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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
Tähänastinen puheenjohtajakauteni on ollut vähintäänkin
mielenkiintoinen ja kaksijakoinen. Kuten viimeisessä jäsentiedotteessa kerroin vallan eriskummallisista asioista ja kuinka
on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka tekevät kaikkensa vahingoittaakseen kaikkea ympärillä olevaa ja liikkuvaa omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Onneksi kuitenkin heitä on hyvin
vähän. Uskon edelleen karman lakiin ja oikeudenmukaisuuteen. Eli ne jotka ovat aidon rehellisiä omissa tarkoitusperissään sekä toimivat omia etuja ajattelematta, se huomataan ja
jokaisen heidän työ ”palkitaan” omalla tavallaan. Ja niille jotka vain heittävät kapuloita joka suunnasta mahdollisimman
moniin rattaisiin saavat myös ansionsa mukaan ja kokevat
sen mainitsemani karman lain. Itse olen toiminut aina sillä
periaatteella, että työ puhukoon puolestaan, karavaani kulkee
ja koirat haukkuu.
Viimein puoli vuotta on ollut suorastaan uskomattoman
rauhallista meidän yhdistyksen toiminnassa, tarkoitan työrauhan osalta. Olemme saaneet keskittyä siihen aitoon tekemiseen ja olennaiseen mitä varten yhdistys on. Suuri voimavara työssäni ja yhdistyksessä ovat ehdottomasti kaikki
useat yhteistyökumppanit, vapaaehtoiset, jäsenet, asiakkaat
ja todella useat tapahtumat missä olemme yhdistyksenä olleet mukana tai itse järjestäneet. Olemme periaatteessa olleet
asialla niin, kuin sanotaan vauvasta vaariin. Yhteisöllisyys on
nostanut päätään, siitä osoituksena monet eri tapahtumat.
Tämä luo jatkoa ajatellenkin pysyvyyttä ja sitä luottamusta

Oman lisänsä sateiseen syksyyn tuovat kunnallisvaalit ja
yhdistyksen 75-vuotisjuhlallisuudet. Kunnallisvaalit ovat
historialliset. Useat ympäristökunnat liittyvät Suur-Ouluun
ja yhdistyksen jäsenmäärä tulee varmasti myös lisääntymään
nousujohteisesti edelleen. Kunnallisvaaleissa on useita yhdistyksen jäseniä ehdokkaina, jotka ovat rohkeasti laittaneet itsensä likoon ja näin pyrkivät pääsystä vaikuttamaan tulevan SuurOulun kehitykseen. Toivotaan heille kaikille hyvää menetystä!
WEP-projekti on nyt operoinut reilut kaksi vuotta käytännössä. Projekti on löytänyt oman paikkansa ja tietoisuus siitä
on levinnyt aina paremmin mitä pitemmälle olemme projektissa edenneet. Projektissa on nyt 10 työntekijää ja yhteensä
olemme työllistäneet n. 30 työntekijää. Heistä 15 on joko
työllistynyt kolmannelle sektorille tai lähtenyt opiskelemaan.
Osa on taas jatkanut tukityöllistymistä 6 kk:n jälkeen. Eli
ainakin projektin tavoitteet ovat täyttyneet sen osalta. Nyt haemme päättyvälle projektille (15.3.2013) jatkoa kaksi vuotta
lisää, joka on projekteille tällä hetkellä pisin mahdollinen aika
eli yhteensä viisi vuotta.
Mutta näine ajatuksine ja kertomuksine menemme kohti
talvea jälleen. Toivotan kaikille meille hyvää tulevaisuuteen ja
voimia tällä mutkaisella elämän tiellä.
Jouni Qveflander
Hallituksen puheenjohtaja
WEP-Projektin projektipäällikkö

kOkOuskutsu

Oulun Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

Aika: tiistaina 27. päivänä marraskuuta 2012 klo.19.00 alkaen Paikka: Caritas-kodin Caritas-sali, os. Kapellimestarinkatu 2, 90140 Oulu
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6§:ssä syyskokoukselle määrätyt asiat.

Kahvitarjoilu
Hallitus
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Toimintakalenteri: SYKSY 2012
◆ PT-Koripallo – Maikkulan ylä-aste:

ke klo 18.00–19.30
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 (uinti, kuntosali ja sauna)

– Caritas-koti:
To klo 16.00–18.00
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 17.00–18.15
Jouni Qveflander, p. 040 526 7831
◆ Korttiporukkka:

keskiviikkoisin 12.00–15.00
Pentti Hiltunen, p. 040 839 3470

Päätoimittaja:
Jussi Lotvonen, toiminnanjohtaja
puh. 044 083 6838
jussi.lotvonen@ouluninvalidienyhdistys.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@ouluninvalidienyhdistys.net
Paino: Erweko Oy
Jakelu: 1100 kpl

OIY:n hallitus 2012
Puheenjohtaja:
Jouni Qveflander, p. 040 526 7831
Varapuheenjohtaja:
Lauri Louhivirta, p. 0400 476 200
Jäsenet:
Otso Laxenius
Liisa Syrjälä
Harri Kauppila
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 4 142
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Toiminnanjohtajan palsta

