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YLIOPISTON APTEEKIN
UNIIKKI-KORTILLA
PARHAAT EDUT!
• Suomen kattavin apteekkien kanta-asiakasjärjestelmä
• Uusimme reseptit apteekissa maksutta
(ei koske lääkärinpalkkiota)
• Tarkistamme lääkkeiden yhteensopivuuden ostojen
keskittyessä meille
• Keskittämisalennus jopa 8 % heti oston yhteydessä
• Edulliset Uniikki-tarjoukset
• Verenpaine-, kolesteroli-,
verensokeri- ja D-vitamiinimittauksia Uniikki-hintaan
• Terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvää tietoa Apteekin hyllyltä -lehdestä
• Terveysvinkkejä sähköisestä uutiskirjeestä

Liittyminen on maksutonta.

Tule ja liity heti
Uniikki-asiakkaaksi
niin saat
liittymislahjan!

Etu
voimassa
20.10.2013
asti.

OULU, Isokatu 27,
AVOINNA JOKA PÄIVÄ 8-23

Lyhyin tie apteekkiin on ya.fi

Pääkirjoitus

Hyvä lukija,
Vuosi on pitkä aika. Elämme sitä kuin se olisi vain hetken
pyrähdys, joka toistuu eri määrin – osalla joitain kertoja, hurjimmilla jopa sata kertaa. Kun pysähtyy toviksi, huomaa vuoden olevan paljon muutakin. Näin on myös yhdistyksemme
näkökulmasta. Käydäänpä hetkeksi pohtimaan, mitä tähän
vuoteen onkaan mahtunut.
Aivan ensimmäisenä mieleeni tulee liittomme 75-vuotisjuhlat. Sain suuren kunnian olla edustamassa yhdistystämme
puheenjohtajapäivillä ja niihin liitetyillä juhlilla, jotka sisälsivät
juhlia omalla porukalla sekä ministeri Risikon järjestämää vastaanottoa. Juhlavista tunnelmista palasimme arkeen pohtien,
mihin yhdistyksemme onkaan matkalla ja mitä vuosi sisältää.
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, sanoo vanha sanonta. Kun vuonna 2012 tehty toimintasuunnitelma oli jotain,
johon panostimme yhdistyksessämme, sitä oli helppo lähteä
toteuttamaan tänä vuonna. Olemme siitä äärimmäisen harvinainen yhdistys, että meillä on käytössämme valiojoukko
osaavaa henkilökuntaa toimistolla. Toiminnanjohtajamme
Jussi Lotvosen johdolla toimisto on suoriutunut tehtävistään
erinomaisesti. On oikeastaan aliarvioivaa sanoa ”suoriutunut”, sillä kyse on paljon enemmästä näet. En uraltani eri
yhdistyksissä muista kovin montaa sellaista toiminnanjohtajaa, joka olisi yhtä idearikas kuin meillä ja jolla olisi ympärillään niin projekteissa kuin vapaaehtoisina tekemässä joukko
loistavia persoonia, yksilöitä, joista jokainen hyödyntää sitä
lahjaa, jossa on erinomainen.
Vuoden näkyvimpiä asioita ovat olleet Irjala-koti ja siihen
liittyvät erinäiset asiat. Riku Syrjälä ja Lauri Louhivirta ovat
yhdessä Jussin kanssa vieneet asioita erinomaisesti eteenpäin
ja pitäneet vahvasti yhdistyksen puolta. Irjala-kodin osalta
käymme edelleen neuvotteluita ja olemme aktiivisesti keskustelemassa koko Hietasaarta koskevissa kaavamuutoksissa,
joita Oulun kaupunki paraikaa kaavailee. Pyrkimyksemme on
hyvin selkeä – viimeiseen asti teemme töitä sen eteen, että jäsenistönä meillä olisi paikka, jossa kokoontua yhteen eri asioiden ja teemojen ympärillä ja se paikka olisi paras mahdollinen.
Toinen suuri vaikuttamisen asia, joka on vahvasti ollut
tapetilla, on ns. avustajakeskuksen ja siihen liittyvien palveluiden järjestäminen Oulussa. Me yhdistyksenä olemme
käyneet useita keskusteluita myös tässä asiassa ja vaikuttaneet
niin kaupunginhallitukseen, -valtuustoon kuin kaupungin
vammaisneuvostoonkin. Avustajakeskus-asia etenee omalla
painollaan ja vuoden 2014 aikana kuulemme asiasta varmasti
erittäin paljon ja tulemme näkemään vähintäänkin alkuviivoja siitä, miten toiminta Oulussa järjestetään ja kenen toimes-
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sa. Hallituksen vahva näkemys on, että me OIY:nä olemme
vahvasti mukana tässä toiminnassa.
Muita vaikuttamisen osa-alueita ovat erinäiset Raha-automaattiyhdistyksen kautta ja tuella järjestettävät projektit ja
tukimuodot, joita jatkuvasti hallituksessa kaavailemme. Näiden lisäksi muun muassa hallituksemme jäsenet Harri Kauppila ja Anni Mannelin ovat olleet tuomassa nuorten ääntä ja
nuorten keskuudessa tapahtuvaa työtä järjestämällä toimintaa
ja tuomalla viestiä hallitukseen.
Jo tässä mainittujen asioiden lisäksi, yhdistyksemme hallitus on toiminut ja toimii pitkin vuotta erinäisissä tehtävissä
vertaistuen, Irjala-kodin emännöinnin ja taustalla tapahtuvien asioiden osalta yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa.
Puheenjohtajana näenkin erittäin aiheelliseksi todeta, että
hallitus on toiminut erittäin aktiivisesti ja ennen kaikkea yhteen hiileen. Jo lapsena äitini opetti ”Yhteistyö on voimaa.”
ja jälleen saan olla huomaamassa, miten todellisia nuo sanat
ovatkaan. Kiitos aivan jokaiselle jäsenelle hallituksessa näin
julkisesti!
Lopuksi haluan tuoda näkyväksi joitain tosiasioita yhdistyksestämme. Kuluneen vuoden hallituksen kokouksia on
leimannut eräs hieno asia. Jokaisessa kokouksessa olemme
hyväksyneet aina vain uusia jäseniä, vuositasolla mennään 29
uuden jäsenen määrässä, joka tarkoittaa keskimäärin 5 uutta
jäsentä per hallituksen kokous. Luku on hurjan hieno ja erinomainen syy olla ylpeä!
Vuoden 2013 taloudenpito on tuottanut sellaista tulosta,
että vuonna 2014 voinemme esitellä tilinpäätöksen, joka on
vallan terve, huolimatta lähimenneisyydestämme. Onkin
suuri ilo saada olla laittamassa viho viimeistä pistettä menneelle ja katsoa tulevaisuuteen avoimin ja yhtaikaa hyvin
nöyrin mielin.
Yhdistys ei ole pelkkä sen hallitus, saatikka työntekijät. Yhdistys olemme me kaikki sen jäsenet. Kutsunkin sinua näine
sanoine mukaan aktiiviseksi toimijaksi omalla innollasi ja
halullasi luomaan omaa kädenjälkeä Suomen hienoimmassa
Invalidien yhdistyksessä! Ensimmäinen mahdollisuus on aktivoitua liittomme liittovaaleissa, marraskuussa. Invalidiliitto
on aukaissut jo vaalikoneenkin, jonka itsekin olen käynyt jo
tekemässä.
Syksyisin terveisin
Otso Z. Laxenius, pj
Oulun Invalidien Yhdistys ry
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Harvinaissairauksien
tiedon edistämiseen ja
käytännön toimiin puhtia!
Parhaillaan Suomessa laaditaan EU: n suosituksesta kansallista ohjelmaa harvinaisten sairauksien hoidosta. EU:n määritelmän mukaan harvinaisiin sairauksiin kuuluvat henkeä
uhkaavat tai pitkäaikaissairaudet, joiden esiintyvyys on hyvin alhainen (5/10 000 asukasta kutakin sairautta kohden).
Suomessa on harvinaisena sairautena pidetty suhdelukua
1/10 000 eikä hengen uhkaavuutta ole sinänsä painotettu
erikseen. Suomessa tämä tarkoittaisi 500 henkilöä jokaista
harvinaista sairautta tai vammaa kohden. Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 18.3.–19.3.2013 Hanasaaressa harvinaisten sairauksien toimintaohjelman toimeenpanoon liittyen
työseminaarin, jossa oli paikalla vammaisia kokemusasiantuntijoita, vammaisjärjestöjen edustajia, kuten Invalidiliiton työntekijöitä sekä lääketieteen harvinaisten sairauksiin
perehtyneitä asiantuntijoita. Tämäkin osoittaa, että tahtotila
toimeenpanna ohjelma käytäntöön vuoden 2013 loppuun
mennessä on olemassa.
Harvinaisia sairauksia on useita tuhansia ja johtuen niiden
vähäisestä esiintyvyydestä myös tietoa niiden tunnistamisesta
tulee lisätä lääkäreiden keskuudessa. Aivan keskeinen ongelmakohta on se, että erilaisten oireiden ilmaannuttua yleislääkäriltä ei saa kovin helposti lähetettä erikoislääkäreille ja
hoitoketju katkeaa. Harvinaissairauksien tiedon tarpeeseen
puolestaan vastaavat parhaiten erityisesti harvinaissairauksiin
keskitetyt osaamiskeskukset. Toinen hoitoketjun katkeamispiste on se, kun harvinaista sairautta sairastava lapsuuden erikoislääkärin käyntien jälkeen nuoruudessa joutuu siirtymään
varsin usein terveydenhuollon yleislääkärien hoitovastuulle.
Harvinaislääkkeen korvattavuus on oma polttopisteensä.
Kaikki ei niitä tarvitse lainkaan. Osalle harvinaislääke tulee
liian kalliiksi tai niitä ei ole lääkeluvan loppumisen jälkeen
enää edes saatavilla. Taloustaantuma saa helposti aikaan sen,
että harvinaislääkkeen sijasta harvinaissairaalle määrätään
jokin hinnaltaan halvempi ja tehottomampi vaihtoehto eikä
edes kokeeksi aloiteta oireiden mukaista harvinaislääkettä.
Lääketeollisuus kantakoon kortensa kekoon, että harvinaislääkkeitä myös kehitetään aktiivisemmin kuin tähän asti.
Invalidiliitto antoi lausunnon aiemmin tänä vuonna sosiaali- ja terveysministeriön ohjausryhmälle rajat ylittävän ter-
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veydenhuollon arviomuistiosta. Ohjausryhmän arviomuistio liittyy potilasdirektiivin kansalliseen toimeenpanoon,
joka on tarkoitus toteuttaa tämän vuoden loppuun mennessä. EU:n potilasdirektiivin lähtökohtana on, että potilaalla
on oikeus kustannusten korvaukseen toisessa jäsenmaassa
saamastaan hoidosta samoin perustein kuin mikäli kustannus olisi aiheutunut potilaan kotivaltiossa. Arviomuistiosta
käy ilmi, että samalla olisi määriteltävä mitä terveyspalveluja
kuuluu kansalliseen järjestelmään. Erityisen nimettävän toimielimen tehtävänä olisi mm. nimetä hoidot ja potilasryhmät, joiden osalta palveluvalikoimaan on tehtäviä tarkempia
määrittelyjä. Invalidiliitto vaatii, että palveluvalikon sisältöä
tehtäessä otetaan huomioon erityisesti harvinaisia sairauksia ja vammaryhmiä edustavien henkilöiden tarvitsemat
erityisosaamista edellyttävät erikoissairaanhoidon palvelut
täysimääräisesti. Tämä mahdollistaisi tietyin edellytyksin
harvinaissairaan henkilön hoitoon ja kuntoutuksen hakeutumisen hoidontarpeen ja kuntoutusvaiheen aktualisoiduttua viipymättä uusien muualla kehitettyjen terveyspalvelujen piiriin muuhun EU/ETA-jäsenvaltioon tai Sveitsiin,
vaikka tarpeen mukaiset terveyspalvelut eivät olisi Suomessa
vielä saatavilla.
Potilasdirektiivin harvinaisia sairauksia koskeva artikla
13 edellyttää yhteistyötä jäsenvaltioilta diagnoosi- ja hoitokapasiteetin kehittämiseksi mm. auttaa löytämään oikeita
diagnooseja ja antamaan potilaille sekä terveydenhuollon
ammattihenkilöille tietoja EU-asetuksen 883/2004 mahdollisuudesta lähettää potilaita muihin jäsenvaltioihin silloinkin
kun diagnooseja ja hoitoja ei ole saatavilla asuinmaassa.
Invalidiliiton Lahden Harvinaiset -yksiköstä saa ajantasaista tietoa harvinaisiin sairauksiin liittyen sekä vertaistukea.
Invalidiliiton muutama vuosi sitten laatimassa Harvinaisetohjelmassa nostetaan esiin muun muassa harvinaisiin sairauksiin erikoistuneiden keskitettyjen osaamiskeskusten perustaminen, diagnoosin oikea-aikaisuus sekä harvinaislääkkeiden
korvattavuus.
Henrik Gustafsson
Invalidiliiton lakimies

