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Olen minä jo Valtterillekin opettanut, että ei ole ihan samantekevää, mihin
markettiin sitä rahansa kantaa. Se tuntuukin paremmalta käydä kaupassa,
jonka me yhdessä omistamme ja jonka hyödyt me yhdessä jaamme.
Sekin on tärkeää, että kaikki hyöty jää tänne Pohjois-Suomeen eikä karkaa muualle.

Pääkirjoitus
Invalidiliiton teema vuosille 2010–2013 on Mennään YHDESSÄ. Teemavuosien aikana teemme erityisesti työtä fyysisesti vammaisten ihmisten syrjäytymisen ja yksin jäämisen
ehkäisemiseksi. Yhdessä tekemällä, toisistamme välittäen
luomme yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka kantaa vaikeinakin hetkinä. Yhdessä menemällä emme ole enää yksin.
Näitä mainittuja asioita olen saanut toteuttaa käytännön
tasolla viimeisen kahden vuoden aikana ollessani yhdistyksessä työntekijänä. Vajaan vuoden olen toiminut myös yhdistyksemme puheenjohtajana. Sekä työni että puheenjohtajuuden
puolesta tapaan viikoittain kentällä meidän yhdistyksen jäsenistöä. Mielestäni se on etu toimiessani tässä luottamustehtävässä, näin tiedän oikeasti miten maa makaa. Lisäksi
onhan minulla vajaan kolmenkymmenen vuoden kokemus
vammaiskenttään. Toki myös kehittymisen sijaa on ja olen
huomannut, että luonteen kovuutta pitäisi oppia vielä lisää
ja paljon. Sen olen oppinut tässä viimeisten kahden vuoden
aikana, rankasti. Mutta en voi muuttaa sosiaalista, hyväntahtoista, myötäelämisen taidon luonnettani ja toimintatapojani. Ne ovat vuosikymmenien aikana hyväksi koettuja käytäntöjä mutta kehittyä haluan jokapäivä, edelleen.
Enpä olisi uskonut minkälaiseen turbulensiin tahtomattani jouduin, kun lähdin hakemaan uusia haasteita ja kokemukia tällä elämän tiellä. Sanoinhan itseni irti vakaasta ja
hyvästä työpaikasta Invalidiliiton Asumispalveluista, Oulun
Validiasta siinä hyvässä uskossa, luottaen. Jälkiviisaana voisin
sanoa, että en olisi edes jalkaani tähän oven rakoon laittanut,
jos olisin tiennyt miten yhdistyksen asiat todellisuudessa olivat ja mitä kaikkea ikävää se on tuonut tullessaan. Onneksi
myös hyvääkin on tapahtunut ja saatu aikaiseksi. Viimeisten
kahden vuoden aikana olen oppinut, kuinka raadollista ja
rankkaa yhdistystoiminta on, ainakin meillä.
Yhdistyksssämme jatkuva kritiikki on saanut jo sellaisia
piirteitä, että se haittaa yhdistystoimintaa tai on vain tarkoituksella haitallista. Se ei ole mielestäni ole kenellekään eduksi tai ainakaan hyödyksi. Onnekseni olen saanut kuitenkin
huomata, että ne ihmiset/jäsenet, jotka edustavat suurinta
osaa jäsenistöä, ovat tyytyväisiä. Valitettavan usein heidän
ääni jää kuitenkin taustalle, koska hyvistä asioista ei yleensä
huudella meidän kulttuurissa. Tarkoitan kaikella tällä sitä,
että mitä me emme näe se ei tarkoita, ettei sitä olisi olemassa.
Yhdistystoiminta pitäisi minun mielestä olla yhteen hiileen
puhaltamista, avointa ja läpinäkyvää. Juuri sitä paljon puhuttua yhteisöllistä toimintaa. Alkunut vuosi on mielestäni
näyttänyt sen, että olemme menossa kohti avoimempaa ja
yhteisöllisempään yhdistystoimintaan. Me kaikki haluamme varmasti oman rauhan ja tuen yhdistystoiminnalle, va-
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paaehtoistyölle, palkkatyölle ja
koko elämälle. Välillä tuntuu,
että tapani toimia voi olla tähän
pestiin liian hyväntahtoinen, kuten edellä jo mainitsin paksunahkaisuuden puutteestani johtuen. Uskon kuitenkin siihen,
että me kaikki haluamme vain yhteistä hyvää. Kieltämättä
välillä tuntuu, että elän unenomaisessa painajaisessa ja ettei
tällaistä oikeasti voi olla mutta niin vain on ollut.
Olen omalta osaltani pyrkinyt toimimaan koko ajan
avoimesti ja rakentavasti, myös kritiikkiä antaessani. Kuten
esimerkiksi kattojärjestömme Invalidiliiton osalle kohdistuneessa turbulenssissa. Olen itse tuonut avoimesti esille asioita, mutta myös positiivisia asioita ja kirjoittanut omalla
nimelläni mielipiteeni. Jos kritiikkiä tulee on siitä keskusteltava rakentavasti ja avoimesti yhdessä eikä vain tuomittava
toisia. Toimintakulttuurimme vuoksi ei liene sattumaa, että
hallituksessakin on käynyt sellainen vilske, että heikompia on
hirvittänyt. Hallituksen jäseniä on tullut ja mennyt ovista ja
ikkunoista. Jokainen voi itse miettiä ja kysyä miksi näin on
tapahtunut?
Yhteistyökumppaneita, projekteja ja uutta toimintaa on
valtava määrä sekä jäseniä, että lisäksi muita asiakkaita. Mitään ei voi saavuttaa hetkessä niin, kuin ei Roomaakaan tehty.
Mielestäni pelkästään se, että yhdistys on saatu jälleen vakaavaraiseksi ja toimivaksi, on vaatinut rankan työn ja panoksen
monilta ihmisiltä vajaan kahden vuoden ajan. Nyt olisi aika ja
mahdollisuus panostaa tekemiseen, yhdessäoloon, toiminnan
kehittämiseen ja juuri siihen miksi yhdistys on olemassa. Kivijalka on jälleen vakaa, nyt on toiminnan ja yhteisöllisyyden
aika. Ollaan taas kavereita keskenään, KAIKKI.
Toivon, että tulevat vuodet olisivat jatkossa juuri Invalidiliiton teeman mukaisia MENNÄÄN YHDESSÄ. Me kaikki
olemme erilaisia, jokaisella on omat mielipiteet, tavat, tietämys ja elämän kokemus, mutta kaikkia pitää kunnioittaa.
Meissä jokaisessa on se oma voimavara, taito ja tieto, mutta
jokainen meistä toimii niillä henkisillä ja fyysisillä voimavaroilla, mitkä luoja on meille antanut.
Vuodet vierii ja ihminen varttuu, opimme elämää vain elämällä. Toivottavasti emme anna pienten murheiden painaa
mieltämme. Toivon meille kaikille, monia yhteisiä vuosia tällä mutkaisella elämäntiellä.
Aurinkoista kevättä ja voimia !
Jouni
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kokouskuTsu