Kuntavaalit lähestyy,
vaikuta äänestämällä!
Kuntavaalit on käynnissä ja ehdokkaille on äänestysnumerot
jaettu. Yhdistyksemme jäseniäkin on ehdolla alueemme kunnissa ihan hyvä määrä. Vaalien ennakkoäänestys järjestetään
Suomessa 17.–23. lokakuuta 2012 ja virallinen äänestyspäivä
on sunnuntai 28.10.2012.
Invalidiliitto on julkaissut kuntavaaleihin valmistautuville
puolueille ja niiden ehdokkaille suunnatun kuntavaaliohjelman, jonka tarkoituksena on muistuttaa tulevia päätöksentekijöitä fyysisesti vammaisten ihmisten arjen todellisuudesta.
Rakenteiden muuttuessa erityisen haavoittuvassa asemassa
ovat vammaiset kansalaiset. Vaaliohjelma tarjoaa kuntapäättäjille päätöksenteon tueksi tietoa siitä, miten heidän päätöksensä vaikuttavat vammaisten ja muiden heikommassa
asemassa olevien kuntalaisten asemaan ja olosuhteisiin.
Fyysisesti vammaisten ihmisten arkea vaikeuttaa erityisesti kunnallisten palveluiden siirtyminen maantieteellisesti
yhä kauemmas. Muuttuvat kuntarakenteet ja liitokset ovat
vaikuttaneet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, ja erityisesti vammaisten ihmisten asema on hankaloitunut. Vammaisten ihmisten siirtyminen paikasta toiseen
palveluita saadakseen on vielä hankalampaa kuin muiden.

– Kuntauudistusten huumassa keskustelu kaikkein heikoimmassa asemassa olevien oikeuksista usein unohtuu. Hallinnon ja rakenteiden sijaan huomio pitäisi kiinnittää siihen,
miten asukkaat saisivat tarvitsemansa palvelut mahdollisimman lähelle ja helposti. Invalidiliitto katsoo, että sosiaalija terveydenhuollon työntekijöiden tulisi liikkua fyysisesti
vammaisten asiakkaittensa luo eikä päinvastoin. Ihmisille,
joiden elämä on jo muutenkin hankalampaa, pitäisi tarjota
palveluilla helpotusta eikä aiheuttaa lisämurhetta, kiteyttää
Invalidiliiton järjestöpäällikkö Anssi Kemppi.
Vain äänestämällä voit vaikuttaa miten kunnassasi hoidetaan asiat meille vammaisille parhainpäin. Haastan kaikki yhdistyksen jäsenet käymään keskustelua ehdokkaiden kanssa
ja tuomaan esille vammaisille tärkeitä asioita, jotta meidän
elämän mahdollisuutemme parantuisi yhteiskunnassamme ja
omissa kunnissamme.
Hauskaa syksyä ja talvea yhdistysväki!
Oulussa 9.10.2012
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. 0440 836 838
jussi.lotvonen@
ouluninvalidienyhdistys.net

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

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

vuotta

OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY

OIY 75-vuotisjuhlat
Aika: Tiistai 13.11.2012, klo 18.00–20.30
Paikka: Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9, sisäänkäynti sisäpihan puolelta

Meillä on kunnia kutsua Teidät juhlistamaan Oulun Invalidien Yhdistys ry:n
75-vuotista taivalta kanssamme.
Onnittelujen vastaanotto klo 17.30–18.00 Aleksinkulmassa.

Ohjelma
Tervetuloa
Juhlatoimikunnan pj, kunnallisneuvos Pertti Sankilampi
Musiikkia
Kamarikuoro Aiolos
Juhlapuhe
Invalidiliiton toimitusjohtaja Marja Pihnala
Oulun Invalidien Yhdistyksen uuden ilmeen julkistaminen
Oulun Kaupungin tervehdys
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riikka Moilanen
Musiikkia
Kamarikuoro Aiolos
Palkitsemiset
Ansioituneen yhdistystoiminnan kunniaksi palkitsemme yhdistyksemme jäseniä.
Juhlakahvit
Mahdolliset muistamiset pyydämme Oulun Invalidien Yhdistys ry:n vertaistukitoiminnan hyväksi.
Tili: IBAN FI1857405820003898, BIC OKOYFIHH.
Lisätietoja: toiminnanjohtaja Jussi Lotvonen p. 044 083 6838,
jussi.lotvonen@ouluninvalidienyhdistys.net
Pyydämme vahvistuksenne saapumisesta 30.10.2012 mennessä toimistollemme: toimisto@ouluninvalidienyhdistys.net, puhelin 050 574 1567.
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Oulun Invalidien
Yhdistyksen
WAPPURIEHA
Kesäkoti Irjalassa
Oulun Invalidien Yhdistyksen jäsenet kokoontuivat Kesäkoti
Irjalaan, Hietasaareen viettämään yhteistä Wappuriehaa maanantaina 30.4.2012 klo. 16.00. Yhdistyksen Naisfoorumi oli
löytänyt iloisen ja ystävällisen thaimaalaisen Samruain. Hän
oli taikonut meille maukkaan aidon thailaisen tarjoilun jälkiruokineen. Naisfoorumilaiset olivat leiponeet munkkeja
ja tehneet simaa. Toisena järjestäjänä oli yhdistyksen jumppakimppa niinpä mukana oli miehiä ja naisia Irjalan tupa
täynnä.
Houkutteleva ruuantuoksu tervehti tulijaa jo ovella. Kauniisti katetut pöydät, koristeina serpentiinit ja Thaimaan
liput, odottivat. Iloinen mieli tarttui heti tulijoihin. Ruoka
oli maukasta ja osin tulistakin. Runsaalla salaatilla ruuan tulisuutta saattoi lieventää. Söimme itsemme pulleiksi possuiksi. Kahvilla ja teellä yritimme hiukan sulatella täydentäysiä
vatsojamme. Juttu kyllä luisti iloisena. Kilpailu suklaalevyn