TOIMISTO TIEDOTTAA
LIIKUNTATOIMINTA

TAPAHTUMAT

Syksyn 2013 ja kevään 2014 toiminnat:

Oulun Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous
• Aika: torstaina 14. päivänä marraskuuta 2013 klo 18.00 alkaen
• Paikka: Caritas-kodin Caritas-sali, os. Kapellimestarinkatu 2, 90140 Oulu
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6§:ssä syyskokoukselle
määrätyt asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

PT-Koripallo – Maikkulan ylä-aste
• keskiviikkoisin klo 18.00–19.30.
• Lisätietoa: Hannu Korvala p. 044 577 4784
Pyörätuolikoripallo on vammaisurheilulaji, joka on sovellettu varsin
vähäisin muutoksin tavallisesta koripallosta. Joukkueeseen voi kuulua
korkeintaan 12 pelaajaa, joista kerrallaan viisi voi olla kentällä.
Harjoitukset ovat kaikille avoimia, jotka kykenevät lajia harrastamaan.
Yhdistykseltä löytyy myös tuoleja kokeilua varten.
SPT-Salibandy – Linnanmaan liikuntahalli, sali 3
• ma ja ke, klo 18.00–19.30.
• Lisätietoa: Anni Mannelin, 041 549 7915, anni.mannelin@gmail.com
Sähköpyörätuolia käyttävien vauhdikas harrasteryhmä, joka järjestetään
yhteistyössä Merikoski SBT, Oulun Invalidien yhdistyksen ja
liikuntaviraston kanssa.
Jumppakimppa – Caritas-Koti
• torstaisin klo 16.00–18.00.
• Lisätietoa: Kaija Annala p. 040 765 4142
Jumppakimppaan sisältyy ohjattu kuntosali ja allasjumppa, jonka
jälkeen on mahdollisuus vielä kahvitella neuvottelutilassa muiden
kanssa. Ryhmä on kaikille avoin.
Boccia-vuoro – Urheilutalo
• perjantaisin klo 10.00–12.00.
• Lisätietoa: Kaija Annala p. 040 765 4142
Boccia on kaikille avoin, jossa on erityisjärjestöjen Boccia-sarjaa ja
vapaata harjoittelua. Tule mukaan!

Yhdistyksen pikkujoulut
OIY:n jäsenistön pikkujoulut lauantaina 14.12.2013 klo 14.00 Irjalassa.
Pikkujouluissa tarjolla mm. jouluruoka, arpajaiset ja mukavaa yhdessäoloa.
Naisfoorumi
Naisfoorumi ja Samat-Projektin Naisten Sauna on yhdistynyt vuoden 2013
alussa. Naisfoorumi kokoontuu jokaisen kuukauden toisena maanantaina
klo 17–19.30 Kumppanuuskeskuksessa. Ryhmässä on mukana aina
yleisavustaja.
Vertaistuellinen ryhmä eri tavoin vammaisille ja pitkäaikaissairaille
täysi-ikäisille naisille. Ryhmässä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia
naisen elämästä, iloista ja suruista vertaistuellisessa ja luottamuksellisessa
ilmapiirissä. Naisten ”saunassa” keskusteluja käydään naiseuden kautta.
Tämä on ryhmä, jossa puhutaan vammaisuuden tai pitkäaikaissairauden
vaikutuksista omaan identiteettiin, ja itsetuntoon naisena. Ryhmän
tavoite ja lähtökohta on vahvistaa naiskuvaa ryhmässä käytyjen teemojen
sekä keskusteluiden avulla. Uskalla olla nainen ja tule mukaan jakamaan
kokemuksiasi naisen elämästä, tai vain kuuntelemaan muiden kokemuksia.
• Lisätietoja: Liisa Bäcklund p. 0400 401 872, Minna Kyngäs p. 040 940 1968
• Seuraavat kokoontumiset klo 17.00–19.00, paikka Kumppanuuskeskus
katutaso:
– Ma 7.10. teema Tehdään yhdessä taidetta, vieraana Ulla Sauvola
– Ma 4.11. teema tarkentuu myöhemmin
– Ma 2.12. vieraana Tuula Rantakari, teema tarkentuu myöhemmin

KAIKKI LIIKUNTATOIMET OVAT MAKSUTTOMIA YHDISTYKSEMME JÄSENILLE!

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.
TOIMISTO:
puh. 050 574 1567, toimisto@oiy.fi

Toiminnanjohtaja
Jussi Lotvonen,
puh. 044 083 6838
jussi.lotvonen@oiy.fi

Toimisto
Anne Haurinen
puh. 050 574 1567
toimisto@oiy.fi

WEP-projekti
Projektipäällikkö
Jouni Qveflander,
puh. 040 526 7831
jouni.qveflander@oiy.fi

Mainosmyynti
Kari Seppänen
puh. 050 343 2240
myynti@oiy.fi

Ari-Pekka Ahola
puh. 050 437 2558
myynti@oiy.fi
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Käsikädessä eteenpäin
Seksuaalioikeudet ja ihmisoikeudet ovat ne käsi kädessä
kulkevat oikeudet, joita tämän projektin kautta pääsemme
toteuttamaan. Samalla pysähdymme yhdessä aina uudestaan
pohtimaan sitä, miten nämä oikeudet toteutuvat tai
toteutuvatko toisinaan lainkaan ja miksi?
SAMAT-projekti, joka toteutetaan yhteistyönä Kynnys ry:n ja
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n kanssa, pyörittää toimintaansa
jo toista vuotta. Seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat nousseet
todella esille heti projektin alusta. Seksuaalisuuden kohtaaminen niin asiakastyössä kuin eri yhteisöissä tuntuu olevan
edelleen asia mikä vaatii koulutusta. Myös nuorten seksuaalikasvatukselle on tilausta. Olemme vieneet tietoa seksuaalisuudesta vammaisille ja pitkäaikaissairaille itselleen, vanhemmille sekä ammattihenkilöille. Projekti on onnistunut tässä
suhteessa hyvin, sillä kutsuja on tullut niin erityisoppilaitoksiin kuin sopeutumisvalmennuskursseille, ensitietopäiville ja
eri diagnoosiyhdistysten tapaamisiin ja tapahtumiin.
Seksuaalioikeudet ja ihmisoikeudet ovat ne käsi kädessä
kulkevat oikeudet, joita tämän projektin kautta pääsemme
toteuttamaan. Samalla olemme pysähtyneet yhdessä aina uudestaan pohtimaan sitä, miten nämä oikeudet toteutuvat tai
toteutuvatko toisinaan lainkaan ja miksi?
”Syyskuun neljäntenä juhlittiin Maailman seksuaaliterveyden päivää. Tänä vuonna fokuksessa ovat nuorten seksuaali-

suuteen liittyvät näkökulmat. Valitulla teemalla tahdotaan
nostaa nuorten oikeutta omanlaiseen seksuaalisuuteensa sekä
myönteiseen ja kehitystä tukeviin tietoihin ja taitoihin ympäri
maailman. Seksuaalisuus on jokaisessa oleva elinikäinen ominaisuus. Kohti aikuisuutta kulkeva nuori luo käsitystä itsestään, sukupuolestaan sekä seksuaalisuudestaan, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Riittävä tuki, suojelevat rajat ja
turva aikuiselta, asiatieto ja kosketuksen lämpö ovat merkittäviä arvoja seksuaalikehityksen matkalla. Seksuaalisuudesta tulisi puhua avoimesti nähden seksuaalisuus ja seksi ihmiselämän
terveellisenä ja positiivisena voimavarana. Maailman seksuaaliterveyden päivä muistuttaa vastuusta, joka aikuisella seksuaalikasvattajana on. Siksi aikuisen on hyvä pysähtyä pohtimaan
omia käsityksiään seksuaalisuudesta. Ne välittävät arvoja siitä,
millaisena aikuinen maailman näkee ja millaista ihmisyyttä
hän kasvatuksessaan eteenpäin kuljettaa. Seksuaalikasvatuksen
tulisi avata ja mahdollistaa tilaa nuoren omille erilaisille vaihtoehdoille, jotka mahdollistavat aktiivisen toiminnan. Kasvatuksen tulisi lähteä liikkeelle kasvajien todellisuudesta – huomioiden millaista arkea nuoret tänä päivänä elävät.” Maaret
Kallio, Osmo Kontula. Lähde: Maaret Kallio, Osmo Kontula,
Maailman seksuaaliterveyden päivä 4.9. Suomen Seksologinen
Seura http://www.seksologinenseura.fi/index.cfm?sivu=123
Teksti:Tanja Roth; projektipäällikkö

OIY:N JÄSENEDUT
• Oulun Kiinteistövälitys Oy, -15 %:n alennuksella
normaalipalkkioistamme. (minimi 2500 € sis. alv.)
• Suomen Kattocenter, OULU, 20 % alennus
• Kylpylä Eden: OIY:n jäsen 10 € – avustaja ilmaiseksi
• Respecta apuvälineklinikka Oy: 10 % alennus käteisostoista,
myymälätuotteista
• Medifys: Ensimmäinen hieronta -10 % ja ensimmäisellä
asiakaskäynnillä kehonkoostumuksen mittaus ilmaiseksi.
• Fennia: Ehdollisen omavastuun kotivakuutuksen omaisuusosaan,
15 % alennuksen kodin ja perheen vakuutuksiin (pl.
Sairausturvavakuutus) sekä autovakuutukseen. lisäksi omakotitaloon
riskinmukaisen hinnan, (jopa -25 % alennus tariffista).
• Pyörä-Suvala: Polkupyörät: Tunturi -15 %, Kona -12 %, Rossano
-10 %, Mirraco -12 %, Le Mond -12 %, Cannondale -15 %,
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Trek -10 % – -15 %, Gary Fisher -10 % – -15 %, Cube -8 %, Red
Line -12 %. Muut tuotteet: varaosat ja tarvikkeet: -15 % sh:sta,
spinningkengät, paidat, housut -20 %.
• Hotellimajoitusta jäsenhintaan: Jäsenet majoittuvat erikoishintaan
Restelin ja Sokoksen hotelleissa. Varaukset ja hintatiedot
suoraan hotelleista. Jäsenyhdistyksen jäsenenä hyödyt Suomen
Retkeilymajajärjestön jäsenhinnoista kotimaan SRM-hostelleissa.
• Eckerö Line, hinnat jäsenyhdistyksille: Eckerö Line myöntää
Invalidiliitto ry:lle sen jäsenyhdistyksille, jäsenille ja henkilökunnalle
vuodelle 2013 seuraavat sopimushintaiset matkatuotteet:
Jäsenyhdistyksen jäsen saa etuja esimerkiksi Eckerö Linen matkoista,
joista löydät lisätietoa osoitteesta www.eckeroline.fi. Päiväristeily
maksaa jäsenille alkaen 21 euroa (koodi INVA).

