohtaja (YhdL
35 §).
◆ Yhdistyslain puheenjohtajalle määräämät tehtävät (YhdL
48 §)
◆ Yhdistyksen sääntöjen määräämät tehtävät:
- yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus (YhdL 36 §)
- yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti
		 yhdistyksen puheenjohtajalle tai hallitukselle
		 (YhdL 13 §)
- yleisen kokouksen avaaminen
◆ Vakiintuneeseen järjestökäytäntöön perustuvat tehtävät:
- hallituksen kokousten valmistelu ja johtaminen
- hallituksen päätösten valvonta
- hallituksen kokousten pöytäkirjojen
		 allekirjoittaminen
- yhdistyksen keulakuvana ja käytännön
		 työnjohtajana toimiminen
Sihteeri
• Vakiintuneen järjestökäytännön mukaiset sihteerin tehtävät:
- kokousten valmistelu
- pöytäkirjojen laatiminen hallituksen kokouksista
- ilmoitusten laatiminen viranomaisille ja omaan
		 keskusjärjestöön
- toimintakertomusten kirjoittaminen
- toimintasuunnitelmien ja niiden luonnosten
		 kirjoittaminen

1,14/1,40€€ ++ pvm
pvm
1,14/1,40

1,14/1,40 € + pvm

		

jäsenrekisterin hoitaminen
arkistonhoito
tiedottaminen (voi olla myös erikseen nimetty)
toimiminen yhdistyksen virallisena
nimenkirjoittajana yhdessä pj:n ja/tai vpj:n kanssa 		
(jos säännöissä on määrätty)
- muut hallituksen määräämät tehtävät.
◆ Sihteeri on keskeinen henkilö yhdistyksessä.
◆ Sihteerin työssä onnistumista auttaa vastuuntuntoisuus,
käytännön järjestötyön tuntemus sekä sihteerin työn tärkeyden tunnistaminen.
◆ Hallitus valitsee sihteerin joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
Toimintasuunnitelma ja talousarvio laaditaan siten, että ne
ovat rakenteeltaan samanlaiset. Talousarvion voidaan sanoa
olevan numeroin ilmaistu toimintasuunnitelma. Talousarvion rakenteen tulisi vastata toimintasuunnitelman rakennetta,
jotta niitä olisi helppo verrata toisiinsa. Yhdenkaltaisuus tulisi
ulottaa toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen saakka, jotta eri vuosien talousarvioiden ja tilinpäätösten rinnakkainen
vertailu olisi mahdollista.
Hallituksella on oikeus hoitaa yhdistyksen varoja yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi, olipa kuluerä mainittu talousarviossa tai ei. Suuruudeltaan huomattaville hankkeille on
kuitenkin hankittava yhdistyksen vuosikokouksen hyväksyminen ennen hankintaan ryhtymistä. Sama koskee myös talousarvion huomattavaa ylitystä. Jos yhdistyksen kokous on hyväksynyt alijäämäisen talousarvion, on yhdistyksen hallituksella
oikeus ottaa lainaa alijäämän peittämiseen tarvittava määrä.

Toimintakertomus ja tilinpäätös
Yhdistyslaki ei velvoita laatimaan toimintakertomusta, mutta
yleensä yhdistyksen säännöt velvoittavat. Näin on myös meidän yhdistyksen säännöissä. Toimintakertomus sisältää mm.
tietoja yhdistyksen hallinnosta, kokouksista, henkilökunnasta, kertomuksen yhdistyksen taloudellisesta toiminnasta sekä
poikkeamat suunnitelmasta ja talousarviosta.
Toimintakertomus ja tilinpäätös laaditaan saman kaavan
mukaan kuin toimintasuunnitelma ja talousarvio, jotta voidaan todeta, mitä suunnitelluista asioista on toteutettu, mitä
on jäänyt tekemättä ja mitä on tehty suunnitellun lisäksi.
Yhdistyksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, joka
sisältää tuloslaskelman ja taseen. Tuloslaskelman ja taseen
liitteenä on ilmoitettava tiedot toimintakertomuksen mukai-

1,14/1,40
€ +€pvm
1,14/1,40
+ pvm

1,14/1,40 € + pvm
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sesti. Kustakin tuloslaskelman ja taseen erästä on esitettävä
vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta (vertailutieto).