1,14/1,40€€ ++ pvm
pvm
1,14/1,40

1,14/1,40 € + pvm
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syömisessä näppylähanskat käsissä veitsellä ja haarukalla ei
ollut helppoa, kun vielä toiset heittivät vieressä kilpaa noppaa
ja heti kun joku sai kuutosen hän pääsikin yrittämään suklaan
pilkkomista. Taisi jollekin käydä niin, ettei yksikään pala kerinnyt suuhun asti. Voittajaksi selvisi Kaija ja hän sai palkinnoksi tietysti vielä täyden suklaalevyn. Arpajaisissa voittoja
riittikin jo melkein jokaiselle.
Yhteislaulu hyvien vetäjien johdolla sujui meiltä mallikkaasti. Me viihdyimme ja iltaruskon kullatessa taivaanrantaa
me hiljalleen hiippailimme kotimatkalle pienen sateen saattelemina. Sateenkaari heitti kaarensa Irjalan ylle lähtiessäni.
Se kannattelee Kaijan heittämää ajatusta ”Kesän loppujuhlat
samalla reseptillä!”

Suuret kiitokset Liisalle, Kaijalle ja Ainolle!

1,14/1,40
€ +€pvm
1,14/1,40
+ pvm

1,14/1,40 € + pvm

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

www.jaalihalli.fi
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Uutta
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1.9.2012
alkaen vammaispalvelulain mukaista
Vammaisten
palveluasuminen
Vammaisten
palveluasuminen
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palveluasumista
ja asumisvalmennusta myös
Oma huone ja kylpyhuone
on peruskalustettuna ja varustettu
vaikeavammaisille.

Taukokangas
tarjoaa
1.9.2012
alkaen
liinavaatteilla.
Lisäksi
yhteiset
pienkeittiöt
jamukaista
oleskelutilat.
Asukas
Taukokangas
tarjoaa
1.9.2012
alkaenvammaispalvelulain
vammaispalvelulain
mukaista
tehostettua palveluasumista ja asumisvalmennusta myös
tehostettua
palveluasumista
ja
asumisvalmennusta
myös
apua
ympäri
vuorokauden
yksilöllisen ja
tarpeen
mukaan.
Oma
huone
ja kylpyhuone
on peruskalustettuna
varustettu
vaikeavammaisille.

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

vaikeavammaisille.
liinavaatteilla. Lisäksi yhteiset
pienkeittiöt ja oleskelutilat. Asukas saa
Oma huone ja kylpyhuone on peruskalustettuna ja varustettu
apua
ympäri
vuorokauden
yksilöllisen tarpeen
Asukas voi osallistua monipuoliseen
ryhmä-mukaan.
ja viriketoimintaan.

liinavaatteilla.
Lisäksi
yhteiset pienkeittiöt
ja oleskelutilat.jaAsukas
saa
Oma
huone ja
kylpyhuone
on peruskalustettuna
varustettu
apuaLisäksi
ympäri yhteiset
vuorokauden
yksilöllisenja
tarpeen
mukaan. Asukas saa
liinavaatteilla.
pienkeittiöt
oleskelutilat.
Asukas voi osallistua monipuoliseen ryhmä- ja viriketoimintaan.
apua ympäri
vuorokauden
yksilöllisen tarpeen
mukaan.
Tiedustelut:
Satu
Sipilä 08–4794714
tai Merja
Kalapudas-Takalo
Asukas voi osallistua monipuoliseen ryhmä- ja viriketoimintaan.

044–2560
488
tai Seija
puh. 044–2560460
Tiedustelut:
Satu Sipilä
08–4794714
taiLepola
Merja
Kalapudas-Takalo
puh.
Asukas
voi osallistua
ryhmäja viriketoimintaan.
Tiedustelut:
Satu Sipilämonipuoliseen
08–4794714 tai Merja
Kalapudas-Takalo
puh.
044–2560
488
Seija
Lepola
puh. 044–2560460
044–2560 488
tai tai
Seija
Lepola
puh. 044–2560460

Tiedustelut: Satu Sipilä 08–4794714 tai Merja Kalapudas-Takalo puh.
044–2560 488 tai Seija Lepola puh. 044–2560460

Hyvän ympäristön tekijä

www.taukokangas.fi p. 08-4794700

www.taukokangas.fi
p. 08-4794700
www.taukokangas.fi
p. 08-4794700
www.taukokangas.fi p. 08-4794700