Mitä kuuluu SAMAT-projektille?
SAMAT-projektissa riittää vauhtia. Elokuussa projektilaiset
vierailivat kajaanissa ja Rovaniemellä teemalla ”Vammaiset
oman arkensa asiantuntijoita”. Syksyllä jatkavat tutut ryhmät; IhaNaiset, Miesten vuoro, Avarat sekä Perhetapaamiset
Oulussa ja Kemissä. Uutena ryhmänä käynnistetään syksyn
aikana Perhetapaamiset Rovaniemellä.
Projekti jatkaa yhteistyötä Ammattiopisto Luovin kanssa seksuaalikasvatustuntien tiimoilta. Tunnit toteuttaa
projektipäällikkö Tanja Roth yhdessä Kulttuurikuriirihankkeen toimijoiden kanssa. Helmikuussa 2014 aloitamme Luovin kanssa yhteistyönä vapaavalintaisen ryhmän,
jossa vahvistetaan aikuistuvien nuorten itsenäisen elämän
valmiuksia ja sosiaalisten suhteiden taitoja. Edellämainitun yhteistyön hedelmänä on SAMAT-projektissa syntynyt RAKSA-malli, joka on erityistä tukea tarvitseville
nuorille suunnattu seksuaalisuuden rakennustyömaa. Kirjaimet muodostuvat sanoista: R=rakkaus, A=aikuisuus,
K=kehollisuus, S=seksuaalisuus, A=ajatusten herättäminen.
Lokakuun alusta lähtien projektin palveluohjaaja Minna
Kyngäs-Heikkilä jää vauvalomalle, joten syksyn aikana projekti pyörii vajaalla miehityksellä. Projektissa näin ollen käynnistyvät äitiysloman sijaisen rekryt syksyn aikana.
Seuraa projektin kotisivuja www.samat.kynnys.fi ja facebookia www.facebook.com/samatprojekti niin pysyt ajan ta-

SAMAT-projektin
neuvontapalvelut
Seksuaalisuuteen liittyvissä
asioissa voit ottaa yhteyttä
Tanja Roth p. 040 940 1967 tai
tanja.roth@samat.kynnys.fi.
Vanhemmuuteen ja arjen
hallintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Katja
Kuusela p. 040 940 1965 katja.kuusela@samat.kynnys.fi
Voit varata meiltä myös aikoja henkilökohtaiseen
tapaamiseen!

salla mitä projektissa tapahtuu. Samanlaista erilaista odotusta
voit seurata blogissa ”Samanlainen erilainen odotus”.
Teksti: Minna Kyngäs-Heikkilä ja Katja Kuusela

OIY:N HALLITUS 2013
Nimi
Otso Laxenius
Riku Syrjälä
Anni Mannelin
Satu Syrjälä
Lauri Louhivirta
Pauli Elsilä
Harri Kauppila
Mikko Saukko
Pentti Lotvonen
Kaija Annala

Asema
Puhelin
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
040 7712 675
Jäsen
040 5441 529
Jäsen
040 4123 407
Jäsen
050 5792 552
Jäsen
040 7654 142

HALLITUKSEN KOKOUKSET
VUONNA 2013 KEVÄT:

Kokous
17.10.2013 klo 17.00
14.11.2013 klo 17.00
02.12.2013 klo 17.00

Aineistopäivä
04.10.2013
04.11.2013
27.11.2013

Aineistopäivään mennessä yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tuoda asioita hallituksen käsiteltäviksi seuraavaan kokoukseen.
Asiat ilmoitetaan puheenjohtajalle tai sihteerille puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse
yhdistyksen toimistolle.
• Puheenjohtajan yhteystiedot:
email: pj(at)oiy.fi,
puh: 050 574 1567
• Sihteerin yhteystiedot:
email:jussi.lotvonen(at)oiy.fi
puh: 044 083 6838
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SAMAT- projektin syksy 2013
Perhetapaamiset
Perhetapaamiset on tarkoitettu perheille, joissa
toinen tai molemmat vanhemmat ovat vammaisia tai
pitkäaikaissairaita. Lastenhoito on järjestetty.

Oulun SAMAT-perhetapaamiset
La 12.10. klo 12–15
La 9.11. klo 12–15
La 14.12. klo 12–15
Paikka:

Alle kouluikäinen lapsi perheessä
Kouluikäinen lapsi perheessä
Lapsiparkki/ jouluista toimintaa
Kumppanuuskeskus,
Henkilökunnan kahvihuone, 4. krs,
Isokatu 47, 90100 Oulu

IhaNaiset
Vertaisryhmä vammaisille ja pitkäaikaissairaille täysi-ikäisille naisille.
Ma 7.10. klo 17–19 Tehdään yhdessä taidetta, vieraana Ulla Sauvola,
Kumppanuuskeskus, katutaso, Isokatu 47, Oulu
Ma 4.11. klo 17–19 Plastiikkakirurgisilla hoidoilla kauneutta ja hyvinvointia,
Kumppanuuskeskus, katutaso, Oulu
Ma 2.12. klo 17.19 Vieraana Tuula Rantakari, teema tarkentuu myöhemmin,
Kumppanuuskeskus, katutaso, Oulu

Miesten vuoro
Vertaisryhmä vammaisille ja pitkäaikaissairaille miehille.
Ma 9.10. klo 17–20 Keilaus.
Pelixir, tukkimiehentie 1 (Alppila)
Muut syksyn kokoontumiset ilmoitetaan myöhemmin nettisivuilla
ja fb:ssä. Ohjaajana Jussi Lotvonen.

www.samat.kynnys.fi
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Avarat-ryhmä
Avoin yli 18-vuotiaille sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, toimintarajoitteeseen tai vammaan
katsomatta. Ryhmä on suunnattu niille, jotka pohtivat omaa tai läheisensä seksuaalista suuntautumista.
To 3.10. klo 17–19 Teema Elämäni luovat ratkaisut
To 28.11. klo 17–19 Sukupuoli-identiteettini
Paikka:
Kumppanuuskeskus, katutaso, Isokatu 47, Oulu
Tervetuloa ryhmiin uudet ja ”vanhat” ryhmäläiset!
Ilmoittautumiset minna.annala@samat.kynnys.fi tai 040 940 1969
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Neuvontapalvelut
Seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä
Tanja Rothiin p. 040 940 1967 tanja.roth@samat.kynnys.fi.
Vanhemmuuteen ja arjen hallintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä
Katja Kuusela p. 040 940 1965, katja.kuusela@samat.kynnys.fi tai
Minna Kyngäs-Heikkilä p. 040 940 196, minna.kyngas@samat.kynnys.fi

SAMAT-projektin tarkoituksena on edistää tietoutta vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden ihmisten oikeudesta seksuaalisuuteen, parisuhteeseen ja
perhe-elämään. Projektin tarkoituksena on kehittää arkea tukevia menetelmiä
perheille, joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat vammaisia tai
pitkäaikaissairaita. Koulutamme ammattihenkilöstöä seksuaalisuuteen ja
perheelämään liittyvissä asioissa.

www.facebook.com/samatprojekti
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Hallituksen jäsenet esittäytyvät
Harri Kauppila
Hallituksen jäsen

Pauli Elsilä
Hallituksen jäsen

Olen 34-vuotias tietohallinto merkonomi. Minulla on oma yritys, toimin
lähitukihenkilönä. Autan asiakkaita,
erilaisissa teknisissä ongelmissa, heidän
ehdoillaan ja omassa ympäristössä. Lähitulevaisuuden suunnitelmissa on myös
jatko-opinnot. Harrastan aktiivisesti
voimanostoa maajoukkuetasolla.

Olen 68-vuotias eläkeläinen Oulusta.
Yhdistystoimintaan tulin mukaan viisitoista vuotta sitten vammauduttuani.
Työurani olen tehnyt Oulun Energialla yli kolmekymmentä vuotta. Yhdistyksen hallituksessa olen toiminut
yli kymmenen vuotta. Toimin yhdistyksessä hyvin monenlaisissa tehtävissä,
pääasiassa vertaistukitoiminnassa alaraaja-amputoitujen
kanssa. Koen myös tärkeinä asioina vammaisille ihmisille
esteettömyyden ja sairaanhoitoasiat. Perheeseeni kuuluu
vaimo ja kaksi aikuista lasta.

Mikko Saukko
Hallituksen jäsen
Olen 28-vuotias oululainen nuori mies.
Ennen vammautumista opiskelin lähihoitajaksi. Tällä hetkellä en ole työelämässä, mutta puuhastelen nuorten parissa.

Lauri Louhivirta
Hallituksen jäsen
Olen nelikymppinen diplomi-insinööri
Oulusta. Puolet elämästäni olen kärryllä
ajellut ja yrittänyt muuttaa Suomea vammaisystävällisempään suuntaan. Viimeisin veto siinä taistelussa on politiikkaan
siirtyminen – olen kaupunginvaltuutettu
ja vedän rakennuslautakuntaa. Valitettavasti esteettömyyspuolella on vielä kovasti tekemistä. Rakkain harrastukseni on alppihiihto, jossa olen
toiminut kaikissa mahdollisissa tehtävissä kilpaurani jälkeen.
Apteekki lähelläsi

Riku Syrjälä
Varapuheenjohtaja
Olen 43-vuotias oikeustieteen opiskelija.
Opinnoistani on jäljellä enää lopputyö.
Sitten valmistun lakimieheksi. Aikaisemmalta koulutukseltani olen yo-merkonomi. Olen Oulun kaupungin vammaisneuvoston jäsen. Olen aktiivisesti
mukana politiikassa, joten minulla on
myös muutamia muita luottamustoimia.
Minulla on kaksi lasta, iältään 1 ja 2 vuotta.

Kastellin Apteekki sijaitsee kätevästi OYS:a
vastapäätä Katrillin talossa.

Meille on helppo tulla

Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä. Apteekkimme edessä on runsaasti ilmaista parkkitilaa.
Liikuntaesteisillä on vaivaton pääsy apteekkiin.

Apteekki lähelläsi
Apteekki
Kattavat lähelläsi
aukioloajat
Kastellin Apteekki sijaitsee kätevästi OYS:a

Kastellin
Apteekki
sijaitsee
kätevästi
OYS:a
Apteekki
lähelläsi
vastapäätä
Katrillin
talossa.
Palvelemme
nyt myös
iltaisin
ja viikonloppuisin.
vastapäätä
Katrillin talossa.
Kastellin Apteekki
sijaitsee
Meille on kätevästi
helppo tulla OYS:a

Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä. ApteekMeille
on helppo
vastapäätä
Katrillintulla
talossa.
kimme edessä on runsaasti ilmaista parkkitilaa.