Tiedottaminen
Jokaisen yhdistyksen olisi hyvä laatia tiedotussuunnitelma.
Suunnitelman voi laatia samalle pohjalle kuin toimintasuunnitelman. Tiedotus voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen tiedotukseen. Molemmat kuuluvat yhdistyksen toimintaan.

Lopuksi
Jokaisessa yhdistyksessä on paljon voimaa. Yhdistyksen toimihenkilöiden koulutuksella varmistetaan, että tuo positiivinen
energia saadaan yhdistettyä osaamiseen. Yhdistyskoulutus antaa vasta valituille ja kokeneemmillekin luottamushenkilöille valmiuksia hoitaa tehtäviään. Yhdistyksen menestyksekäs
toiminta edellyttää erityisesti puheenjohtajalta, sihteeriltä ja
Kuka allekirjoittaa tilinpäätöksen?
Tilinpäätös käsitellään hallituksen kokouksessa ja sen allekirjoittavat ainakin ne toimessa olevan hallituksen jäsenet, jotka ovat saapuvilla tässä kokouksessa. Hallituksen
kaikkien jäsenten allekirjoitusta ei vaadita, vaan riittää,
että tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen hallitus.
Hallituksen jäsenen vastuun kannalta ei ole merkitystä
sillä, onko hän itse allekirjoittanut tilinpäätöksen vai ei.
Kukin hallitus vastaa oman toimikautensa aikaisesta
hallinnosta ja toiminnasta.
Milloin yhdistyksen kokous on päätösvaltainen?
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen silloin, kun se on
yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Päätösvaltaisuus ei edellytä, että paikalla olisi tietty määrä jäseniä.
Voiko hallitus erottaa hallituksen jäsenen?
Hallituksen jäsenet valitsee ja erottaa aina yhdistyksen
kokous. Hallitus ei voi itse erottaa omia jäseniään tai täydentää itseään.
Jos erottamisasia (tai uusien hallituksen jäsenten valinta) käsitellään muussa kuin sääntömääräisessä kokouksessa, jonka käsiteltäviin asioihin se kuuluu, tulee asian käsittelystä olla maininta kokouskutsussa.
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muilta toiminnasta vastaavilta monenlaisia tietoja sekä ihmissuhdetaitoja.
Laitan vielä usein esille tulleita kysymyksiä ja niihin vastauksia. Näitä mm. on kysytty itseltäni tämän vajaan vuoden
hallitustyöskentelyni aikana. Tapaamisiin syyskokouksessa
aktiivisen yhdistystoiminnan vaikuttamisen merkeissä.

Lähteet
www.yhdistystieto.fi
www.finlex.fi
www.prh.fi
Heikki Kokko & Katriina Tamminen:
Yhdistystoiminnan opas
Hannele Heikkilä-Tuomaala
OIY:n hallituksen jäsen
Voiko hallituksen jäsen joutua vastuuseen yhdistyksen
veloista?
Yhdistyksen hallituksen jäsenet eivät pääsääntöisesti vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen veloista. On
kuitenkin huomattava, että yhdistyksen hallitus tekee
päätöksiä kokouksissaan kollektiivina ja sillä on vastuu
toiminnastaan.
Hallituksen jäsen voi joutua korvausvelvolliseksi aiheuttamastaan vahingosta. Hallituksen jäsen (tai yhdistyksen toimihenkilö) on nimittäin yhdistyslain 39 §:n
mukaan velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän
on toimessaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttanut yhdistykselle. Vahingonkorvausvelvollisuus
voi syntyä niin ikään yhdistyslakia tai yhdistyksen
sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muille
aiheutetusta vahingosta.
Voiko yhdistyksen jäsen joutua vastuuseen yhdistyksen
veloista?
Yhdistyslain 6 §:n mukaan rekisteröidyssä yhdistyksessä yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti
yhdistyksen velvoitteista.