Oulun Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

Aika: tiistaina 17. päivänä huhtikuuta 2012 klo.17.00 alkaen Paikka: Caritas-kodin Caritas-sali, os. Kapellimestarinkatu 2, 90140 Oulu
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6§:ssä kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Lisäksi kokouksessa valitaan eronneiden hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet.
Kokouksessa käsitellään myös omana kohtana Kesäkoti Irjalan tulevaisuutta.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!

Hallitus
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Toiminnanjohtajan palsta

Vuoristoradalta maantielle
Viime vuosi oli yhdistyksessämme onnistumisten ja epäonnistumisten vuosi. Kuitenkin molemmat asiat voi nähdä
myös positiivisessa valossa. Epäonnistumisista opitaan ja onnistumiset ruokkivat uusia onnistumisia. Olen ollut nyt yhdistyksen toiminnanjohtajana yli puolitoista vuotta. Työ on
ollut erittäin raskasta erinäisten syiden vuoksi, mutta myös
erittäin antoisaa ja mielenkiintoista, olen oppinut ja kokenut
PALJON.
Tärkeimpiä tehtäviä työssäni hallituksen kanssa on ollut
saada yhdistyksen talous kuntoon ja yhdistyksen toiminta vakaaksi. Ongelmista huolimatta laivamme keula on oikeassa
suunnassa ja purjeissa tuulta juuri sopivasti. Uskon vakaasti,
että vuosi 2012 on yhdistyksessämme parempi, kuin aikoihin. Vuoden 2011 tilinpäätös oli positiivinen moniin vuosiin,
toiminta on kehittynyt ja uusia positiivisia asioita tapahtuu
päivittäin.
Yhdistyksemme tärkein toiminta on vertaistuki, jolla toiminnanjohtajan palkkakin maksetaan RAY:n toimesta. Vertaistuki toimii aktiivisesti ja toimintaa kehitetään. Viime
vuonna aloitetut uudet ryhmät toimivat aktiivisesti ja ryhmät
kehittyvät ja kasvavat tasaisesti. Kesäkoti Irjalan tulevaisuus
on valitettavasti vielä avoin, mutta neuvotteluita Oulun Kaupungin kanssa käydään koko ajan. Vuokrasopimus kaupungin kanssa päättyy vuonna 2013, Oulun Kaupunki on antanut tontille suunnitteluvarauksen Kalevala Teemapuistolle.
Hallituksen, työntekijöiden ja jäsenistön kanta Irjalan tilanteeseen on: ”emme luovuta ilman taistelua!” Itse näen Kesäkodin meidän yhdistykselle erittäin tärkeänä tapaamispaikkana
ja tukikohtana, tämän vuoksi kesäkodin tulevaisuus on tärkeä
meille kaikille. Näen edelleen yhdistyksemme toiminnan pääpainona yhdessä hallituksen kanssa vertaistuen, jäsenistön hyvinvoinnin, vaikuttamistoiminnan ja edunvalvonnan alueella.
Näitä viemme hallituksen kanssa eteenpäin, jotta tavoitteemme toteutuu. Yhdistyksemme tavoite on sääntöjen mukaan:
”Edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia
toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä
ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.” Nämä asiat ohjatkoon
meidän työtä ja päätöksentekoamme päivittäin.
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RAY:n rahoittama Oulun Invalidien Yhdistys ry:n ja Kynnys ry:n yhteinen projekti Samanlainen-erilainen vanhemmuus SAMAT-projekti on aloittanut toimintansa vuonna
2012. Projekti työllistää meidän yhdistyksessämme yhden
projektityöntekijän ja projektisihteerin neljäksi vuodeksi. Raha-automaattiyhdistys rahoittaa projektin täysin ja projektin
kustannukset ovat vuodessa noin 150 000 euroa. Projektin
toimintaa ovat mm. eri tavoin vammaisille ja pitkäaikaissairaille kohdennettujen vanhemmuutta tukevien neuvonnan,
ohjauksen ja vertaistuen kehittäminen sekä mahdollistaminen. Toiminnalla parannetaan ja lisätään erityisosaamista seksuaali- ja lisääntymisterveyden tuomissa haasteissa. SAMATprojekti tuottaa ja jakaa tietoa edellä mainituissa asioissa
vammaisille tai pitkäaikaissairaille vanhemmille, nuorille ja
nuorille aikuisille sekä heidän parissaan toimiville. Projekti
on mielestäni erittäin tärkeää toimintaa yhdistyksemme vertaistuelle ja yhdistyksemme jäsenten hyvinvoinnin kannalta.
Suuri kiitos viime vuodesta kuuluu myös aktiivisille jäsenille, jotka toimivat yhdistyksessämme. Vaalikeräyksessä oli
joukko jäsenistöä keräämässä rahaa hyvään tarkoitukseen.
Lisäksi naisfoorumi toimi koko vuoden 2011 aktiivisesti tukien toimintaamme. Kymmenet vertaistukijat ovat tehneet
pyyteetöntä työtä auttaen toisia trauman kohdanneita ihmisiä. Näiden ihmisten työpanos ja aktiivisuus saa minutkin
yrittämään tehdä joka päivä hyvää yhdistyksen ja sen jäsenistön puolesta.
Tehkäämme työtä ja puhaltakaamme yhteen hiileen myös
vuonna 2012, näin meillä kaikilla on hyvä olla yhdistyksessämme!
Oulussa 22. maaliskuuta 2012
Jussi Lotvonen
toiminnanjohtaja