Hammasimplanteilla voidaan korvata yksittäisiä tai laajempia hampaiden
menetyksiä. Käytössämme ovat luotettavat implantointimenetelmät, joista
voimme valita tilanteeseen sopivimman. Implanttihoidot teemme kirurgian ja
protetiikan erikoishammaslääkäreiden
yhteistyönä.
Hammasimplanteilla
voidaan korvata yksittäisiä
tai laajempia hampaiden
Hammashoidon
toimenpiteet
voimme
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sairaalaolosuhteissa.
Henkilökunnalla
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erikoishammaslääkäreiden
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jatiedustelut
tiedustelut
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Hammashoidon toimenpiteet
voimme
tehdä tarvittaessa
nukutuksessa
sairaalaolosuhteissa.
Henkilökunnalla
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kokemusta
nukutushampaikalsairaalaolosuhteissa.
Henkilökunnalla on runsaasti kokemusta*Soittaminen
nukutushammashoidosta.
lispuhelun hinnalla
ilman
mashoidosta.
Ajanvaraus
ja
tiedustelut
010
197
029*
010 197erillisiä
029*palveAjanvaraus ja tiedustelut 010 197 029*
lumaksuja.
Ajanvaraus ja
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197 197
029* 029*
010 197 029*
Ajanvaraus
jatiedustelut
tiedustelut
010

*Soittaminen
hinnalla ilman erillisiä palvelumaksuja.
*Soittaminen paikallispuhelun
hinnallapaikallispuhelun
ilman erillisiä palvelumaksuja.
*Soittaminen paikallispuhelun hinnalla
*Soittaminen
ilman erillisiä paikalpalvelispuhelun hinnalla
Ajanvaraus ja tiedustelutlumaksuja.
010erillisiä
197 palve029*
ilman
*Soittaminen
hinnalla ilman erillisiä palvelumaksuja.
lumaksuja.
*Soittaminen paikallispuhelun
hinnallapaikallispuhelun
ilman erillisiä palvelumaksuja.

Ajanvaraus
ja tiedustelut
010
197 029*
*Soittaminen
hinnalla ilman erillisiä palvelumaksuja.
*Soittaminen paikallispuhelun
hinnallapaikallispuhelun
ilman erillisiä palvelumaksuja.

Ajanvaraus ja tiedustelut 010 197 029*
*Soittaminen paikallispuhelun hinnalla ilman erillisiä palvelumaksuja.
Ajanvaraus ja tiedustelut 010 Ajanvaraus
197 029* ja tiedustelut 010 197 029*
*Soittaminen paikallispuhelun
hinnalla ilman erillisiä
Ajanvaraus
ja tiedustelut
010palvelumaksuja.
197 029*

p

Oulainen

Oulainen

Oulainen

Joustavaa
jätehuoltoaHyvän ympäristön tekijä

melkein
naapurista
MELKEIN NAAPURISTA

Joustavaa jätehuoltoa

Kempeleen Jätekuljetus
Avoinna ma–pe klo 7.30–16
Ekohaka 7, Kempele
Puh. 08 562 0310
www.kempeleenjatekuljetus.fi

*Soittaminen paikallispuhelun hinnalla ilman erillisiä palvelumaksuja.
*Soittaminen paikallispuhelun hinnalla ilman erillisiä palvelumaksuja.
*Soittaminen paikallispuhelun hinnalla ilman erillisiä palvelumaksuja.
*Soittaminen paikallispuhelun hinnalla ilman erillisiä palvelumaksuja.

Tuiran Tili Talot Oy
Merikoskenkatu 1, 90500 Oulu
Puh. 010 271 0330
markku.niemi@tuirantilitalot.fi
www.tuirantilitalot.fi
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Heikoimmassa asemassa olevat jäävät
paitsioon vuoden 2013 budjetissa
Invalidiliitto on ottanut kantaa valtion talousarvioesitykseen
vuodelle 2013. Liitto on erityisen huolestunut hallituksen
suunnitelmista leikata kuntien valtionosuuksia
perustoimeentulosta ja sosiaali- ja terveysmenoista.
Vuoden 2013 talousarvioesityksessä perustoimeentulon ja
sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin kohdistuvat yhteensä
lähes 24 miljoonan euron leikkaukset, joista kärsivät erityisesti heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Invalidiliitto ihmettelee, miten turvataan vammaisten henkilöiden palvelut
ja tukitoimet, kun kunnat eivät nykyiselläkään rahoituksella
pysty vastaamaan lakisääteisistä tehtävistään.
Peruspalveluihin kohdistuvat leikkaukset siirtävät vastuuta yhteiskunnan heikoimmista kolmannen sektorin harteille.
Esitetty budjetti on kuitenkin kyseenalainen myös kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten kannalta, sillä hallitus aikoo
ohjata Raha-automaattiyhdistyksen vuoden 2013 tuotoista
10 miljoonaa muihin tarkoituksiin kuin järjestöjen avustamiseen. Tämä on ristiriidassa arpajaislain 22 § kanssa, jonka
mukaan raha-automaattien, kasinopelien ja pelikasinotoiminnan tuotto tulee käyttää avustusten myöntämiseen yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille.
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– Raha-automaattiyhdistyksen tuotto ei saa valua valtion
kassaan, pois järjestöjen auttamistyöltä. Hallitusohjelmassa
luvataan vahvistaa kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä.
Se, että budjetissa itse asiassa ollaan heikentämässä kansalaisjärjestöjen rahoitusta, on ristiriidassa hallitusohjelman kanssa. 10 miljoonaa euroa on suuri lovi järjestöjen toiminnan
edellytyksissä ja haittaa kaikkien järjestöjen tärkeää työtä,
tähdentää Invalidiliiton järjestöpäällikkö Anssi Kemppi.
– Kun yhtäaikaisesti leikataan sekä kuntien palveluista että
kolmannen sektorin toimintaedellytyksistä, miten jatkossa
autetaan yhteiskunnan heikoimpia jäseniä, Kemppi kysyy.
Invalidiliitto jätti lausuntonsa eduskunnalle talousarvioesityksen käsittelyn alkaessa.