WEP-Projekti antaa hyvän
mahdollisuuden
laajan verkostonsa kautta
WEP-Projektilla on ollut reilun vuoden kokemuksen jälkeen
oma paikkansa muiden oululaisten projektien joukossa. Varmasti haastavinta on ollut alun verkoston luomisen jälkeen
yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden luottamuksen ansaitseminen kaikkinensa. Siinä olemme mielestäni onnistuneet
vähintäänkin hyvin, luonnollisesti iso kiitos kuuluu erittäin
motivoituneille WEP avustajille. He ovat selvästi halunneet
työllistyä ja antaa laadukasta avustusta ja ohjausta.
WEP-Projektin selkärangan muodostavat siinä työskentelevät erittäin motivoituneet avustajat, joilla suurimmalla osalla
on työhistoriaa avustamistyöstä ja myös jokin oma erikoisosaamisen alue, jot hyödynnetään käytännössä.
WEP on perehdyttänyt sekä kouluttanut käytännön työn
ohessa työttömistä työnhakijoista avustajia liikunta-, moni-,
kehitys-, ja aistivammaisten lisäksi myös ikääntyneille ja sairauden kanssa elämää taivaltaville, eli sadoille apua tarvitseville.
Kysymyksessä on kolmivuotinen työllisyyspoliittinen projekti,
ja sen yhteistyökumppaneita ovat Oulun Työ- ja elinkeinotoimisto ja ELY-Keskus. Oulun Invalidien Yhdistys ry toimii avustajien
työnantajana ja etsii avustettaville sopivat avustajat. Projekti alkoi
15.3.2010 ja ensimmäiset avustajat astuivat remmiin 1.8.2011.
Näin ollen käytännössä työtä on nyt tehty hieman yli vuosi.
Avustajat on palkattu työsuhteeseen vuodeksi. Mistään
tempputyöllistämisestä ei siis ole ollut kysymys, vaan projektin kunnianhimoisena tavoitteena on ollut löytää avustajille
työ- tai opiskelu mahdollisuus. Olenkin panostanut alun jälkeen enemmän ns. profilointiin ja mentaalivalmennukseen.
Profiloinnissa olemme pyrkineet löytämään avustajan vahvuusalueen, erikoisosaamiseen ja kohdentamaan tämä myös
käytäntöön siten, että asiakkaan omat tarpeet, harrastukset ja
avustajan omat taidot pääsevät hyöty käyttöön. Tämä on motivoinut todella hienosti molempia osapuolia.
WEP-Projektiin voi työhön tulla myös työelämävalmennukseen tai työkokeiluun. Projektissa on ollut kaksi ihmistä
työelämävalmennuksessa ja työkokeilussa, heistä molemmat
työllistyivät nopeasti. Toinen heistä aloitti myös opinnot koulunkäyntiavustajaksi Luovilla. Olenkin huomannut tässä työllisyyspoliittisessa projektissa sen, että varsinkin useilla työhön
motivoituneilla ihmisillä työllistymisen haasteeksi tulee tukien
menetys. Työllistyminen voi vaikuttaa tukien määrään merkittävästi, mikä on mielestäni todella huono tilanne. Tilanteessa
jossa työttömänä saat enemmän rahaa, kuin työssä ollessasi on
hyvin hankalaa saada ihminen motivoitumaan työhön ja ottamaan edes työtä vastaan.