OIY:n hallitus 2012

Toimintakalenteri: KEVÄT 2012
◆ PT-Koripallo – Maikkulan ylä-aste:

Puheenjohtaja:
Jouni Qveflander, p. 040 5267 831

◆ Boccia-vuoro – Urheilutalo:

ke klo 19.15.–20.45.
Hannu Korvala, p. 044 5774 784

Varapuheenjohtaja:
Lauri Louhivirta, p. 0400 476 200

◆ SPT-Salibandy –

pe klo 10.00.–12.00.
Pauli Kemppainen, p. 045 1338 312
◆ Yleisurheilukoulu Tervaväylän koulu:

Linnanmaan liikuntahalli, Sali 3:
ma ja ke, klo 18.00.-19.30.
Tero Kokko, p. 040 7053 388

Jäsenet:
Otso Laxenius
Pentti Hiltunen, p. 040 839 3470
Mikko Saukko, p. 040 412 3407
Pauli Elsila, p. 040 771 2675
Pentti Lotvonen, p. 050 579 2552
Kaija Annala, p. 040 765 4142

to klo 17.00.–18.00.
Jouni Qveflander, p. 040 5267 831
◆ Korttiporukkka –

◆ Jumppakimppa – Caritas-koti:

(uinti, kuntosali ja sauna)
ma klo 16.00.–18.00,
to klo 16.00.–18.00
Kaija Annala, p. 040 7654 142

Hyvän Mielen Talo, Toivo Sali 3 krs:
keskiviikkoisin 12.00 – 15.00
Sirkka Rotonen, p. 040 825 3533

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 riskinmukaisen hinnan, (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

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%

Respecta Apuvälineklinikka Oy: 10 % alennus
käteisostoista, - myymälätuotteista.

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.

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
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Likkojen Lenkki –
kaikkien naisten
tapahtuma Raatissa 18.8.2012
Likkojen Lenkki on naisten viihteellinen kuntoilutapahtuma,
joka järjestettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa Oulussa.
Elokuussa Raatin uusitun upean stadionin valloittivat
2 600 terveydestään ja hyvinvoinnistaan huolehtivaa naista.
Elokuinen lauantaipäivä oli suosiollinen myös sääolosuhteiltaan,
sillä aurinko paistoi ja iloinen naisenergia täytti stadionin
huippuartisteja ja Tapahtumatorin tarjontaa unohtamatta.
Likkojen Lenkkiä on järjestetty Tampereella jo lähes 25 vuotta. Jo monta vuotta oli järjestäjien keskuudessa haaveiltu tapahtuman järjestämisestä muissakin kaupungeissa. Lopulta
tiimin toive toteutui viime vuonna, kun Tampereen lisäksi
tapahtuma saatiin järjestää myös Jyväskylässä ja Oulussa.
Oulu vahvistui lenkkikaupungiksi hyvin nopeasti jo toisella
ennakkotutustumiskäynnillä. Ensinnäkin kaupungin liikuntavirasto toivotti Likkojen Lenkin lämpimästi tervetulleeksi
ja avasi mahdollisuuden olla ensimmäinen ei-urheilutapahtuma Raatissa; mahtavat puitteet ja ihan keskustassa! Toiseksi
Raatista pääsi suoraan ainutlaatuisille reiteille merimaisemiin
ja Hupisaarille! Ja kolmanneksi yhteistyö Oulun Invalidien
Yhdistyksen kanssa vahvistui.