Lisätietoja:
Järjestöpäällikkö Anssi Kemppi,
Invalidiliitto ry, p. 044 765 1313,
anssi.kemppi@invalidiliitto.fi
Invalidiliiton lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa
osoitteessa http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/invalidiliitto/
lausunnot_ja_kannanotot?bid=735

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.
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

Koti kuten haluat
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Sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenteiden uudistuksessa ei
kannata kiirehtiä
Invalidiliitto on huolissaan sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenteiden uudistamisen vaikutuksista vammaisten
ihmisten arkeen. Uudistukset voivat olla ongelmana erityisesti
Pohjois-Suomen harvaan asutuilla alueilla eikä niitä tule
toteuttaa ilman seurausten huolellista arviointia.
Hallituksen nimittämä palvelurakennetyöryhmä on esittänyt
uudenlaista mallia palveluiden järjestämiseksi. Esitetyn mallin mukaan palveluiden tuottamisesta vastaisivat jatkossa entistä laajemmin kunnat tai useamman kunnan muodostamat
nk. sote-alueet. Tämän lisäksi erityisen vaativat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut keskitettäisiin erityisvastuualueiden
järjestettäviksi. Uudistus on periaatteessa kannatettava asia,
mutta ongelmalliseksi sen tekee erityisesti tiukka aikataulu.
– Kiireellä tehty uudistus ei saa tarkoittaa sitä, että sen vaikutukset ihmisten arkeen jätetään arvioimatta. Ennen kuin
uudistusta lähdetään toteuttamaan, on arvioitava, miten
vammaisten ihmisten tarvitsemat erityispalvelut turvataan,
Invalidiliiton järjestöpäällikkö Anssi Kemppi painotti.

Nallikari-Tennis Oy, Nallisport Oy
Vellamontie 9, 90510 OULU
Puh. (08) 5544 508, fax (08) 5544 505
nallika@nallisport.com
www.nallisport.com
TENNIS • SULKAPALLO • SQUASH • PINGIS
SALIBANDY • FUTSAL
GOLF-TALVIHARJOITTELU • VALMENNUS • PRO SHOP
KAHVILA • SAUNATILAT
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Pienissä kunnissa henkilöstön erityisosaaminen ei välttämättä riitä esimerkiksi toimivien vammaispalveluiden
järjestämiseen. On mahdollista, että uudistuksesta onkin
hyötyä erityispalveluiden osalta. Sote-alueista saatava hyöty
voi kuitenkin kuntalaisen näkökulmasta olla kyseenalainen,
jos palvelu on vaikea tai mahdoton saavuttaa esimerkiksi
liikuntavammasta johtuen. Invalidiliiton huolena on erityisesti se, että uudistusten myötä palvelut karkaavat liian
kauas käyttäjistään.
Kemppi puhui Invalidiliiton pohjoisen alueen tapahtumassa Syötteellä lauantaina. Tapahtuman pääteemana oli
monikulttuurisuus, jota käsiteltiin useissa puheenvuoroissa.
Mukana oli osallistujia Invalidiliiton Oulu-Kainuun sekä
Lapin alueilta.

Lisätietoja:
Järjestöpäällikkö Anssi Kemppi
Invalidiliitto ry, p. 044 765 1313
anssi.kemppi@invalidiliitto.fi

Palvelut:

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!
Kuljetuspalvelumme toimittaa

Vahinkotarkastukset
Kolarikorjaukset
Maalaukset
Sijaisautopalvelu

lääkkeet myös kotiisi!
Kuljetuspalvelumme
toimittaa
Kysy lisää!
lääkkeet myös kotiisi!
Kysy lisää!

Ruskon Automaalaamo Oy
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Asuntoautojen ja vaunujen
poimupintapeltien korjaus

Moreenikuja 1, 90620 Oulu • Avoinna ark. 7.30–17.00

0400 299 087

IdeoIta
Asumiseen

www.ruskonautomaalaamo.fi

Monipuolinen Verso-S.
Niin kuin Sinä.
Monipuolinen Verso-S.
Niin kuin Sinä.