Tässä olisikin poliittisilla päättäjillä työnsarkaa miettiä miten
järjestelmää tulisi muuttaa, ettei tukien saanti tai niiden menettäminen olisi este työllistymiselle. Yksi käytännön esimerkki;
WEP-Projektiin haki työhön kolmekymppinen mieshenkilö,
kolmen pienen lapsen Isä, jonka vaimo oli myös työtön. Työn
vastaanottamisen haasteeksi koitui juuri tuet. Jos kyseinen henkilö olisi ottanut työn vastaan työttömänä työnhakijana hän
olisi menettänyt tuet ja kuukausiansiot olisivat olleet vähemmän työssä, kuin kotona ollessa. Löysimme ratkaisun työelämänvalmennuksesta silloin ei tarvitse alkaa miettimään erinäisten tukien menetystä ja sitä onko työ mahdollisesti hakijalle
soveltuva. Myös työelämänvalmennukseen tuleva henkilö saa
päivässä 9€ ns. ylläpitokorvauksen. Mielestämme työelämävalmennus onkin yksi hyvä mahdollisuus saada jalkaa oven väliin
vapaille työmarkkinoille.
Projektissa on vuoden aikana työllistetty 18 pitkäaikaistyötöntä, heistä 13 on naisia ja viisi miehiä. Seitsemän on työllistynyt ja yksi on lähtenyt opiskelemaan koulunkäyntiavustajaksi
reilun vuoden aikana.
Yhteydenottoja ja kyselyjä työntekijöistä on tullut runsaasti.
Kuluneen vuoden aikana WEP-Projekti on tullut ihmisille tutuksi ja tarpeelliseksi. Kaikki on lähtenyt todella hyvin käyntiin
mutta se ei tarkoita sitä, ettei asioita pitäisi jatkuvasti kehittää ja
parantaa. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat laadukasta palvelua sekä avustajat työllistyvät tai mahdollisesti projektissa olevien kokemuksien innoittaman päätyvät opiskelemaan alalle.
Jouni Qveflander,
WEP-Projekti, projektipäällikkö

Puh: 0208 372 560
Rautatienkatu 10, 90100 Oulu
Aukioloajat
Ma–To: 8.30–17.00
Pe: 8.30–13.00
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vaikuttamisen mahdollisuuksiin
kannattaa tarttua
Tällä hetkellä käydään eduskunnassa ja julkisessa sanassa
keskustelua kuntien lukumäärän pienentämisestä. Samaan
aikaan kuntien talous on haastavassa tilanteessa epävarmojen talousnäkymien vuoksi. Ratkaisuksi asiaan on esitetty
”suurkuntien” perustamista. Oulussahan tämä tapahtuu kun
osa lähikunnista liittyy yhteen ja perustetaan ”Uusi Oulu”.
Yhdistyminen taas vuorostaan vaikuttaa palvelujen saatavuuteen ja saatavuuden turvaamisessa on kansalaisjärjestöillä ja
yhdistyksillä tärkeä vaikuttamisen paikka.
Kansalaisjärjestöt ja yhdistykset ovat Suomessa kansalaisvaikuttamisen keskeinen foorumi. Vaikuttaminen kuuluu
kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten perustehtäviin. Yhdistykset
pyrkivät muuttamaan tai pitämään yllä kunnan toiminnassa
vallitsevia asioita. Järjestömme ja sitä kautta myös yhdistyksemme vaikuttamistyöllä pyritään siihen, että sen aatteellinen
tarkoitus edistyisi yhteiskunnassa. OIY:n sääntöihin on kirjattu aatteellisena tarkoituksena edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja
täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.
Vaikuttamistoiminnan perustana on yhdistyksen sääntöjen lisäksi järjestön arvot, toimintaperiaatteet ja yhteiset
linjaukset. Tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus, yhteistyöha-

kuisuus ja pitkäjänteisyys vaikuttavat onnistuneeseen vaikuttamistyöhön. On muistettava, että yhdistyksen hallituksella
on keskeinen rooli vaikuttamistoiminnan suunnittelussa,
päätöksenteossa ja toteutuksessa. Vaikuttaminen edellyttää
yhteistyötä niin yhdistyksen sisällä kuin ulospäin. Vaikuttamisen voi kuvata olevan vuorovaikutusta, jossa vaikuttaja tekee vaikuttamisen kohteena olevat tahot tietoiseksi tavoitteistaan ja niitä tukevista perusteluista. Vaikuttamistoiminnan
kohteina voivat olla kaikki ne tahot, joiden mielipiteillä voi
olla merkitystä asiassa, johon halutaan vaikuttaa.
Suomalaisella lainsäädännöllä on viimeaikoina vahvistettu
paikallisten järjestötoimijoiden roolia ja työnkuvaa kuntien
yhteistyökumppaneina, esim. lastensuojelulaki edellyttää kunnilta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, jonka tulee
sisältää tiedot kunnan ja lapsille ja nuorille palveluja tuottavien
yhteisöjen välisestä yhteistyöstä. Uuden terveydenhuoltolain
mukaan kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien yhteisöjen kanssa. Nämä ovat tuoneet lisää painoarvoa kansalaisjärjestöjen vaikuttamistyölle. Tarjolla oleviin vaikuttamismahdollisuuksiin kannattaa yhdistyksemme aktiivisesti tarttua.
Roy Mattson
Hallituksen jäsen