Kaikkien naisten tapahtuma
Vuodesta 2008 Likkojen Lenkillä on tehty kehitystyötä tapahtuman saavuttavuuden parantamiseksi. Tavoitteena ja
johtoajatuksena on ettei yhdenkään naisen tai tytön tarvitsisi
jäädä pois kaikille naisille suunnatusta tapahtumasta käytännön järjestelyjen tai avustajan puutteen vuoksi. Kehitystyössä
on alusta lähtien ollut mukana eri vammaisjärjestöjä ja projekteja ja yhteistyö on ollut ainutlaatuinen tie oppia huomioimaan ja toteuttamaan asiat paremmin.

Yhteistyö Oulun Invalidien Yhdistyksen kanssa
Yhteisiä tärkeitä arvoja Oulun Invaldien yhdistyksen kanssa
löytyy Likkojen Lenkiltä paljon: suvaitsevaisuus, oikeuden-
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mukaisuus ja yhdenvertaisuus sekä niiden eteenpäinvieminen
sekä yhteisten kokemusten kartuttaminen. Käytännössä yhteistyö on yhdessä kulkemista ja yhdessä toteuttamista kuten
tapahtuma-alueen ja reitin kartoittaminen ja merkkaaminen
sekä huolto/taukoteltan palvelujen toteuttaminen. Lyhyen
reitin yleisavustajien riittävä määrä varmistui, kun VEPprojektin kautta vielä saatiin koulutettuja avustajia mukaan.
OIY:n Jounin ja Jussin ja koko tiimin kanssa on ollut hedelmällistä toteuttaa saavutettavuutta uudessa Lenkkikaupungissa. Onnistumisesta kertoo myös se, että lyhyelle reitille
osallistui lähes 300 naista ja reitillä kuljettiin erilaisia apuvälineitä käyttäen ja sekä avustajan kanssa tai ilman.

Yhteisöllisyys ja yhteistyö
Tänä vuonna yhteistyön johtoajatukseksi on noussut yhteisöllisyys ja se, että yhdessä toteuttaen ja toisia kuunnellen sekä
verkostoituen, saadaan vielä uusia likkoja mukaan viettämään
hauskaa päivää Raattiin 18.8. Yleisavustajien määrää lisätään
entisestään ja reitin merkkaamiseen kiinnitetään vielä enemmän huomiota. Vuonna 2012 pyritään vieläkin tarkemmin
kuvaamaan tapahtumaolosuhteet ja palvelut niin, että osallistumista harkitsevan olisi helppo lähteä mukaan.

Oulun Invalidien Yhdistyksen jäsenet yhteistyökumppanihintaan
lenkille
Lenkille osallistuvien likkojen avustajat pääsevät tapahtumaan maksutta ja saavat myös T-paidan, rannekkeen, lenkkieväät ja yllätyskassin aivan samoin kuin osallistuja. Lisäksi haluamme kannustaa OIY:n jäseniä lähtemään mukaan
tarjoamalla heille osallistumisen yhteistyökumppanihintaan
26 € /osallistuja. Hinta on voimassa toukokuun loppuun
mennessä ilmoittautuneille ja osallistumismaksun maksaneille. Toukokuun loppuun mennessä ilmoittautuneet ja
osallistumismaksun maksaneet saavat myös lenkkipaidat ja
rannekkeet postissa suoraan kotiin muutamaa viikkoa ennen
tapahtumaa.

Ilmoittautua voi sähköpostitse esteeton@likkojenlenkki.fi.
Ilmoitathan viestissä nimesi, osoitteesi, T-paidan kokosi ja
jos mukaasi tulee avustaja, hänen nimensä ja T-paidan koon.
Ja muista kertoa, että olet yhdistyksen jäsen, niin saat yhteistyökumppanihintaisen laskun postissa.
Likkojen Lenkki
Kirsi Mustalahti
www.likkojenlenkki.fi

Likkojen Lenkki faktat:
Raatin stadion 18.8.2012 klo 12.00–18.00
Esiintymässä: The Soul Goplins, Scandinavian Hunks ja Lauri Tähkä
Reittivaihtoehdot; 7,5 km ja 2,8 km