Verso-S
ulottuu
kaikille osa-alueille:
ainutlaatuinen
Easy Flat -istuinjärjestelmä
Verso-S ulottuu elämän kaikille osa-alueille: ainutlaatuinen
Easy
Flat elämänMallisto
alkaen: autoveroton
suositushinta
16 100 €,
yhdellä liikkeellä
jopa 1 388
litran tasalattiaiseksi
Ensimmäisenä
-istuinjärjestelmä muuntuu yhdellä liikkeellä jopa 1388 litranmuuntuu
tasalattiaiseksi
arvioitu
autovero
3 977,77 €, tavaratilaksi.
toimituskulut
600 €,
luokassa
myös
huikea
6,1”
kosketusnäytöllinen
Toyota
Touch
-multimediajärjestelmä
tavaratilaksi.
Ensimmäisenä
huikea 6,1” kosketusnäytöllinen
arvioitu
kokonaishinta sisältäen toimituskulut 20 677,77 €.
Verso-S
ulottuu
elämänluokassa
kaikillemyös
osa-alueille:
ainutlaatuinen Easy
Flat -istuinjärjestelmä
• ajolinjat paljastava peruutuskamera • Multidrive-S -portaaton automaattivaihteisto
Toyota Touch -multimediajärjestelmä • ajolinjat paljastava peruutuskamera
EU-yhdistetty kulutus 4,3–5,4 l/100 km, CO2-päästöt 113–125 g/km.
muuntuu
yhdellä liikkeellä jopa 1 388 litran tasalattiaiseksi
tavaratilaksi.
Ensimmäisenä
• Smart Entry -avaimeton
sisäänkäynti
ja käynnistys • 7 turvatyynyä • VSC+ -ajonvakautus.
• Multidrive-S -portaaton automaattivaihteisto • Smart Entry Koe
-avaimeton
Takuu 3 vuotta / 100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu
Verso-S nyt meillä.
luokassa
myös
huikea 6,1”
kosketusnäytöllinen
Toyota
Touch -multimediajärjestelmä
sisäänkäynti
ja käynnistys
• 7 turvatyynyä
• VSC+ -ajonvakautus.
12 vuotta.
Verso-S
nyt meillä.peruutuskamera • Multidrive-S
Mallisto
alkaen: autoveroton
suositushinta XX XXX €,
•Koe
ajolinjat
paljastava
-portaaton
automaattivaihteisto
arvioitu
X XXX,XX €,TOYOTA-AUTOTALO
toimituskulut XXX €, – www.juhanauto.fi
– TÄYDEN
ÄautoveroPALVELUN
j h
fi
www.juhanauto.fi

arvioitu
kokonaishinta
sisältäen•toimituskulut
XX XXX,XX €.
• Smart Entry -avaimeton sisäänkäynti ja käynnistys
•7
turvatyynyä
VSC+ -ajonvakautus.
Koe Verso-S nyt meillä.
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.

Varsinais-Suomen
Tervahovintie 11, Toppila, OULU, automyynti p. 020 779 7777 ark. 9-18, la 10-15, varaosat p. 020
779 7750 ark. 8–17,Auto-Center
la 10–15, huolto p. 020 779 7735, korikorjaamo p. 020 779 7749.

Katuosoitexxxxx
12, 00000 KAUPUNKI
Soitettaessa
kiinteän puhelinverkon
liittymästä
matkaviestiverkon
liittymästä 8, 28 snt/puhelu + 17 snt/min.
Mallisto alkaen: autoveroton
suositushinta
XX XXX
€, 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min,
avoinna ark. X-XX, la X-XX, puhelin 1234 5678,
arvioitu autovero X XXX,XX €, toimituskulut XXX €,
www.nettiosoite.
arvioitu kokonaishinta sisältäen toimituskulut XX XXX,XX €.

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.

Varsinais-Suomen Auto-Center
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Liukastumiskampanja
Suomessa liukastumistapaturmia sattuu työmatkoilla erityisesti naisille, sillä he kulkevat ainakin osan työmatkastaan
miehiä useammin jalan. Työmatkatapaturmista suuri osa on
jalankulkijoiden liukastumisia ja kaatumisia – ei suinkaan autokolareita – ja niitä sattuu reilut 60 prosenttia kaikista työmatkatapaturmista. Liukastumisten ennalta ehkäisyyn onkin
syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota.
Liukastumistapaturmat aiheuttavat yhteiskunnalle ja työnantajille mittavia menoja. Kaatumisista aiheutuu vuosittain
yli puolen miljardin euron kustannukset, kun mukaan lasketaan sairaanhoitokulut sekä työpanoksen ja hyvinvoinnin
menetykset. Yhden kaatumistapaturman keskimääräiseksi
kustannukseksi on arvioitu 6000 euroa.
Liukastumisesta aiheutuu sekä lieviä että vaikeita ja niin
tilapäisiä kuin pysyviäkin vammoja. Liukastumistapaturmien
vuoksi jää pysyvästi työkyvyttömäksi tai jopa menehtyy useita
suomalaisia vuosittain.