OuluN INvalIdIeN YhdISTYS rY:N jäSeNeTuudeT
Kylpylä Eden: Oulun Invalidien Yhdistys ry:n jäsen: 10 €, - avustaja
ilmaiseksi

Medifys: Ensimmäinen hieronta -10 % ja ensimmäisellä asiakaskäynnillä kehonkoostumuksen mittaus ilmaiseksi.

Kodinkone-Markus Oy: Kotiinkuljetus ilmainen Oulun alueella,
Oulusta +30 km

Fennia: Ehdollisen omavastuun kotivakuutuksen omaisuusosaan, 15 %
alennuksen kodin ja perheen vakuutuksiin (pl. Sairausturvavakuutus)
sekä autovakuutukseen, lisäksi omakotitaloon riskinmukaisenhinnan,
(jopa -25 %:n alennus tariﬃsta).

Urheiluliike Intersport Rintamäki:
• Laskettelu- ja telemarkvälineet -25 % alk.per.hinnasta
(sukset, siteet, sauvat, kengät, voiteet ja tarvikkeet)
• Verryttely- ja tuulipuvut -20 % alk.per.hinnasta
• Urheiluasusteet -20 % alk.per.hinnasta
• Urheiluvälineet -20 % alk. per. hinnasta
Alennus ei koske:
polkupyörät, kuntovälineet, sykemittarit, kellot ja golf-välineet
Respecta Apuvälineklinikka Oy: 10 % alennus
käteisostoista, - myymälätuotteista.
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Pyörä-Suvala:
• Polkupyörät: Tunturi -15 %, Kona -12 %, Rossano -10 %,
Mirraco -12 %, Le Mond -12 %, Cannondale -15 %, Trek -10 % – -15%,
Gary Fisher -10 % – -15 %, Cube -8 %, Red Line -12 %
• Muut tuotteet:
- Varaosat ja tarvikkeet: -15 % sh:sta
- Spinningkengät, paidat, housut -20%

Tervetuloa tilavaan
Tervetuloa
tilavaan
Kaijonharjun
Kaijonharjun apteekkiin!
apteekkiin!
Asemakatu 21 • p. 311 2158 • Päivystys 24h • www.arvokovaoy.ﬁ

Sammonkatu 14, 90570 OULU
Sammonkatu
14, 90570I OULU
Palvelemme:
ma-pe 9.00-19.00
la 9.00-15.00
Palvelemme:
ma-pe
9.00-19.00
la 9.00-15.00
Puh. (08) 556
1591
I Fax (08)I 556
1597
Puh. (08)
556 1591 I Fax (08) 556 1597
www.kaijonharjunapteekki.fi
www.kaijonharjunapteekki.fi

Helppo tulla - tilaa pysäköidä - mukava asioida.
Helppo tulla - tilaa pysäköidä - mukava asioida.