Oulun 11. Kastellin Apteekki

Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä.
Apteekkimme
Liikuntaesteisillä on vaivaton
pääsy apteekkiin.

edessä on
runsaasti
ilmaista
parkkitilaa.
Meille
on
helppo
tulla
Kattavat
aukioloajat

Palvelemme
nyt myös
iltaisin
ja viikonloppuisin.
1, pääsy
90230
OULU
Liikuntaesteisillä
on vaivaton
apteekkiin.
PoikkeaKumpulantie
meille OYS:n
valoristeyksestä.
Apteek-

Kattavat
kimme
edessä
on353
runsaasti
parkkitilaa.
Puh.
040
0033,
08
330
033
Oulunilmaista
11.
Kastellin
Apteekki
aukioloajat
Liikuntaesteisillä on vaivaton
pääsy
Kumpulantie
1, apteekkiin.
90230 OULU

Palvelemme:
Palvelemme
nyt

ma–la
su 10–18
Puh.8–21,
040 353 0033,
08 330 033

myös iltaisin
ja
Kattavat
aukioloajat
Palvelemme: ma–la 8–21, su 10–18

viikonloppuisin.
kastellin.apteekki@apteekit.net
• www.kastellinapteekki.fi
Palvelemme nyt myös iltaisin
ja viikonloppuisin.

kastellin.apteekki@apteekit.net • www.kastellinapteekki.fi

Oulun 11. Kastellin Apteekki
Kumpulantie 1, 90230 OULU
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Palvelemme: ma–la 8–21, su 10–18

www.madata.fi

Satu Syrjälä
Hallituksen jäsen

Kaija Annala
Hallituksen jäsen

Olen työskennellyt 19 vuotta sopimussihteerinä. Koulutukseltani olen markkinointimerkonomi, lisäksi olen opiskellut
sopimus- ja yhteisöoikeutta sekä johtamista. Pyörätuoli, nykyisin sähkäri on
kulkenut syntymästä saakka mukanani.
Olen pitkänlinjan yhdistysaktiivi työssä
ja vapaa-ajalla. Tämä näkyy luottamusmiestoimintana ja hallitustyöskentelynä muutamissa yhdistyksissä. Viimeisin ajanviejäni on ollut politiikkaan sotkeutuminen yhdeksi vaikuttamisen keinoksi, kohti esteetöntä
yhteiskuntaa. Muun ajan ulkoilen ja kerhoilen lasten kanssa.

Olen toiminut yhdistyksessä aktiivisesti
jo yli 40 vuotta. Vammaani olen kantanut mukanani syntymästä saakka. Nykyään aikani kuluu yhdistystoiminnan
lisäksi mummon virkaa toimittaen. Jäsenistö ja Kesäkoti Irjala ovat lähellä sydäntäni. Irjalassa olen touhunnut emäntänä
niin kauan, kuin muistan.

Otso Z. Laxenius
puheenjohtaja
Hei, olen Otso Z. Laxenius ja toimin
OIY:n hallituksen puheenjohtajana. Siviilissä olen naimaton kolmikymppinen,
joka käy töissä Nordea pankissa tehden
siellä Sijoituspäällikön tittelillä töitä.
Yhdistyksessämme minulla on historiaa vuodesta 2011 alkaen ja jo aiemmin
2000 -luvun puolivälin paikkeilta. Muuta
yhdistystoimintaa en tällä erää harrasta luottamustoimenani,
mutta olen historiassani ollut mukana useissa yhdistyksissä,
hallituksen jäsenestä aina puheenjohtajan tehtäviin saakka.
Yhdistystämme haluan olla osaltani luotsaamassa kohti palvelevaa edunvalvontayhdistystä, joka on jokaisen jäsenen apuna
– arjessa.

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

Pentti Lotvonen
Hallituksen jäsen
Olen Oulun Invalidien Yhdistys ry:n hallituksessa kuudetta vuotta ja yhdistyksen jäsenenä hieman kauemmin. Alkuvuosina hoitelin Irjalaa, toimien Irjalan isäntänä. Tällä
hetkellä touhuilut Irjalassa ovat vähentyneet työkiireiden
vuoksi. Kouluttauduin aikuisiässä lähihoitajaksi ja toimin
Lintulammen asukasyhdistyksessä ohjaajana/ vammaisavustajana. Olen saanut yhdistykseltä paljon hienoja kokemuksia
ja oppia työhöni. Itselleni tärkeitä asioita yhdistyksessä ovat
Kesäkoti Irjala, jäsenistön eteen toimiminen ja avustamistehtävät.

Anni Mannelin
Hallituksen jäsen
Nimeni on Anni Mannelin, 23. Olen
ensimmäistä kautta mukana Oulun
Invalidien yhdistyksen hallituksessa.
Useamman vuoden olen ehtinyt jo olla
Invalidiliiton nuorisotoimikunnassa ja
muissakin järjestömaailman hommissa.
Aikaani vie järjestötoiminnan lisäksi salibandy, rakas perhe, koiran koulutus sekä
Hyvän ympäristön tekijä
yliopisto-opinnot.

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
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Kaakkurin pesukatu, oikeasti esteetön
vaihtoehto vammaisautoilijoille,
jäsenhintaan!
Yhdistyksemme jäsen, aktiivinen vammaisautoilija Markku
Laulumaa Invapalvelu Oy:stä kävi kokeilemassa pesukadun
Kaakkurissa.
Kaakkurin Pesukatu sijaitsee Oulussa, Kauppakeskus K-Citymarket Kaakkurin alueella. Pesukadun erikoisuus on palvelun
helppous. Paikalla on aina henkilökuntaa, joka neuvoo ja palvelee heti auton saapuessa pesuun. Asiakas kertoo henkilökunnalle valitsemasi pesuohjelma ja maksaa, kaikki tapahtuu
autossa istuen. Pesuihin kuuluu henkilökunnan käsin tekemä
puhdistusaineen ruiskutus, joka takaa puhtaan lopputulok-
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sen. Pesun yhteydessä voit myös imuroida ja puhdistaa autosi ilmaiseksi. Käytössäsi on myös laadukkaita Autoglymin
sisäpintojen puhdistus- ja hoitoaineita veloituksetta kesäisin.
Tämän lisäksi henkilökunta opastaa kaikkia asiakkaita auton
puhdistukseen liittyvissä asioissa.
Pesukadun asemanhoitaja Jukka Vuontijärvi mukaan heidän tehtävä on palvella asiakasta mahdollisimman hyvin ja
tehdä auton pesusta mahdollisimman helppoa. ”Asiakkaan
ei tarvitse nousta autosta pois vaan irrotamme tarvittaessa
antennit tms. Tämän vuoksi olemme huomanneet toimintamme soveltuvan erinomaisesti juuri vammaisille ihmisille”

Jukka kertoo. Kaakkurin pesukatu on halunnut myös mahdollistaa autonpesun usein pienituloisille vammaisille, joille
auto on välttämätön liikkumisen apuväline tarjoamalla Oulun Invalidien Yhdistys ry:n jäsenille ja vammaisen pysäköintilupa omistajille tehopesun 10 €:lla. ”Tarjoamme Oulussa
ainoana tällaista palvelua, auto käydään aina alussa läpi henkilökunnan toimesta. Pesemme auton ensin painepesurilla,
jotta saamme irtolian pois. Tämä vähentää riskiä naarmuttaa
maalipintaa pesussa. Esipesu tapahtuu liuotinaineiden levityksen jälkeen, eli levitämme liotinaineet auton ajaessa sisään.
Tämän jälkeen otamme maksun ja huuhtelemme asiakkaan
ajaessa linjalle. Samalla tarkastamme auton päälisinpuolin,
että auto on pesukunnossa, näin varmistamme mahdollisimman hyvän pesutuloksen” asemahoitaja Vuontisjärvi kertoo.
Pesukatu on myös nopea tapa pestä auto, ”normaalisti pesu
kestää vain viisi–kuusi minuuttia, parhaillaan voimme pestä
45 autoa tunnissa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka jonossa
olisi viisikin autoa ennen sinua, odotusaika ei ole pitkä, koska
autot menevät jonossa pesuun” Vuontisjärvi selvittää.
Teksti: Jussi Lotvonen
Kuva: Jarkko Heikkinen

Tervetuloa palvelevaan
Tervetuloa
Tervetuloa
palvelevaan
palvelevaan
Tervetuloa
palvelevaan
apteekkiimme!
apteekkiimme!
apteekkiimme!
apteekkiimme!

Avainapteekit
tukevat
omaishoitajia. Olet
Avainapteekit
tukevat
mukana
tukemassa
ostamalla
Avainapteekitomaishoitajia.
tukevat
Avainapteekit
omaishoitajia.
tukevat
Olet
omaishoitajia. Olet
Omaishoitaja‐tarroilla
varuste8uja
mukana
tukemassa
mukana
ostamalla
tukemassa
ostamalla
OletTervetuloa
mukana tukemassa
palvelevaan
tuo8eita.
Omaishoitaja‐tarroilla
Omaishoitaja‐tarroilla
varuste8uja
varuste8uja
ostamalla Omaishoitaja‐tarroilla
tuo8eita.
tuo8eita.
apteekkiimme!

varustettuja tuotteita.

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

Palvelemme
ma–pe klo 8.30–21.00
la–su klo 10.00–21.00
Isokatu 45, 90100 OULU
puhelin: 08 311 3112
www.oulunkeskusapteekki.ﬁ
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Hei sinä Pohjois-Suomessa asuva
raaja-amputoitu tai selkäydinvammainen,

Sinustako vertaistukihenkilö?
Tule koulutukseen ja auta muita!
Hei sinä Pohjois-Suomessa asuva
raaja-amputoitu tai selkäydinvammainen,

SINUSTAKO VERTAISTUKIHENKILÖ?
Oulu, 16.–17.11.2013
(la–su) JA AUTA MUITA!
TULE KOULUTUKSEEN
Oulun Invalidien Yhdistys ry, Oulu,
Invalidiliitto
ry sekä Selkäydinvammaiset
Akson ry järjestävät yhdessä
16.-17.11.2013
(la-su)
vertaistukihenkilökoulutuksen raaja-amputoiduille ja selkäydinvammaisille, jotka haluavat toimia
tukena apua tarvitsevalle.
Oulun Invalidien Yhdistys ry, Invalidiliitto ry sekä Selkäydinvammaiset Akson ry järjestävät yhdessä
Vammautuminen,
sairastuminenraaja-amputoiduille
tai vammaisen lapsen
syntymä muuttaa elämää
vertaistukihenkilökoulutuksen
ja selkäydinvammaisille,
jotkamonella
haluavattavalla.
toimia
tukenasamaa
apua tarvitsevalle.
Keskustelu
kokeneen ja siitä selviytyneen kanssa auttaa jaksamaan. Vertaistuki on yksilön tai
perheen saamaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukea ja ohjausta henkilöltä tai ryhmältä, jolla on
Vammautuminen, sairastuminen tai vammaisen lapsen syntymä muuttaa elämää monella tavalla.
omakohtainen
vastaavanlaisesta
vammasta, sairaudesta
tai jaksamaan.
traumaattisesta
kokemuksesta.
Keskustelukokemus
samaa kokeneen
ja siitä selviytyneen
kanssa auttaa
Vertaistuki
on yksilön
Jostaikoet
haluasaamaa
auttaa vapaaehtoisuuteen
kaltaistasi elämän haasteissa,
koulutukseen!
kestää
perheen
perustuvaa ilmoittaudu
tukea ja ohjausta
henkilöltä Koulutus
tai ryhmältä,
jolla
omakohtainen
kokemus vastaavanlaisesta
vammasta,
sairaudesta
tai traumaattisesta
kaksion
päivää
sisältäen koulutusmateriaalin,
kahvit ja lounaat.
Koulutus
on maksuton.
Lauantain
kokemuksesta.
vapaaehtoinen illallinen on omakustanteinen.
Jos koet halua auttaa kaltaistasi elämän haasteissa, ilmoittaudu koulutukseen! Koulutus kestää

kaksi päivää
sisältäen
koulutusmateriaalin,
kahvit
ja lounaat. Koulutus on maksuton. Lauantain
Paikka:
Rehapolis,
Kiviharjunlenkki
4, 90220
OULU
vapaaehtoinen illallinen on omakustanteinen.
Aikataulu: (koulutuksen tarkempi aikataulu jaetaan koulutuksessa)
La 16.11.2013 klo 9.00–17.00, vapaaehtoinen illallinen hotellilla klo 19.00 alkaen
Paikka: Rehapolis,
Kiviharjunlenkki 4, 90220 OULU
Su 17.11.2013
klo 10.00–16.00
Aikataulu: (koulutuksen tarkempi aikataulu jaetaan koulutuksessa)
La 16.11.2013 klo. 9.00 – 17.00, vapaaehtoinen illallinen hotellilla klo. 19.00 alkaen
IlmoittautumisetSuja17.11.2013
erityisruokavaliot
pe–9.11.2013
mennessä:
klo. 10.00
16.00

Jussi Lotvonen, puhelimitse 044 083 6838 tai sähköpostilla info@oiy.fi

Ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot pe 9.11.2013 mennessä:
Jussi Lotvonen, puhelimitse 0440 836 838 tai sähköpostilla info@oiy.fi

TERVETULOA MUKAAN!
TERVETULOA MUKAAN!
Oulun Invalidien
Yhdistys ry,
Invalidiliitto
ry ja Selkäydinvammaiset
Akson ry Akson ry
Oulun Invalidien
Yhdistys
ry, Invalidiliitto
ry ja Selkäydinvammaiset

Mukana yhteistyössä Coloplast ja Respecta

Mukana	
  yhteistyössä	
  Coloplast	
  ja	
  Respecta
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Hammar,
valoisa palvelija!