KIRPPUTORIMYYJÄISET
OSTA TAI MYY!
Likkojen Lenkin esteettömyys pähkinänkuoressa:
◆ esteettömät maksuttomat pysäköintipaikat
◆ esteettömät wc:t

www.paljekirppis.fi
Paljetie 12, Oulu
puh. 08 5315 550 , 040 5366 177

◆ esteetön katsomoalue
◆ huolto/taukoteltta tapahtumakentällä
◆ info-pisteessä tapahtuman aikataulu

pistekirjoituksella ja selkokielellä
◆ viittomakielinen palvelu (info-piste, esteetön

ruokalinjasto, reitin taukopiste)
◆ konsertit esitetään viittomakielellä
◆ juonnot tulkataan viittomakielelle

Tervetuloa tilavaan
Tervetuloa
tilavaan
Kaijonharjun
Kaijonharjun apteekkiin!
apteekkiin!
Sammonkatu 14, 90570 OULU
Sammonkatu 14,
14, 90570
90570OULU
OULU
Sammonkatu
Palvelemme:
ma-pe 9.00-19.00
I la 9.00-15.00
Palvelemme:
ma–pe 9.00–19.00
I la 9.00–16.00
I su 12.00–16.00
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
1597
Puh. (08)
556 1591 I Fax (08) 556
www.kaijonharjunapteekki.fi
www.kaijonharjunapteekki.fi
www.kaijonharjunapteekki.fi

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

◆ avustajat mukaan maksutta
◆ kevyempi reittivaihtoehto
◆ lyhyen reitin taukopisteellä WC:t ja reitin

varrella levähdyspaikkoja
◆ yleisavustajia lyhyen reitin varrella
◆ verkkosivuilla osallistumisohjeet selkokielellä ja

viittomakielellä
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Virpiniemen talvitapahtuma
18. maaliskuuta
oli menestys!
Pohjoisen alueen Soveltavan liikunnan talvitapahtuma
järjestettiin sunnuntaina 18. maaliskuuta 2012 Haukiputaalla,
Virpiniemen liikuntaopistolla.
Menestyksestä kertoo se, että tapahtuma veti paikalle melkein
viisisataa osallistujaa ympäri Oulun aluetta. ”Perheet löysivät
tapahtuman hyvin, tällaiset tapahtumat parantavat ihmisten
hyvinvointia ja tuovat iloa monille. Meidän yhdistyksemme
haluaa olla aktiivisesti mukana tällaisissa tapahtumissa, näin
voimme vaikuttaa ihmisten elämään positiivisesti yhdistyksen
kautta” Puheenjohtaja Jouni Qveflander sanoo.

1,14/1,40€€ ++ pvm
pvm
1,14/1,40

1,14/1,40 € + pvm
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Tapahtumassa oli mahdollisuus kokeilla ohjatusti sisä- ja
ulkoliikuntaa erityisliikkujille ikähaitarilla vauvasta vaariin. Sisälajeina mm. keilailu, paini, judo, palloilulajit (koripallo, lentopallo, sähly), boccia, puhallustikka, golf (puttaus),
seinäkiipeily ja curling. Ulkolajeina mm. hiihto, mäenlasku,
lumikenkäily, frisbeegolf ja lumenveisto. Liikuntalajeja sovellettiin eri välinein ja lajit toteutettiin mahdollisimman monipuolisesti kaikille osallistujille. Tapahtuma oli ilmainen ja
esteetön.
Tapahtuma osoitti sen, että Eritysryhmien liikuntamahdollisuudet ovat kehittyneet huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Puheenjohtaja Jouni Qveflander Oulun Invalidien Yhdistys ry:stä sanoo, että yksi olennaisista
syistä on se, että eri järjestöt ja yhteisöt ovat alkaneet tehdä
yhteistyötä.
”Yhteisöllisyys on nostanut päätään. Nyt asioita tehdään
yhdessä eri vammaisryhmien kesken. Tämä taas omalta osaltaan vähentää ennakkoluuloja ja samalla esimerkiksi tieto eri
liikuntamahdollisuuksista leviää laajemmalle joukolle”, Jouni
Qveflander sanoo.

1,14/1,40
€ +€pvm
1,14/1,40
+ pvm

1,14/1,40 € + pvm

Tervetuloa palvelevaa
apteekkiimme!

Avainapteekit
tukevat
omaishoitajia
Tervetuloa
palvelevaa
mukana tukemassa ostamalla
apteekkiimme!
Omaishoitaja‐tarroilla
varuste8
tuo8eita.
Tervetuloa palvelevaan Avainapteekit tukevat omaishoitajia
Tervetuloa
palvelevaanmukana tukemassa ostamalla
apteekkiimme!
Omaishoitaja‐tarroilla varuste8u
apteekkiimme!
Avainapteekit tukevat omaishoitajia. Olet
tuo8eita.

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

SATO-Asuntopalvelu

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

Palvelemm
ma – pe klo 8.30
la – su klo 10.00
Palvelemme ma–pe klo 8.30–21.00
Isokatu 45, 9010
la–su klo 10.00–21.00
Isokatu 45, 90100 OULU, puhelin: 08 311 3112
Puhelin: 08 311
www.oulunkeskusapteekki.ﬁ

www.oulunkeskusa

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.