LAPIN KUNTOUTUSKESKUS

OULUN
LÄÄKÄRITALOSSA

Invalidiliiton Lapin Kuntoutuskeskus
Porokatu 32, 96400 Rovaniemi

KAUPPURIENKATU 27–29

Puh. 016 3329 111

TERVETULOA PALVELEVAAN
APTEEKKIIN

www.invalidiliitto.fi/ilkk

Uusi Verso-S ulottuu elämän kaikille osa-alueille: ainutlaatuinen Easy Flat -istuinjärjestelmä
muuntuu yhdellä liikkeellä jopa 1 388 litran tasalattiaiseksi tavaratilaksi. Ensimmäisenä luokassa
myös huikea 6,1” kosketusnäytöllinen Toyota Touch -multimedia-asema • ajolinjat paljastava
peruutuskamera • Multidrive S -portaaton automaattivaihteisto • Smart Entry -avaimeton
sisäänkäynti ja käynnistys • 7 turvatyynyä • VSC+ -ajonvakautus. Koe Verso-S nyt meillä.

www.juhanauto.fi

–

TÄYDEN
Ä
PALVELUN TOYOTA-AUTOTALO –

Mallisto alkaen: autoveroton suositushinta
15.944 €, arvioitu autovero 3.728 €,
kokonaishinta 19.672 €.
EU-yhdistetty kulutus 4,3–5,4 l/100 km, CO2-päästöt
113–125 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin
puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta.

www.juhanauto.fi
j h
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.

OYI:n Jäsentiedote 2/11 15

Caritas-Säätiö on oululainen yleishyödyllinen yhteisö, joka tarjoaa
monipuolisia asumis-, kuntoutus-, kotihoito- ja ateriapalveluja vanhuksille ja
vammaisille Oulussa, Kempeleessä ja Oulunsalossa. Säätiön palveluksessa
on jo 250 ammattilaista, lisäksi erilaisia harrasteryhmiämme ohjaa 40
vapaaehtoistyöntekijäämme! Caritas Sykkii elämää!

Kuntoudu Caritaksessa!

Tarjoamme eväitä fyysiseen hyvinvointiin
ja itsenäiseen elämään

Caritas Hyvinvointi tarjoaa kaikille avoimia
kuntoutus ja hyvinvointipalveluja:
• lääkinnällistä kuntoutusta:
fysioterapiaa ja toimintaterapiaa
(erityisosaaminen ikääntyneiden ja
vaikeavammaisten kuntoutukseen)
• lymfaterapiaa
• hierontaa
• jalkojenhoitoa/ jalkaterapiaa
• ohjatut liikuntaryhmät
• kuntoutuskurssipalvelut

Yksilöhoitotilamme sijaitsevat
• Oulun Caritas‐Kodissa ja Caritas Veturissa
• Caritas Kempeleessä
• Caritas Oulunsalossa
Teemme myös kotikäyntejä Pohjois‐pohjanmaan
alueella!

Caritas Veturiin valmistui vuonna 2010
uudet toimintaterapian yksilö‐ ja ryhmä‐
terapiatilat, terapiasali, harjoituskeittiö sekä
viihtyisä kalustettu kaksio asumiskokeiluun.

Asiakkaaksi voi tulla Oulun kaupungin, PPSHP:n, Kelan
tai vakuutusyhtiön lähetteellä/ maksusitoumuksella
tai maksamalla palvelut itse.

Tiedustelut: Hyvinvointipalvelupäällikkö
Satu Klasila, puh. 044 522 5104,
satu.klasila@caritas‐saatio.fi

UUTTA! Toimintaterapian avulla kohti sujuvaa arkea

Toimintaterapiapalveluihin sisältyy:
• Toimintamahdollisuuksien arviointi
ja edistäminen
• Yksilö‐ ja ryhmäterapia
• Ohjaus ja neuvonta
• Apuväline, asunnon‐ ja lähiympäristön
muutostyötarpeen arvioinnit
• Asumiskokeilu

Tiedustelut: Toimintaterapeutti Hanna Ranta,
puh. 040 184 1596, toimintaterapia@caritas‐saatio.fi
Caritas Hyvinvoinnin toimitilojen osoitteet:
Caritas‐Koti, Kapellimestarinkatu 2
Caritas Veturi, Rautatienkatu 30
Caritas Kempele, Suolatie 4
Caritas Oulunsalo, Pappilantie 5 D
Lue lisää ja katso uudet esittelyvideomme:
www.caritassaatio.fi