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

www.jaalihalli.fi
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.

OULU, Tapsitie 5
Puh. 044 7997 600

Meillä on parhaat valaisinvalikoimat, parhaat kodinkonemerkit ja
palvelu.

KEMPELE, Myllytie 2
Puh. 044 7997 400

Kun tarvitsette sähkösuunnittelua, asennuspalvelua tai
sähköurakointia, niin osoite on tietenkin Hammarin Sähkö, Suomen
vanhin sähköliike, ja tietenkin luotettava.

Palvelemme:
OJAN RAUTA

arkisin 7–19, la 9–16

www.ojanrauta.com

(minimi 2500 € sis alv.)
Yrittäjä Janne Tuovila on Oulun Invalidien Yhdistyksen pitkäaikainen jäsen.

Kauppurienkatu 23, 5 krs., 90100 Oulu
p. 0400 195 778 / Janne • p. 0400 195 479 / Eero
www.ouki.fi

LIIKKUMISEEN
VERRATON APUVÄLINE
apuajoneuvo.fi
LIIKKUMISEEN
VERRATON
APUVÄLINE

®
S H O PSR
HI
OD
P RE
I DR
E R®

-15 %:n

alennuksella normaalipalkkioistamme.

VERRATON APUVÄLINE

S H O P R I D E R®

tarjoamme ammattitaitomme käyttöön

aSKotalon HaMMar, p. (08) 331 114

S H O P R I D E R®

Yhdistyksen jäsenille

HaMMarin SäHKötalo, ilmarinkatu 7, 90400 oUlU, p. (08) 311 5331

VERRATON APUVÄ

TTUA
TAA
LIIKKUMISEEN
LAATUA!

apuajoneuvo.fi
LIIKKUMISE
apuajoneuvo.fi

TAATTUAA!
TILAA
LAATU
TTUA ESITE
KATTAVA
TAATILAA
ATUA!

apuajoneuvo.

LA

1244 282
040KATTAVA
ESITE

TILAA
TUA 282
AAT1244
T040
KATTAVA
A!
LAATUESITE

MAAHANTUONTI, MYYNTI JA VUOKRAUS: KUUSILUOTO OY
Kehittäjänkatu 16, 04440 JÄRVENPÄÄ info@apuajoneuvo.fi
MAAHANTUONTI, MYYNTI JA VUOKRAUS: KUUSILUOTO OY

040 1244 282

Kehittäjänkatu 16, 04440 JÄRVENPÄÄ info@apuajoneuvo.fi

TILAA
ESITEOY
KATTAVA
KUUSIL
UOTO

MAAHANTUONTI,
MYYNTI JA VUOKRAUS:
MAAHANTUONTI,
MYYNTI JAKUUSILUOTO
VUOKRAUS: OY
Kehittäjänkatu 16, 04440 JÄRVENPÄÄ info@apuajoneuvo.fi

040 1244 282

Kehittäjänkatu 16, 04440 JÄRVENPÄÄ

MAAHANTUONTI, MYYNTI JA VUOKRAUS: KUUS
Kehittäjänkatu 16, 04440 JÄRVENPÄÄ info@a
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Pikku-Syötteestä vapaa-ajankeskus myös
Pikku-Syötteestä kehitetään esteetön vapaa-ajankeskus jossa
liikuntaesteiset, vaikeavammaiset ja muutoinkin erityistä tukea
tarvitsevat lapset, nuoret ja aikuisetkin pääsevät nauttimaan
erilaisista aktiviteeteista ja elämyksistä.
Toiminnan kehittämistä erityisryhmille on tehty pitkäjänteisesti jo usean vuoden ajan sekä tilojen esteettömyyden
että aktiviteettipalveluiden räätälöinnin osalla. Kehitystyötä
on tehty vahvassa yhteistyössä mm. Oululaisen Tervaväylän
erityiskoulun, Saksalaisen Lebenshilfe-yhdistyksen ja Oulun Invalidien Yhdistys ry:n kanssa. Yhteistyössä tuotetaan
ja kehitetään Pikku-Syötteelle erityisryhmille suunnattuja vapaa-ajan palveluita ja tapahtumia. Samalla kehitetään
koulutukseen, ammatilliseen osaamis- ja opiskelijavaihtoon,
kulttuuriin ja matkailupalvelutuotantoon liittyviä yhteistyömuotoja. Laajan yhteistyön tavoitteena on mahdollistaa
tasavertaisten mahdollisuuksien tarjoaminen erityisryhmille
leiritoiminnan ja myös vapaa-ajan matkailupalveluiden saroilla. Samalla luodaan uusia mahdollisuuksia myös kansainväliseen yhteistyöhön ja kohtaamisiin erityisnuorille ja -aikuisille. Toiminnan avulla pyritään löytämään uusia keinoja
erityisryhmien hyvinvoinnin tukemiseen ja syrjäytymisen
ehkäisyyn.
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Tervaväylän koulu on valtion ylläpitämä erityiskoulu sekä oppimis- ja ohjauskeskus, joka sijaitsee Oulussa. Toiminnan painopiste on erityisopetuksessa ja sitä tukevissa kuntoutus-, hoito- ja
tukipalveluissa pohjoisen Suomen alueella. Tervaväylän koulu
on mm. toteuttanut yhteensä 140 oppilaan ja heidän ohjaajiensa
talviliikuntapäivän Pikku-Syötteellä. Päivän ohjelmaan kuului
mm. laskettelua, lumikenkäilyä, murtomaahiihtoa, mäenlaskua, koiravaljakkoajelua, moottorikelkka-ajelua, tutustuminen
igluun ja paitapaja sisätiloissa. Kaikissa aktiviteeteissä huomioitiin osallistujien vaatimat yksiölliset tuki- ja ohjaustarpeet.
Lebenshilfe on itsenäinen ja yleishyödyllinen, kehitysvammaisille, heidän perheilleen, asiantuntijoille ja ystäville tarkoitettu yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on rikastuttaa kehitysvammaisten ja heidän perheidensä elämää ja luoda heille
mahdollisuuksia normaaliin elämään yhteiskunnan jäseninä.
Lebenshilfe yhdistyksellä on 514:ssä paikallisessa jäsenyhdistyksessään 135 000 jäsentä.
Pikku-Syötteen ja Lebenshilfen välinen yhteistyö käynnistyi jo vuoden 2011 aikana, jonka jälkeen on yhteistyössä edetty nyt siihen vaiheeseen että, ensimmäinen vammaisryhmä
Saksasta Waltropin alueelta vietti 12 päivän mittaisen leirin
Pikku-Syötteellä syyskuussa 2013. Leiri onnistui hienosti ja
palaute oli erittäin positiivista. Leirillä toteutettiin monia eri-

erityisryhmille
laisia aktiviteetteja joista vieraat saivat ikimuistoisia elämyksiä
kotiinvietäväksi. Tulevana talvena 13 Lebenshilfen paikallisjohtajaa tulee Pikku-Syötteelle tutustumaan toimintaan ja
sopimaan jatkovierailuista.
Oulun Invalidien yhdistys on tehnyt jo pitkään yhteistyötä Oulun Seudun Setlementin ja myös Pikku-Syötteen
kanssa mm. vammaislaskettelun ja tapahtumien tiimoilta.
14.-16.3.2014 järjestetään erityisryhmille suunnattu viikonlopputapahtuma ja samalla 15.3. toteutetaan VAU ry:n
(Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry on urheilu- ja
liikuntajärjestö, jonka tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja
kehittää liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten henkilöiden
sekä elinsiirtoväen liikunnan harrastamisen ja kilpailemisen
mahdollisuuksia ja olosuhteita.) kanssa Lumilauantai tapahtuma. Tapahtuman järjestämiseen osallistuvat OIY, Malike (Malikkeen tarkoituksena on sekä vaikuttaa vallitseviin
asenteisiin että tarjota toiminnallisen vertaistuen mahdollisuus vaikeavammaisten lasten perheille ja vaikeavammaisille
aikuisille itselleen), Virpiniemi, OSS ry ja Pikku-Syöte. Tapahtuma tarjoaa ajankohtaista asiaa sekä yhdessä tekemistä
kaikille ikäryhmille. Ohjelmassa on esimerkiksi laskettelua,
lumikenkäilyä, husky- ja moottorikelkka-ajelua, herkullista
ja terveellistä ruokaa sekä paljon iloa ja riemua osallistujille.

Pikku-Syötteen omistava Syötekeskus Oy on
yleishyödyllinen osakeyhtio joka sai Suomalaisen työn liitolta 10.12.2012 Yhteiskunnallinen
yritys -merkin. Yhteiskunnallinen yritys -merkki
on suunnattu yrityksille, jotka pyrkivät liiketoimintansa avulla ratkaisemaan yhteiskunnallisia
tai ekologisia ongelmia sekä edistämään yhteiskunnallisia tavoitteita. Ne käyttävät pääosan
voitostaan yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen.
Syötekeskus Oy:n omistaa poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys
Oulun Seudun Setlementti ry.
www.oulunsetlementti.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 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. 044 083 6838, jussi.lotvonen@ouluninvalidienyhdistys.net
Tukihenkilöön voi ottaa yhteyttä tukea haluava henkilö itse tai hänen luvallaan
vaikkapa työntekijä.

1,14/1,40€€ ++ pvm
pvm
1,14/1,40

1,14/1,40 € + pvm
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1,14/1,40
€ +€pvm
1,14/1,40
+ pvm

1,14/1,40 € + pvm

Sellina Oy
tarjoaa palveluitaan ikäihmisille ja kotitalouksille
aina siivouksesta sairaanhoitoon saakka.
Varatkaa aika ilmaiseen palvelukartoitukseen.