Pystyssä pysymisen taito
Liukkaus yllätti jalankulkijat
Ensilumien ja talven ensimmäisten liukkaiden kelien aikaan uutisoidaan vuosittain siitä, kuinka liukkaus
yllätti autoilijat. Aihe on vakava, mutta se vääntyy usein
vitsiksi, sillä jokaisen autolla liikkujan pitäisi periaatteessa tietää riskit ja varustautua, vaihtaa ajoissa talvirenkaisiin, alentaa nopeutta ja varata matkaan riittävästi aikaa.
Entäpä ne, jotka eivät liiku ensisijaisesti henkilöautolla
vaan taittavat työmatkansa julkisilla ja kävellen. Liukkaus
varmasti yllättää myös heidät, mutta pääuutiseksi ne harvoin nousevat. Jalankulkijoiden liukastumiset eivät yleensä
aiheutakaan suuria kolarisumia, tukkeutuneita moottoriteitä
tai useiden ihmisten yhtäaikaisia loukkaantumisia. Jalankulkijalle liukkaus on kuitenkin vähintään yhtä vaarallista kuin
autoilijalle.
Tutkimusten mukaan joka kolmas suomalainen liukastuu
talviaikaan, ja kaatumisten takia sairaalahoitoon hakeutuu
jopa 50 000 suomalaista vuosittain. Pelkästään Helsingissä
tapahtuu vuosittain tuhansia hoitoa vaativia liukastumisonnettomuuksia.
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Liukastumisonnettomuuksia on mahdollista ehkäistä,
aivan kuten liukkaan kelin kolareitakin. Tarvitaan harjoittelua, oikeat varusteet ja riittävästi aikaa. Kaatuessa
on tavallista loukata ranteen tai käden alue, olkapää,
nilkka, lonkan seutu, niska tai pää. Vaikka eriasteisilta kaatumisvammoilta välttyisikin, tuottaa liukkailla
horjahtelu revähdyksiä ja venähdyksiä ja pelkkä kaatumisen varominen aiheuttaa lihasten jännitystiloja. Kaatuminen on myös yleisin aivovamman ulkoinen syy kaikissa ikäryhmissä Suomessa, joten
kaatumisen ehkäisy on jokaisen etu.

Tasapainoa voi kehittää
Hyvä lihaskunto ja tasapaino auttavat pysymään pystyssä silloinkin kun maan vetää jo kovaa vauhtia puoleensa. Kun jalat
ovat lähdössä alta tai liuku alkaa alamäessä, hyvä tasapaino voi
ratkaista sen, päätyykö tapaturma-asemalle käden kipsaukseen vai ei. Invalidiliiton Liiku helposti liukkailla -kampanjassa muistutetaan jokaisen mahdollisuuksista panostaa tasapainonsa kehittämiseen. Pitkäaikainen yhteistyökumppani,
Suomen Judoliitto, tarjoaa vinkkejä ja koulutuksia tasapainon
ylläpitämiseksi.

– Emme voi luvata varmaa tapaa olla kaatumatta tai kaatua
loukkaantumatta, mutta tiedämme lihaskunto- ja tasapainoharjoittelun edesauttavan pystyssä pysymistä, koulutus- ja
nuorisopäällikkö Marita Kokkonen Suomen Judoliitosta
kertoo.
– Tasapainoa voi treenata useilla erilaisilla liikkeillä omasta
kunnosta riippuen, mutta kampanjan verkkosivuille kootut
liikkeet sopivat useimmille ja ovat helppoja toteuttaa missä
tahansa, kertoo tiedottaja Kirsi Maunula Invalidiliitosta.
– Kampanjan keulahahmon Kissanaisen kuvilla varustetut
ohjeet havainnollistavat, millaisella treenillä voidaan parantaa
omaa tasapainoa ja siten välttää kaatumisia liukkailla keleillä.
Ja jos liikkeet alkavat tuntua liian helpoilta, vaikeusastetta voi
lisätä esimerkiksi tekemällä liikkeen silmät kiinni. Kaikki harjoitteet on kehitetty yhteistyössä UKK-instituutin tasapainoa
ja liikuntaa tutkineen Marjo Rinteen kanssa, Maunula lisää.

On mahdollista kaatua oikein
Liukkaisiin keleihin voi varustautua tasapainoharjoittelun
lisäksi myös harjoittelemalla oikeaa kaatumistapaa. Kun kaatuessa ei työnnä ensimmäisenä väliin kättä tai kolauta päätä
maahan, voidaan puhua jo selkeästi turvallisemmasta kaatumistavasta.
– Uskomme, että myös turvallisemman kaatumistavan harjoitteilla voidaan vähentää joitain tyypillisiä liukastuessa tulevia vammoja ja vähentää liukastumispelkoa. Siksi Judoliitto
opastaa ihmisiä kaatumaan oikein. Turvallisen kaatumistavan
teoreettinen osaaminen ei kuitenkaan riitä, kaatumista pitäisi
myös harjoitella, Marita Kokkonen kertoo.
Myös turvalliseen kaatumistapaan löytyy ohjeita Liiku
helposti liukkailla -kampanjan nettisivuilta osoitteessa www.
liukastumis.info.