OULUN TAKSIPALVELUT
Oulun Taksipalvelut Oy, Haaransuonkuja 6, 90240 OULU, Finland

Tilaa taksikuljetus numerosta

(08) 100 60
(0,33 €/puhelu + ppm)

Tilaa bussikuljetus numerosta

0200 222 66
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Uutta etsimässä
Lähes jokainen lukija on huomannut varmaan, että Oulun
Invalidien Yhdistys haki toiminnanjohtajaa vain joitain
kuukausia sitten. Saattaa olla, että sinäkin olet kuullut eräistä
informaatioteknologian yrityksistä, joissa paikkoja laitetaan
hakuun, jotta nähtäisiin, ketä paikka kiinnostaa ja minkälaisia
hakijoita tai jotta nähtäisiin, mitä työmarkkinoilla onkaan
tarjota. Onpa firmoja, joissa paikka laitetaan hakuun, jotta
firma saisi ideoita omaan yritystoimintaansa. Vielä sellaisiakin
on, joissa paikka laitetaan hakuun, vaikka on jo päätetty,
kuka tehtävään valitaan. Tämä jälkimmäinen on jopa vallan
yleinen käytäntö siitä syystä, että monen työnantajan omat
pelisäännöt vaativat avointa ja julkista hakua – periaatteessa.
Kun OIY haki toiminnanjohtajaa, syytä ei löydy mistään yllä
mainitusta. Syy on löydettävissä moneltakin taholta. Yhtäältä
Raha-automaattiyhdistys esitti toiveensa, jossa tointa hoitaisi
henkilö, joka on suorassa työnantajasuhteessa yhdistykseen ja
toisaalta hallituksen sisällä heräsi selkeä tarve selkeyttää yhdistyksen tilannetta myös tältä osin. Itse olin siinä, etuoikeutetussa asemassa, että sain olla mukana aivan koko prosessissa,
alkaen paikan auki laittamisesta ja päättyen viimeiseen pöytäkirjamerkintään aihetta koskien. Halusin olla mukana kahdesta syystä. Yhtäältä minulla on aiemmista toimista tietämystä,
kuinka prosessi hoidetaan ja minulla on henkilökohtaistakin
mielenkiintoa moisia asioita kohtaan. Toisaalta halusin itse
olla takaamassa ja varmistamassa, että jokainen askel on niin
yhdistyksen sääntöjen kuin toisaalta sekä yhdistys- että työsopimuslainsäädännön kirjaimen ja ennen kaikkea hengen
mukainen. Olen ylpeä, kun saan julistaa, että näin se prosessi
myös meni. Mutta miten ne askelmerkit otettiinkaan?
Jokainen, laadukas työnhakuprosessi alkaa sillä, että hallitus (yhdistyksessä) pohtii, millaista toiminnanjohtajaa
haetaan. Tätä pohdintaa teimme myös me, OIY:n hallitus,
tammikuun puolessa välissä. Selkeiden ja ymmärrettävien
tavoitteidemme jälkeen, pohdimme, kuinka ilmoittaisimme ja missä. Oli selvää, että yksi tiedotuskanava olisi yhdis-
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tyksen omat internetsivut, mutta myös julkisempia kanavia
pohdittiin. Kustannustehokkaasti ajatellen ainut vaihtoehto
oli Työ- ja elinkeinotoimiston mol.fi – työnhakukanava. Itse
asiassa hakijoista moni oli löytänyt ilmoituksen juuri tätä kanavaa hyödyntäen. On hyvin yleistä, että työpaikkailmoitus
on noin kaksi viikkoa julkinen ja avoin. Näin oli myös meidän tapauksessamme. Oli hauska huomata myös tässä haussa
sama ilmiö, jonka jo aiemmin olen muualla saanut huomata.
Hakijoita on aina ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä eniten, muulloin ei paljoa tapahdukaan. Iloisin olin siitä, että
hakijoita oli 11 kappaletta! Tämä on vahva viesti siitä, että
yhdistyksemme on haluttu työpaikka. Tätä viestiä vahvistaa
myös hakijoiden erittäin kova laatu. En valehtele, kun sanon,
että valinta ei ollut helppo.
Hallituksen päätöksen mukaisesti valintaprosessi oli monivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hallituksen valtuuttamat 2 hallituksen jäsentä, allekirjoittanut ja Lauri Louhivirta,
haastattelevat enimmät ja sen jälkeen vievät hallitukselle 1–2
ehdokasta, joista hallitus tekee viimeisen päätöksen. Koska
itse olin erittäin kiireinen, sovimme, että kaikki yhteydenotot tapahtuvat Lauri Louhivirtaan päin. Lauri kertoilikin
pitkin matkaa, että hakijoita oli soitellut ja minulle tupsahteli hakemuksia, Laurin välittämänä, sähköpostiini tasaiseen
tahtiin, kiihtyen loppua kohden. Luin hakemuksia iltasin
kotona tai työmatkoilla ja ajattelin, kuinka hienoa onkaan,
että hakijoita on ja näin laadukkaita. Kun työmatkoiltani selvisin, istuimme illaksi Laurin kanssa käymään keskustelua,
ketä haastattelisimme ja ketä emme. Osalle minä soitin ja
kartoitin puhelimessa, millaisesta hakijasta oli kyse ja osasta
Lauri tiesi sanoa jo enempääkin. Saimme lopulta valituksi 4
hakijaa, joita haastattelisimme. Näistä kaikki olivat tavallansa
erinomaisia ja täysin sopivia tehtävään. Kyse oli enää siitä,
kuka olisi sopivin.
Vihdoin tuli se päivä, jolloin pääsimme haastattelemaan.
Rupeama ei ollut helppo, mutta sitäkin antoisampi se oli.
Antoisan siitä teki se, että niin haastattelijat kuin haastateltavat ottivat prosessin vakavasti ja olivat valmistautuneet. Se