0800 966 46
(numero on ilmainen)
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Uutta kuntoutuksessa
Painokevennetty kävelyharjoittelu
Painokevennettyjä kävelyharjoittelulaitteita on Suomessakin
jo useammanlaisia. Etsimme fysioterapialaitoksemme tarpeisiin sopivaa laitteistoa ja päädyimme hankkimaan LiteGaitin
ja siihen sopivan kävelymaton.
LiteGaite on ”nosturi”, jonka kanssa asiakkaalle puetaan
erittäin miellyttävä tukiliivin tapainen korsetti. Korsetissa on
jalkojen välistä kulkeva haaraosa estämässä sen liikkumista.
Korsetti kiinnitetään valjailla nosturiosaan, jolloin asiakas voi
vaikka irrottaa jalat lattiasta ja istua turvallisesti kiinnitettynä.
Asiakkaalla tulee olla kyky kevyesti varata yhteen jalkaan,
jotta laiteharjoittelusta saadaan täysi hyöty.
Asiakkaan on mahdollista LiteGaitin avulla tehdä aktiivisia, monipuolisia harjoituksia koko keholle. Näin fysioterapeutin kädet vapautuvat asiakkaan tukemisesta ja harjoitteista
voi tehdä vaativampia turvallisesti.
Harjoitukset joita LiteGaitilla voi mm. tehdä: seisomaasennon harjoitus, askelen harjoittamiset eri suuntiin, por-

taalle astuminen ja laskeutuminen alas. Ylävartalon
kiertoliikkeet ja erilaiset
kurkotukset ovat helppoja
harjoittaa tuettuna. Käsillä tehtävät harjoitukset,
esim. pallon kiinniottaminen ja heitto, tuovat koko
kehoon monipuolista treeniä.
Laitetta itseään voi liikuttaa eteen, taakse ja sivusuuntiin. Sen avulla voi
kävellä pitkääkin käytävää
pitkin ja mennä vaikka asfaltoidulle pihalle.
LiteGaitin kanssa on tehokasta käyttää kävelymattoa, jonka päälle nosturi siirretään.
Silloin voi harjoitella normaalia askelrytmiä, kävellä pitempääkin matkaa ja huomata ylävartalon myötäliikkeiden tulevan automaattisesti mukaan. Tällöin fysioterapeutin on helppo kiinnittää huomiota ryhtiin ja asennon symmetrisyyteen.
Kaikki aktiivinen liike suorassa asennossa tehostaa hengitystä,
nostaa sykettä ja tehostaa suolen toimintaa.
Käytämme LiteGait-laitetta monilla eri asiakasryhmillä.
Moni MS-tautia sairastava on iloisena todennut, että onpa
ihana olla suorassa asennossa. Krooniset selkäongelmat sekä
lonkka-, polvivaivat ja nilkkavaivat aiheuttavat virhekuormitusta, jota voi ”korjata” turvallisesti valjaisiin kiinnitettyinä.
Kevennyksen määrää voi säätää valjailla, joka on tärkeä huomioida erityyppisessä kuntoutuksessa.
LiteGaitissa voi käydä tutustumassa itsemaksavana asiakkaana tai tulla oman fysioterapeutin kanssa kokeilemaan kuntoutuksen maksusitoumuksella. Laitteen käyttöä ohjaa aina
Medifysin fysioterapeutti.

Lisätietoja näistä mahdollisuuksista voit kysyä Medifysistä
puhelimella numerosta 020 7424 400, johon voit jättää
soittopyynnön fysioterapeutille tai lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen medifys@medifys.fi.
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Oulun
Hautaustoimisto
Arvo Kova Oy

Yksilölliset
hautakivet Kovan
kiviveistämöltä!

Taidolla ja
kokemuksella,
elämän palvelua
surun kohdatessa.

Hautakivet nopeasti
ilman välikäsiä
kiviveistämöltämme.

Oulun Hautaustoimiston
auto vuodelta 1936

www.oulunseudunsahko.fi
www.oulunseudunsahko.fi
www.oulunseudunsahko.fi

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

Tervetuloa	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
hyvän	
  palvelun	
  
lähiapteekkiin	
  
Palvelemme	
  

Ma	
  –	
  pe	
  8	
  –	
  18	
  
La
	
  9	
  –	
  16	
  
Puh.	
  08	
  341391	
  
www.merikoskenapteekki.ﬁ	
  

pesula:
Liitintie 11, Oulu, puh. 08 530 6950
palvelupisteet:
• Kastellin Kukka
Ranta-Kastellin tie 4 (Kastellin ostoskeskus)
Avoinna: ma–pe 9–18, la 9–15, su 11–15
• Kukka-Bukett
Merikoskenkatu 8
Avoinna: ma–pe 10–20, la-su 9–18
• Vuokon Kukka
Hiirihaukantie 5 (Kaukovainion ostoskeskus)
Avoinna: ma–pe 9–18, la–su 9–15

Liikkeemme palvelee osoitteessa
Koulukatu 28, 90100 OULU
p. 044 204 0574

Rahaliike Numismatics Coins
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Invalidiliiton Oulu-Kainuu alueyhdistykset
Suomen Lions-liitto ry, I-piiri / Lions-clubit

TIEDOTE

Suomen LionsLions-Liitto, I-Piiri
Palvelulla hyvinvointia
TIEDOTE INVALIDILIITON JA SUOMEN LIONS-LIITTO RY:n YHTEISTYÖSTÄ

Tiedote Invalidiliiton ja
Suomen Lions-liitto ry:n
yhteistyöstä

30.9.2013

Invalidiliitto ja Suomen Lions-liitto ry ovat tehneet alkuvuodesta 2013 yhteistyösopimuksen, joka kestää
30.6.2014 saakka, mikä koskettaa Invalidiliiton paikallisyhdistyksiä. Sopimuksen mukaisesti Suomen Lionsliitto ry:n paikalliset klubit tuottavat jäljempänä tai erikseen määritellyt palvelut Invalidiliiton
paikallisyhdistysten jäsenille.
Lions-klubit ovat mukana oman päätöksensä mukaisesti ja suorittavat kertaluontoisia palveluita,
Invalidiliiton paikallisyhdistystenjäsenten auttamiseksi. Yhteistyöstä ei peritä palvelumaksua, vaan kyse on
ilmaisesta palvelusta, kuten esimerkiksi pihan haravoinnista tai renkaan vaihdosta. Mahdollisia
kertaluontoisia palveluita voivat olla myös paikallisen Invalidiyhdistyksen tilojen (ns. kesäkodit ym.) talkoot.
Palvelun tarvitsija kustantaa itse mahdollisesti tarvittavat materiaalit tms. (esim. lamput, pesuaineet).

Oulu-Kainuun alueen Lions yhteistyön
puuhamiehinä toimivat Jussi Lotvonen
OIY ja Pertti Sankilampi Lions-Club I-Piirin
piirivastaava.

Sopimus perustuu molempien osapuolten (paikallinen Invalidiliiton jäsenyhdistys ja Lions-klubi) osalta
vapaaehtoisuuteen. Mikäli toiveena on sellainen tehtävä, jonka Lions-liiton piiripäällikkö/paikallinen Lionsklubi arvioi sopimattomaksi tai vaaralliseksi, tehtävästä voidaan kieltäytyä. Sopimus ei koske
palvelukohteita, ja
jotka
edellyttävät
viranomaistenry
määrittämää
ammatillista
sähkötyöt).
Invalidiliitto
Suomen
Lions-liitto
ovat tehneet
alku-pätevyyttä
ton (esim.
piiripäällikkö/paikallinen
Lions-klubi arvioi sopimattoSopimuksen piirin eivät myöskään kuulu tehtävät, joita tekee säännöllisesti käyvä kodinhoitaja tai muu
vuodesta
maksi tai vaaralliseksi, tehtävästä voidaan kieltäytyä. Sopimus
avustaja. 2013 yhteistyösopimuksen, joka kestää 30.6.2014

saakka, mikä koskettaa Invalidiliiton paikallisyhdistyksiä. ei koske palvelukohteita, jotka edellyttävät viranomaisten
Lions-klubit suorittavat kertaluontoisia palveluita jatkuvaluontoisesti, eli ympäri vuoden voi pyytää apua,
Sopimuksen
mukaisesti
Lions-liitto ry:n paikalliset määrittämää ammatillista pätevyyttä (esim. sähkötyöt). Somutta klubit voivat
itse päättää,Suomen
koska apu annetaan.
klubit tuottavat jäljempänä tai erikseen määritellyt palvelut pimuksen piirin eivät myöskään kuulu tehtävät, joita tekee
Invalidiliiton Oulu-Kainuun alue on aloittanut aktiivisen yhteistyön Suomen Lions-Liitto ry:n I-Piirin kanssa,
Invalidiliiton
jäsenille.
säännöllisesti
käyvä kodinhoitaja tai muu avustaja.
tämän yhteistyönpaikallisyhdistysten
kautta liittojen välisen yhteistyösopimuksen
tavoitetta tullaan toteuttamaan
aktiivisesti.
Lions-klubit ovat mukana oman päätöksensä mukaisesti ja
Lions-klubit suorittavat kertaluontoisia palveluita jatkuvaMITÄ INVALIDILIITON ALUEYHDISTYSTEN TULISI TEHDÄ ASIAN KANSSA?
suorittavat kertaluontoisia palveluita, Invalidiliiton paikallis- luontoisesti, eli ympäri vuoden voi pyytää apua, mutta klubit
- Tiedottaa oman yhdistyksen
jäseniäYhteistyöstä
yhteistyöstä ei peritä palveyhdistystenjäsenten
auttamiseksi.
voivat itse päättää, koska apu annetaan.
- Ottaa yhteyttää oman alueen Lions-Clubiin
lumaksua,
vaan
kyse on ilmaisesta palvelusta, kuten esimerInvalidiliiton Oulu-Kainuun alue on aloittanut aktiivisen
- Aloittaa
yhteistyö
kiksi pihan haravoinnista tai renkaan vaihdosta. Mahdollisia yhteistyön Suomen Lions-Liitto ry:n I-Piirin kanssa, tämän
kertaluontoisia palveluita voivat olla myös paikallisen Inva- yhteistyön kautta liittojen välisen yhteistyösopimuksen tavoilidiyhdistyksen tilojen (ns. kesäkodit ym.) talkoot. Palvelun tetta tullaan toteuttamaan aktiivisesti.
tarvitsija kustantaa itse mahdollisesti tarvittavat materiaalit
Mitä Invalidiliiton alueyhdistysten tulisi tehdä asian kanssa?
tms. (esim. lamput, pesuaineet).
Sopimus perustuu molempien osapuolten (paikallinen • Tiedottaa oman yhdistyksen jäseniä yhteistyöstä
Invalidiliiton jäsenyhdistys ja Lions-klubi) osalta vapaaehtoi- • Ottaa yhteyttää oman alueen Lions-Clubiin
suuteen. Mikäli toiveena on sellainen tehtävä, jonka Lions-lii- • Aloittaa yhteistyö

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

lääkkeet myös kotiisi!
Kuljetuspalvelumme
toimittaa
Kysy lisää!
lääkkeet myös kotiisi!
Kysy lisää!
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OIY ry, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Jussi Lotvonen
puh: 044 083 6838
900 jäsentä

ALUEEN LIONS-CLUBIT
LC-Hailuoto

Juhani Niemelä

puh: 040-720 8736

LC-Vaala

Veikko Tossavainen

puh: 044-305 6470

LC-Haukipudas

Timo Jussila

puh: 0400-685 709

LC-Ylikiiminki

Arto Mänty

puh: 040-558 2812

LC-Haukipudas Kello

Hannu Liljamo

puh: 044-3223 646

LC-Oulu Avain

Ari Haapaniemi

puh: 040-727 9015

LC-Ii

Arto Kaisto

puh: 0400-688 988

LC-Oulu Maikkula

Mauri Tauriainen

puh: 040-555 0467

LC-Kempele

Lauri Karppanen

puh: 040-728 9498

LC-Oulu Myllyoja-Haapalehto Paavo Härö

puh: 044-788 5901

LC-Kiiminki

Lauri Ojala

puh: 040-719 7231

LC-Oulu Oulujoki

Pasi Virta

puh: 040-731 6538

LC-Kiiminki Jääli

Sinikka Manninen

puh: 040-769 3286

LC-Oulu Pateniemi

Harri Lamberg

puh: 050-571 1145

LC-Liminka Kultasirkut

Anitta Pellikka

puh: 040-481 4981

LC-Oulu Terwa

Erkki Puolakka

puh: 040-708 2633

LC-Liminka Lakeus

Jukka-Pekka Pietilä puh: 050-487 6813

LC-Oulu

Tuomo Niemi

puh: 050-335 2145

LC-Liminka Liminganlahti Osmo Keskisalo

puh: 040-709 3884

LC-Oulu Hannat

Sari Juola

puh: 040-504 6802

LC-Oulunsalo

Kari Syrjärinne

puh: 040-555 8684

LC-Oulu Limingantulli

Tuomas Luukka

puh: 050-530 9601

LC-Oulunsalo Salottaret

Sanna Suomela

puh: 040-584 3004

LC-Oulu Pokkitörmä

Elsi Salovaara

puh: 044-562 6447

LC-Muhos

Gunnar Göransson puh: 050-359 3111

LC-Oulu Raatti

Simo Leinonen

puh: 044-703 9368

LC-Tyrnävä

Arto Kaukko

puh: 040-577 9174

LC-Oulu Sarat

Titta Kallunki

puh: 040-554 9038

LC-Utajärvi

Esa Kurttila

puh: 044-253 6306

LC-Oulu Sillat

Väinö Kauppi

puh: 050-5465260

LC-Utajärvi Isa asp

Arja Pilto-Hiltunen puh: 050-561 8772

Tervetuloa tilavaan
Tervetuloa
tilavaan
Kaijonharjun
Kaijonharjun apteekkiin!
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.
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Risto Sorila,
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n
Kunniapuheenjohtaja 6.8.2013

90 vuotta
OIY:n pitkäaikainen puheenjohtaja ja yhdistyksen jäsen Kunniapuheenjohtaja Risto Sorila täytti 90 vuotta
elokuussa 2013. Riston juhlapäivää vietettiin 16.8.2013
Riston rakkaassa kotitalossa Karjasillalla Paimenpolulla. Oulun Invalidien Yhdistys ry oli juhlimassa Riston
kanssa juhlapäivänä.