Työmatkatapaturmien ennaltaehkäisy osaksi
työhyvinvointia/työterveyshuoltoa
Invalidiliitto ja Judoliitto ehdottavat, että liukastumisten
ehkäisy otettaisiin yrityksissäkin osaksi työsuojelu- ja työhyvinvointiohjelmia. Työnantaja voi tarjota työntekijöille esimerkiksi tasapainoinfon harjoituksineen tai luennon pystyssä
pysymisestä. Infojen ja käytännön harjoitteiden tavoitteena
on ennaltaehkäistä vakavia kaatumistapaturmia, harjoittaa
tasapainoa sekä lihaskuntoa ja antaa helppoja vinkkejä oikeaoppiseen kaatumiseen. Tasapainotuokiot sopivat hyvin
tietoiskuiksi työyhteisöjen virkistyshetkiin, työturvallisuusaiheisiin tuokioihin tai vaikkapa pikkujoulujen aloitukseen
ja talvikauden käynnistykseen vähentämään liukastumistapaturmia.
Tuokioiden pituus ja sisältö sovitaan tilaajan kanssa yhdessä. Tuokioiden sisältönä on faktatietoa tasapainosta, tapaturmista, kustannuksista, liukkaudesta, apuvälineistä. Käytännön osuudessa on helppoja tasapaino- ja voimaharjoitteita,
mukavia liikkuvuusharjoitteita sekä kaatumiseen liittyviä
käytännön vinkkejä.
Työpaikalla voi järjestää myös tasapainokoulutuksen.
Koulutukset sisältävät teoriaosuuden liukastumisen kustannuksista, vaaranpaikoista ja ennalta ehkäisystä. Käytännön
harjoitteet koostuvat tasapaino-, lihaskunto- ja kaatumisharjoitteista. Harjoitusten avulla asiat jäävät hyvin mieleen, ja
osallistujat voivat jatkaa harjoittelua itsenäisesti kotona.

kirjoittaja Kirsi Maunula

Jalankulkijan talvirenkaat eli turvalliset kengät
Työmatkastaan ainakin osan taivaltavia ja kaatumisista eniten kärsiviä naisia yhdistää usein yksi asia: liukkaat, korkeakorkoiset kengät. Erityisesti liukkailla keleillä korkeat korot
voivat olla erittäin vaaralliset. Nilkka muljahtaa ja koron pieni pinta-ala ei tuo lisäpitoa. Jalkineet pitäisi työmatkallekin
valita sään mukaan.
– Liukkailla keleillä kannattaa käyttää kenkiä, joissa on
riittävän leveä korko, pitoa parantava pohjakuviointi ja pehmeä pohjamateriaali. Mielestäni ei ole lainkaan hullumpi idea
miettiä pääkallokeleille myös kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä. Itse käytän sellaisia ainakin talvisilla juoksulenkeillä,
Kirsi Maunula kertoo.

Malttia liikenteessä
Työmatkan yleinen piirre on myös kiirehtiminen. Aamulla on
usein kiire töihin ja iltapäivällä sieltä pois. Liukkailla keleillä kiire kostautuu jalankulkijalle yhtä lailla kuin autoilijalle.
Myös jalkakäytävän puolella pitäisi muistaa maltti, vähentää
vauhtia ja varata matkaan riittävästi aikaa.

Turvallinen kaatumistapa
1

Lisää joustoa polviin. Jännittyneenä kaatuessa
vammoja saa helpommin kuin rentona.

2

Selkä pyöreäksi. Paina leuka kohti rintaa ja pyöristä
yläselkää eteenpäin.

3

Kädet kiinni kehoon. Taakse kaatuessa kädet ja pää
hakeutuvat helposti taakse. Koeta kellahtaa kädet
vartalon etupuolella kevyessä koukussa, ja taivuta
pää kohti rintaa.

4

Harjoittele. Kuivaharjoittele turvallisempaa
kaatumistapaa, jotta se palautuu mieleen nopeassa
kaatumistilanteessa.
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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 Yliopistollinen 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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Hammar,
valoisa palvelija!
Tervetuloa tilavaan
Tervetuloa
tilavaan
Kaijonharjun apteekkiin!
Kaijonharjun
apteekkiin!
Sammonkatu 14, 90570 OULU
Sammonkatu
14, 90570
90570OULU
OULU
Sammonkatu
14,
Palvelemme:
ma-pe 9.00-19.00
I la 9.00-15.00
Palvelemme:
ma–pe
9.00–19.00 I I lala9.00-15.00
9.00–16.00
Palvelemme:
ma-pe
9.00-19.00
Puh. (08) 556
1591
I Fax (08) 556 1597
Puh.1591
(08) 556
Puh. (08)
556
I Fax1591
(08) 556 1597
www.kaijonharjunapteekki.fi
www.kaijonharjunapteekki.fi
www.kaijonharjunapteekki.fi

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

Sisävalaisinvalikoimamme on PohjoisSuomen laajin. Myös
parhaiden merkkien
koneet!

Ulkovalot, turvajärjestelmät, varaosat,
tarvikkeet, varalamput. Kaikki löytyy
meiltä!

Sähkösuunnittelu,
isotkin asennusurakoinnit, laitteiden
takuu- ja muut
huollot. Kyllä käy!

Hammarin Sähkön kautta kannattaa suunnata syksyyn.
Meillä on parhaat valaisinvalikoimat, parhaat kodinkonemerkit ja
palvelu.
Kun tarvitsette sähkösuunnittelua, asennuspalvelua tai
sähköurakointia, niin osoite on tietenkin Hammarin Sähkö, Suomen
vanhin sähköliike, ja tietenkin luotettava.

HaMMarin SäHKötalo, ilmarinkatu 7, 90400 oUlU, p. (08) 311 6995
aSKotalon HaMMar, p. (08) 331 114 • liMingan HaMMar, p. (08) 381 334

Puh: 0400 272 560
Rautatienkatu 10, 90100 Oulu
Aukioloajat
Ma–To: 8.30–17.00
Pe: 8.30–13.00

Ilmastoitu
tila-auto

1+ 8 hlö
Inva- ja paarivarustuksella

24 h PÄIVYSTYS

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