on rekrytoinnin unelmatilanne ja toteutui tässä. Yksi toisensa jälkeen oli haastattelupenkissä lujilla. En minä, eikä Lauri
paljoa säästelty. Jos emme helpoksi tehneet haastattelua haastateltaville, emme tehneet valintaa helposti itsellemmekään.
Minulla oli muodostunut selkeä käsitys kustakin haastateltavasta, mutta siitä, kuka olisi paras, ei selkeää kuvaa muodostunut. Onneksi meillä oli takaportti – hallitus. Oli näet
käynyt niin, että osa haastateltavista oli niin sanottuja ässiä
hihassa, ja pyydetty vain testin vuoksi haastatteluun, jossa he
osoittautuivat erittäin mielenkiintoisiksi.
Saamiemme ohjeiden mukaisesti, veimme hallitukselle
2 ehdokasta. Nämä kaksi olivat erittäin väkivahvoja ja esimerkiksi itse en osannut sanoa lainkaan vielä tässä vaiheessa, kumpi olisi parempi. Hallitus käsitteli hakemukset, jotka
olivat jo etukäteen saaneet luettavakseen ja paikalla haastatteli hakijat. Osa hallituksen jäsenistä totesi selvästi, että ei
ole valmis äänestämään vielä, vaan tarvitsee harkinta-aikaa.
Päätimmekin, että sen otamme, koska laatu on tärkeintä, ei
hosuminen. Noin viikon päästä kokoonnuimme jälleen ja
vielä keskustelimme valinnoistamme. Oli ilo huomata, että
keskustelua syntyi ja asia ei ollut selvä lainkaan. Demokratia
oli läsnä. Hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Qveflander on
myös työsuhteessa yhdistykseen ja tuleva toiminnanjohtaja
olisi hänen esimiehensä. Tämän ristiriidan vuoksi Jouni oli

hakenut lakimieheltä lausuntoa, että saako hän osallistua
päätöksentekoon. Lakimies oli puoltanut, mutta koska asia
oli vahvasti harmaalla alueella, päätyi hallitus keskustelun
jälkeen jääväämään Jounin, jotta jäsenistön etu tulisi taattua ja jotta lain henki tulisi täytettyä. Tämän jälkeen oli aika
käydä koko prosessin viimeiseen toimeen, oikeastaan toiseksi
viimeiseen toimeen – äänestykseen. Äänestys suoritettiin suljettuna lippuäänestykset, jotta kunkin henkilön mielipiteen
vapaus olisi aito. Tulos oli valitulle henkilölle, Jussi Lotvoselle
edullisesti 4–2, kun äänistä 1 hylättiin väärän nimen ollessa
lapussa. Tätä on parlamentarismi. Kun äänestys on ohi, me
voimme olla iloisia tapahtuneesta oikeudenmukaisuudesta ja
antaa täyden tukemme valitulle toiminnanjohtajalle. Prosessin viimeinen osa on vielä kesken, kun tätä juttua kirjoitan. Se
on totta kai uusi työsopimus, jonka hallitus kirjoittaa yhdessä
toiminnanjohtajaksi valitun kanssa.
Kun toiminnanjohtaja on valittu, alkaa historiassa jälleen
uuden sivun kirjoitus. Tätä uutta sivua on mahdollisuus olla
kirjoittamassa aivan jokaisella meistä. Kun mietin, mitä sen
otsikoksi voisi kirjoittaa, vaihtoehtoja oli useita. Miltä kuulostaisi ”Luottamuksella liitoon”?
Otso Z. Laxenius
Hallituksen jäsen
Oulun Invalidien Yhdistys Ry

INVA-AUTON ESITTELY
Oulun Wetterillä ke 25.4. klo 16-18

Esittelyssä erikoisvarusteltu Ford Focus
Paikalla Invapalvelu Oy:stä inva-autoilun asiantuntija Markku Laulumaa sekä Pohjois-Suomen
kattavimman automerkkivalikoiman ammattilaiset Wetteriltä. Tarjolla pientä purtavaa.
Ilmoittautumiset 20.4.2012 mennessä (nimi,
osallistujien lukumäärä, erikoisruokavaliot):
puh. 020 7788 250 tai
sähköpostitse info.oulu@wetteri.fi
Tervetuloa!
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TIEDOTE 14.3.2012