Kuvassa vasemmalta:
Pertti Sankilampi, Risto Sorila ja Jussi
Lotvonen.

OIY:n jäsenistön

pikkujoulut
lauantaina 14.12.2013 klo. 14.00 Irjalassa.
Pikkujouluissa tarjolla mm. jouluruoka, arpajaiset
ja mukavaa yhdessäoloa.
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Nuoret mukaan
toimintaan!
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n nuoret ovat perustaneet oman ryhmän, jonka tarkoituksena on kerätä alueen nuoria vammaisia yhteen.
Kaiken toiminnan lähtökohtana on, että nuoret itse ideoivat toiminnan ja tapahtumat. Ryhmä on kaikille nuorille vammaisille avoin!

Lisätietoa ryhmästä saat
Yhdistyksen toimistolta:
Oulun Invalidien Yhdistys ry
Jussi Lotvonen
puhelin: 044 083 6838
tai sähköpostitse: jussi.lotvonen(at)oiy.fi

Ryhmän yhteyshenkilöiltä:
Mikko Saukko
puhelin: 040 4123 407
tai sähköpostitse: mikko.s84(at)gmail.com
Anni Mannelin
puhelin: 040 5856 990
tai sähköpostitse: anni.mannelin(at)gmail.com

Seuraa Nuoria Facebookissa!
Saat lisätietoa ajankohtaisista tapahtumista, ryhmän toiminnasta ja tutustu uusiin ihmisiin!
Liity joukkoomme:

facebook.com/pages/Starista-Tähtiin/150210355019088
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TA
MUIS ÄÄ!
ST
ÄÄNE

POSTI TUO SINULLE PIAN
LIITTOVAALIEN ÄÄNESTYSKIRJEEN.

Kohti liittovaaleja!
11.–22.11.

INVALIDILIITTO

Hyvä Oulun Invalidien Yhdistys ry:n jäsen!
Invalidiliiton korkein päättävä elin, liittovaltuusto,valitaan
liittovaaleilla 11.–22.11.2013 välisenä aikana. Äänestäminen
tapahtuu joko postin tai internetin välityksellä.
Äänestystä varten maa on jaettu 8 + 2 vaalipiiriin. Oulun Invalidien Yhdistys ry:n jäsenet kuuluvat Oulu-Kainuun
vaalipiiriin. Oulu-Kainuun vaalipiiriin kuuluu 14 yhdistystä.
Vaalipiirijako noudattaa aluetoiminnan yhdistysjakoa.
Invalidiliiton liittohallituksen vahvistaman vaalipiirin
paikkajaon mukaisesti Oulu-Kainuun vaalipiiri saa valtuuston 59 paikasta viisi (5) paikkaa.
Valtakunnalliset diagnoosipohjaiset pienvammaryhmää
edustavat yhdistykset ja henkilöjäsenistä muodostuvat valtakunnalliset fyysisesti vammaisten ihmisten muodostamat
yhdistykset muodostavat kumpikin oman vaalipiirin. Molemmat valitsevat vaalikokouksessaan jäsenäänestyksellä kaksi
liittovaltuuston jäsentä. Näin ollen liittovaltuuston kokonaispaikkaluku on 59 jäsentä.
Oulun Invalidien Yhdistys on asettanut liittovaltuuston
vaaliin kaksi ehdokasta, Otso Laxeniuksen ja Lauri Louhivirran yhdistyksen kevätkokouksen päätöksen mukaisesti.
Äänioikeutettuja ovat kaikki ne yhdistyksen varsinaiset jäsenet, joista on toimitettu tieto liiton jäsenrekisteriin
31.5.2013 mennessä.
Liittovaalit pidetään 11.–22.11.2013. Jokainen äänioikeutettu jäsen tulee saamaan postia vaalitoimikunnalta. Kirje sisältää ohjeet niin postin kuin internetin välityksellä tapahtuvaan
äänestykseen. Lue ohjeet tarkasti, äänestäminen on helppoa!
Uusi liittovaltuusto aloittaa toimintansa vuoden 2014
alusta. Valtuuston ensimmäisenä tehtävänä on valita Invalidiliitolle liiton puheenjohtaja ja liittohallitus. Myös liiton uudistuva strategia on odottaa uuden valtuuston hyväksyntää.
Tässä yhteydessä haluan kiittää Oulun Invalidien Yhdisty
ry:n edustajia Unto Lampista ja Mirja Häkkistä valtuustotyöskentelystä heidän luopuessaan tehtävästä.
Hyvä jäsen! Muista käyttää äänioikeuttasi liittovaaleissa.
Käy tutustumassa ehdokkaisiin liiton vaalisivuilla www.invalidiliitto.fi/liittovaalit
Hyvää syksyä!
Markku Lohikoski
järjestötyön suunnittelija
Invalidiliitto ry
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17
Laxenius Otso Z, 30v
sijoituspäällikkö
Oulun Invalidien Yhdistys ry

16
Louhivirta Lauri, 47v
diplomi-insinööri
Oulun Invalidien Yhdistys ry

LIITTOVAALIEHDOKASKYSYMYKSET:
1. Miksi lähdit ehdolle Invalidiliiton
liittovaltuutovaaliin?
2. Mikä on mielestäsi Invalidiliiton tärkein tehtävä
vammaisjärjestönä?
3. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä vaikuttamisen
kohteita liittovaltuustossa, jos pääset läpi?
4. Mihin mielestäsi tärkeään ongelmaan
Invalidiliiton pitäisi tulevaisuudessa tarttua?
5. Olet ehdolla Invalidiliiton liittovaltuustoon,
ymmärrätkö vastuusi Invalidiliiton
valtuustoedustajana, kyseessä on kuitenkin
erittäin suuri organisaatio, jonka ylin päättävä elin
liittovaltuusto on. Invalidiliitossa on:
• 32 000 henkilöjäsentä
• 154 jäsenyhdistystä
• 2400 työntekijää
• Invalidiliitto ry:n kokonaistuotto 58 milj. euroa
• Invalidiliitto-konsernin kokonaistuotto
134 milj. euroa
6. Vaalilupauksesi?

TAI:

MERKITSE ÄÄNESTYSLIPPUUN
EHDOKKAASI NUMERO.
KATSO EHDOKKAASI NUMERO
VAALIPIIRILUETTELOSTA.

1. Mene osoitteeseen
www.invalidiliitto.fi/liittovaalit
2. Klikkaa sivun äänestyskuvaketta.
Kirjaudu sisään verkkopankki
tunnuksillasi.
3. Ehdokkaiden nimet näkyvät ruudulla
vaalipiireittäin.Valitse ehdokkaasi
klikkaamalla ja varmista valintasi sivulla
olevan ohjeen mukaan.
TAITA ÄÄNESTYSLIPPU
JA SULJE SE PALAUTUSKUOREEN.

PUDOTA PALAUTUSKUORI POSTI
LAATIKKOON VIIMEISTÄÄN 22.11.

OTSO LAXENIUS
1. Lähtökohtaisesti luottamustoimi on toimi, johon kutsutaan ehdolle, luottamukseen perustuen. Minut kutsuttiin,
itse asiassa useankin tahdon toimesta, ja päädyin asettumaan ehdolle. Toinen syy on halu turvata Invalidiliiton
toiminta myös vuosikymmenien päähän, kun itsekin olen
ikääntyneempi. Kolmas syy oli huoleni siitä, että liitto on
iso ja päätöksenteossa on aika vähäinen joukko henkilöitä, joilla olisi taustaa toima osana isoa organisaatiota.
2. Toki vammaisjärjestön ensisijainen tehtävä on vammaisten edunvalvonta. Tätä tukeakseen on ison liiton järjestettävä asianmukaisia tilaisuuksia ja koulutuksia sekä
harjoitettava liiketoimintaa, jolla turvata liiton talous.
3. Liittovaltuuston tärkeys nousee vahvasti suuntaviivoja piirrettäessä. Haluan olla niitä viivoja piirtämässä ja
tuomassa niin yhtäältä pohjoista, toisaalta nuorta ja kolmanneksi taloudellista näkemystä. Kaikkea tätä omista
taustoistani johtuen. Konkreettisia asioita, joihin vaikuttaisin, olisivat liiton hallinto ja vaikutustoiminta, kun
puhutaan vammaispalvelulain piiriin kuuluvista asioista.
4. Itselläni ovat sydämellä nuorten työllistyminen ja nuoren
vammaisen elämänlaatu. Olen ilolla seurannut, kun tästä
tänä päivänä puhutaan paljon ja Liitto tekee erinomaista
työtä tällä saralla. Myös tulevaisuudessa tämä on tärkeä
aihealue, koska haluaisin nähdä, että me vammaisina olisimme vahvasti osa yhteiskuntaa, rakentaen sitä.
5. Vastuuni ymmärrän ja tajuan. Sen myönnän, että sen
suuruutta tuskin täysin, koska se konkretisoituu vasta tehtävään tarttuessa. Jo nyt tiedän sanoa kuitenkin,
että valituksi tullessani, tulen tekemään työtäni nöyränä,
mutta asioita eteenpäin vievänä vaikuttajana.
6. En lähde lupaamaan menestystä ja mammonaa, enkä
sutta ja sekundaa. Lupaan panostaa toimeeni sillä vaka-

4. Äänestys alkaa 11.11. klo 9.00
ja päättyy 22.11. klo 16.00.

www.invalidiliitto.fi/liittovaalit

vuudella, jolla asiaan tulee suhtautua, huomioiden omat
voimavarani. Käytännössä haluan olla vahva viestinviejä
kentän ja liiton välillä.

LAURI LOUHIVIRTA
1. Olen pitkään miettinyt että Invalidiliitossa pitäisi saada
uudistuksia aikaan, kun se on paisunut, kangistunut
ja byrokratisoitunut. Invalidiliiton varsinainen tehtävä
meinaa jäädä välillä jäädä taka-alalle, kun päättäjillä on
kaksijakoinen tehtävä edunvalvonnassa ja liiketoiminnan pyörittämisessä. Tavoitetila olisi, että molempiin
saataisiin parhaat voimat johtamaan ja päättämään asioista.
2. Jäsenistön edunvalvonta niin valtakunnan, kuin yhdistysten tasolla. Pienemmiltä ja ketterimmiltä järjestöiltä
on paljon opittavaa miten edunvalvontaa voi pyörittää.
Selkäydinvammaiset Aksonin kaltaisia valtakunnallisia diagnoosipohjaisia asiantuntijayhdistyksiä tulisi olla
enemmänkin Liiton sateenvarjon alla.
3. Vahvistaa edunvalvontaa mutta samalla pitää lypsylehmät hyvässä kunnossa. Suhteiden ja yhteistyön parantaminen muihin vammaisten edunvalvojien suuntaan sekä
oman talon väen osaamisen ja edunvalvonnan motivaation kasvattaminen. Edunvalvontaan satsatuilla rahoilla
pitää saada enemmän aikaan.
4. Kuppikuntaisuus. Suomen vammaiskenttä on aivan liian
hajanainen: voimia yhdistämällä vammaisten asemaa ja
asenneilmapiiriä yhteiskunnassa voisi parantaa tehokkaammin.
5. Omasta mielestä kyllä.
6. Riippumatta vaalin tuloksesta jatkan puurtamista asenteiden ja rakenteiden parantamisessa.
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SATO Vuokraus ja myynti
Puh. 0201 34 4400
Hallituskatu 20, 90100 Oulu
Puhelujen hinnat: kiinteästä verkosta 8,28 snt/puh+7 snt/min,
matkapuhelimesta 8,28 snt/puh+17 snt/min.
Ulkomaan puhelut hinnaston muk.
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Amputoitujen
vertaistukiryhmä kokoontuu
Rehapoliksessa!
Amputoitujen vertaistapaamiset kerran kuukaudessa tiistaisin Rehapoliksessa takkahuoneessa. Keskustelua tai asiantuntijoiden alustuksia amputoidun elämään liittyvistä teemoista.
Voit ehdottaa sinua kiinnostavia asioita teemoiksi. Kahvitarjoilu.

Vuoden 2013–2014 tapaamisajankohdat:
SYKSY 2013
Tiistai 21.5.2013
Tiistai 25.6.2013
Tiistai 20.8.2013
Tiistai 24.9.2013
Tiistai 22.10.2013
Tiistai 19.11.2013
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Osoite:

KEVÄT 2014
klo 18–20
klo 18–20
klo 18–20
klo 18–20
klo 18–20
klo 18–20

Tiistai 21.1.2014
Tiistai 25.2.2014
Tiistai 25.3.2014
Tiistai 29.4.2014
Tiistai 20.5.2014

klo 18–20
klo 18–20
klo 18–20
klo 18–20
klo 18–20

Kiviharjunlenkki 4
90220 OULU
Rehapolis 1, 2krs, takkahuone!

Lisätietoa:
Oulun Invalidien Yhdistys ry,
Jussi Lotvonen
puhelin: 044 083 6838
tai sähköpostitse jussi.lotvonen(at)oiy.fi

Petri
Heikkinen

EstEEtön käynti.
Silmälääkäri ja optikko
samassa osoitteessa - helppoa!

Hammaslaboratorio Veli Heikkinen Oy

TERVETULOA!

Puh: 0400 272 560
Rautatienkatu 10, 90100 Oulu

WWW.FENNOOPTIIKKA.FI

Aukioloajat

LUOtEttAVA, LAADUkAs, kOtiMAinEn.
LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.

Ma–To: 8.30–17.00
Pe: 8.30–13.00

www.veliheikkinen.fi

Oulu, Kaakkurin Citymarket, Metsokankaantie 5, p. 08-5562 555
kempele, K-Supermarket, Kauppatie 2, p. 08-515 853
Oulunsalo, kauppakeskus Kapteeni, Karhuojantie 2, p. 08-343 499
Muhos, Valtatie 11, p. 08-5332 616
Liminka, Kauppakatu 2, p. 08-382 490

www.nakosoppi.com.

KOEAJA
KOEAJAMEILLÄ
MEILLÄUUSI
UUSI
AURIS
AURISTOURING
TOURINGSPORTS!
SPORTS!

ODOTETTU WAGON MYÖS HYBRIDINÄ.

Toyotan uusi
Auris
Touring
Sports
on luokassaan
ensimmäisenä
saatavanasaatavana
bensiinin ja dieselin lisäksi täyshybridinä, jonka kulutus on vain
Toyotan
uusiwagon
wagon
Auris
Touring
Sports
on luokassaan
ensimmäisenä
3,7 l / 100 km ja CO2-päästöt 85 g/km. Kaikissa malleissa on 530 litran tavaratilat, jotka laajenevat jopa 1.658 litraan saakka. Tervetuloa meille koeajolle!
bensiinin ja dieselin lisäksi täyshybridinä, jonka kulutus on vain 3,7 l/100 km
Auris Touring Sports alkaen: autoveroton hinta 17 790 €, arvioitu autovero 4 643,86 €, toimituskulut 600 €, arvioitu kokonaishinta 23 033,86 €.
-päästöt
85 g/km.
Kaikissa
malleissa
530
litran
jotka 3 920,58
ja
CO2Hybrid
Toyotan
uusi
wagon
Auris
Touring
Sportsonon
luokassaan
ensimmäisenä
saatavana
Auris
Touring
Sports
alkaen:
autoveroton
hinta
25
540 tavaratilat,
€, arvioitu
autovero
€, toimituskulut 600 €, arvioitu kokonaishinta 30 060,58 €.
laajenevat
jopa
1.658l/100
litraan
saakka.
meille
koeajolle!
EU-yhdistetty
3,7–6,2
km, CO
85–143 g/km.Takuu
3 vuotta
/ 100.000
km, korin
12 vuotta. Hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta / 100.000 km.
bensiininkulutus
ja
dieselin
lisäksi
täyshybridinä,
jonka
kulutus
on vain
3,7 puhkiruostumattomuustakuu
l/100 km
2-päästötTervetuloa

ODOTETTU WAGON MYÖS HYBRIDINÄ.

HSD-akkuturva 8 vuotta / 350.000 km.

85alkaen:
g/km.autoveroton
Kaikissa
malleissa
on
530 litran
tavaratilat,
jotka
ja COTouring
Auris
Sports
hinta XX XXX
2-päästöt
– €,
TÄYDEN
Ä
PALVELUN
TOYOTA-AUTOTALO
– www.juhanauto.fi
j h
fi
www.juhanauto.fi
arvioitu
autovero
X XXX,XX
toimituskulut
XXX
€, arvioitu kokonaishinta
XX XXX,XX €.
laajenevat
jopa
1.658 €,
litraan
saakka.
Tervetuloa
meille koeajolle!
Auris Hybrid Touring Sports alkaen: autoveroton hinta XX XXX €,
Auris Touring
Sports
alkaen:
autoveroton
hinta
XX XXX
€,
arvioitu
autovero
X XXX,XX
€, toimituskulut
XXX
€,11,
arvioitu
kokonaishinta
XX XXX,XXp.€.020 779 7777 ark. 9–18, la 10–15
Tervahovintie
Toppila,
OULU • automyynti

arvioitu autovero
XXX,XX
€,km,
toimituskulut
XXX liittymästä
€,g/km.
arvioitu
XX XXX,XX
€.
EU-yhdistetty
kulutus X
3,7-6,2
l/100
CO2-päästöt
85-143
Soitettaessa
kiinteän
puhelinverkon
8,28kokonaishinta
snt/puhelu + 7 snt/min,
matkaviestiverkon
liittymästä 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min.
Takuu
vuotta/100.000
km,Sports
korin puhkiruostumattomuustakuu
12 vuotta.
Hybridijärjestelmän
takuu 5 vuotta/100.000 km. HSD-akkuturva 8 vuotta/350.000 km.
Auris3 Hybrid
Touring
alkaen: autoveroton hinta
XX XXX
€,
arvioitu autovero X XXX,XX €, toimituskulut XXX €, arvioitu kokonaishinta XX XXX,XX €.

Varsinais-Suomen Auto-Center

EU-yhdistetty kulutus 3,7-6,2 l/100 km, CO2-päästöt 85-143 g/km.
Katuosoitexxxxx 12, 00000 KAUPUNKI
OIY:n Jäsenlehti
Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. Hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km. HSD-akkuturva 8 vuotta/350.000
km. 2/13
avoinna ark. X-XX, la X-XX, puhelin 1234 5678,
www.nettiosoite.

Varsinais-Suomen Auto-Center
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Huippuvarusteltu
Astra Enjoy Sports Tourer
1.4 Turbo ecoFLEX Start/Stop
toimituskuluineen

Zafira Tourer alk.

28 255 €*

23 596 €

ASTRA Sports Tourer

Uusi

ToDIsTETUsTI
LAADUKKAIN.

ZAFIRA TOURER

KUKA KAIPAA RADIoTA,
KUN TILAA oN KoKo
BÄNDILLE?

Astra Sports Tourer otti voiton arvostetun Auto Motor
und Sport -lehden 100 000 km:n kestotestissä (12/2013).
Se selvitti testin ilman pienintäkään teknistä ongelmaa
ja olikaikkien aikojen paras auto luokassaan.
Kysy huipputarjousta Opel-kauppiaaltasi

Uusi Zafira Tourer on auto, joka ensiluokkaisen ajettavuutensa
ja tyylinsä lisäksi tarjoaa mukavuutta isommallekin porukalle
seitsemällä istuimellaan. Opel Zafira Tourer on kaikkea muuta
kuin tavallinen perheauto.

Astra ST yhdistetty kulutus 4,0–6,8 l/100km, co2-päästöt 105–159 g/km. Astra 1.4 Turbo Enjoy ecoFLEX
Start/Stop 88kW MT6 kokonaishinta 23 595,82 € (autoveroton hinta 17 970 €, autovero co2-päästöllä
136 g/km 5 025,82 €, toimituskulut 600 €). Kuvan auto lisävarustein.

Etuveto alk.
Neliveto alk.

22.499 €
27.398 €

Yhd. polttoaineen kulutus 4,5–7,2 l/100 km, CO2-päästöt 119–164 g/km. *Uusi Zafira Tourer 1.4 Turbo
ecoFLEX Start/Stop0Qc75 GBi1 kokonaishinta toimituskuluineen alk. 28254,72€ (autoveroton hinta alk.
21200 €, arvioitu autovero 6 454,72 €, toimituskulut 600 €). Kuvan auto lisävarustein.

Opel Meriva alk.

20 588 €*
Co2 alk. 109 g/km

Uusi

MOKKA

KUN TIEDÄT
MITÄ HALUAT.
Ylivertainen vakiovarustelu,
moottorit ja ajoelämys. Koeaja ja vakuutu.
Yhdistetty polttoaineen kulutus 4,5–6,5 l/100 km, co2-päästöt 120–153 g/km.
Uusi Mokka etuveto kokonaishinta alk. 23 098.65 € (autoveroton hinta alk. 16 870 €,
arvioitu autovero 5 628,65 €, toimituskulut 600 €),
neliveto alk. 27 997,72 € (autoveroton hinta alk. 20 740 €,
arvioitu autovero 6 657,72 €, toimituskulut 600 €). Kuvan auto lisävarustein.

MERIVA

MUUNNELTAVUUDEN
TULEVAIsUUs.
Nauti elämästä Opel Merivan kanssa. Juuri sinua varten tehty,
poikkeuksellinen perheauto, joka on uskomattoman
monikäyttöinen, rentouttavan mukava ja tyylikkään tehokas.

Yhdistetty polttoaineen kulutus 4,1–6,2 l/100 km, co2-päästöt 109–168 g/km.
*opel Meriva -mallisto kokonaishinta alkaen 20.588,01 € (auto-veroton hinta alk. 15 780 €, arvioitu autovero
4 208 €, toimituskulut 600 €).

Huolto/ henkilö- ja pakettiautot:
020 777 2521
Varaosat / henkilö- ja pakettiautot: 020 777 2516
Huolto ja varaosat avoinna: ark. 7.30 - 16.30, la suljettu

OULU

Tikkasentie 2, Opel-myynti Petri Karjalainen puh. 044 599 4110, ma-pe 9-18, la 10-15

www.rinta-jouppi.com