Useissa kunnissa tehtiin ennätystulos

Pieni ele -keräys tuotti 2,3 miljoonaa
Kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi tehtävä Pieni ele
-keräys sai lahjoituksia 2,3 miljoonaa euroa. Pieni ele -keräys järjestettiin presidentinvaalin yhteydessä äänestyspaikoilla
ympäri Suomen. Keräyksen kulut olivat tänä vuonna vain
seitsemän prosenttia, kiitos vapaaehtois- ja talkootyön.
Pieni ele on 18 vammais- ja terveysjärjestön yhteinen keräys, jolla kerätään rahaa kotimaiselle vammais- ja terveystyölle.
Lahjoitusten avulla helpotetaan kotimaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden arkipäivää.
Lahjoitusvaroilla järjestetään muun muassa vertaistukea
sairaille ja vammautuneille, annetaan neuvontaa ja hankitaan
apuvälineitä. Puolet tuotosta jää sen kunnan vammais- ja terveysyhdistysten toimintaan, jossa lahjoitus on tehty.
Useissa kunnissa tehtiin ennätyskeräystulos. Parhaimmillaan lahjoituksia tuli joissain kunnissa jopa kaksi kertaa
enemmän kuin vastaavassa keräyksessä edellisessä presidentinvaalissa. Esimerkiksi Forssassa, Kittilässä, Kolarissa, Uudessakaarlepyyssä ja Vaasassa lahjoituksia tuli kymmeniä prosentteja enemmän, kertoo keräyksen projektipäällikkö Erika
Mäntylä.
Edelleenkin suosituin keräystapa on perinteinen äänestyspaikolla tapahtuva lipaskeräys. Keräyksessä oli mukana yli
13 000 vapaaehtoista ympäri Suomen.
”Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille sekä keräyksessä
mukana olleille vapaaehtoisille. Keräyksen tuotolla on suuri
merkitys järjestöjen tärkeälle työlle paikallisella ja valtakunnallisella tasolla”, painottaa Erika Mäntylä.
Seuraavan kerran Pieni ele -keräys järjestetään
kunnallisvaalien yhteydessä lokakuussa 2012.

Lisätietoja:
Erika Mäntylä
projektipäällikkö / keräystoimikunta
+358 400 887 114
erika.mantyla@pieniele.fi
www.pieniele.fi
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Teemme sen yhdessä:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Allergia- ja Astmaliitto
Epilepsialiitto
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl
Hengitysliitto
Invalidiliitto
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kehitysvammaliitto
Kuuloliitto
Kuurojen liitto
Munuais- ja maksaliitto
Näkövammaisten Keskusliitto
Polioliitto
Psoriasisliitto
Sotainvalidien Veljesliitto
Diabetesliitto
MS-liitto
Reumaliitto
Sydänliitto

Ilmastoitu
tila-auto

1+ 8 hlö
Inva- ja paarivarustuksella

24 h PÄIVYSTYS

Asemakatu 21 • p. 311 2158 • Päivystys 24h • www.arvokovaoy.ﬁ

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.
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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 / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,

kaupunginsairaala / lääkinnällinen kuntoutus, Respecta Oy Oulun apuvälineklinikka
sekä Diakonissalaitos.
◆ 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. 0440 836 838, jussi.lotvonen@ouluninvalidienyhdistys.net
Tukihenkilöön voi ottaa yhteyttä tukea haluava henkilö itse tai hänen luvallaan
vaikkapa työntekijä.
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Hartela-Forumin
rakentamissa kodeissa näkyy
korkeatasoinen työn jälki –
vielä vuosikymmenienkin
päästä.

Hartela-Forum Oy
Kasarmintie 23, 90100 Oulu
p. 010 561 2616

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO

OULU, ISOKATU 11, Tuomiokirkon vieressä
puh, 311 3354, päivystys 24 h. puh 0400 385 354
Asiakaspysäköinti sisäpihalla

Avoinna
ma-pe
9-20, la
la 10-18,
11-18
Avoinna
ma-pe
9-20,
10-18,susu
11-18
Kirkkokatu 23, puh. (08) 535 0300
Kirkkokatu
23,
puh.
(08)
535
0300
Stockmannia vastapäätä
Stockmannia
vastapäätä
www.rotuaarinapteekki.fi
Tervetuloa!
www.rotuaarinapteekki.fi
Tervetuloa! toimittaa
Kuljetuspalvelumme

Aukioloajat
Ma–To: 8.30–17.00
Pe: 8.30–12.00
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lääkkeet myös kotiisi!
Kuljetuspalvelumme
toimittaa
Kysy lisää!
lääkkeet myös kotiisi!
Kysy lisää!

Puh: 0400 372 560
Rautatienkatu 10, 90100 Oulu

IdeoIta
Asumiseen
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OHITTAMATONTA
AUTOKAUPPAA.
VOLVO | FORD | JAGUAR | LAND ROVER | RANGE ROVER | MAZDA | BMW | MINI
HONDA | HYUNDAI | FIAT | ALFA ROMEO | LANCIA | JEEP | KIA | SUBARU

KAJAANI | KEMI | KOKKOLA | KUUSAMO | OULU | PIETARSAARI | ROVANIEMI | YLIVIESKA

