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Pääkirjoitus

Hyvä lukija!
Olemme historiallisen hetken edessä. Kuten aina silloin
tällöin aiemminkin, on se hetki, jolloin liittomme käynnistää toimintaansa uusin haarniskoin. Keväällä näet hyväksyimme Invalidiliiton uuden strategian. Sana strategiahan on alkujaan jo Rooman vallan ajoilta ja kuvastaa
”sotasuunnitelmaa”. Näin kurjaa ja negatiivista käyttötarkoitusta sillä ei kuitenkaan nykypäivänä ole, ei ainakaan
Invalidiliitossa. Nyt puhumme suunnitelmasta ja toimintamme reunaehdoista, jotka ovat tulleet piirretyiksi aina
vuoteen 2020 saakka, alkaen vuoden 2015 alusta.
Tämä jo Venäjältä tuttu viisivuotissuunnitelma ei pidä
sisällään valloitus- tai tuotantolaitossuunnitelmia, vaan
suunnitelmia siitä, mitä Invalidiliitto on ja miten se tulee näkyväksi niin jäsenistönsä keskuudessa kuin sen ulkopuolella. Kantavana voimana on visio, näky, joka tulee
meillä olemaan Yhdenvertainen ja esteetön Suomi. Me
aiomme liittona tehdä siis kaikkemme, jotta Suomi valtiona ja kansana olisi tätä. Kyse ei ole pelkästään rakennuksista ja palveluista, vaan ennen kaikkea asenteista. Kyse ei
ole yksittäisestä vamma- tai ikäryhmästä, vaan meistä kaikista. Tämä visio vaatii asennemuutosta siis myös meiltä
itseltämme. Myös meidän tulee opetella katsomaan asioita paikallisella tasolla eri tavoin ja punnita toimintaamme siinä valossa, että olemmehan kaikin tavoin tekemässä tuota visiota todeksi.
Vision toteutumiseksi pitää olla selkeitä strategisia tavoitteita. Niistä eniten puhututtanut ja näkyvintä muutosta tuova lienee ”Kaikille avoin vammaisjärjestö”. Jos
aiomme olla aidosti yhdenvertainen, se tarkoittaa sitä, että
meidän tulee olla avoimia – niin käytännössä kuin henkisestikin. Tässä kohtaa se tarkoittaa sitä, että toimintaamme saa ja toivotaan osallistuvan myös heitä, jotka arvostavat työtämme ja asiaamme ja eivät itse omaa aiemmin
vaadittua invaliditeettia. Tähän liittyy paljon pelkoa siitä, että liittomme vallataan tai kaapataan. Kuten jo tavoite sanoo, olemme ”vammaisjärjestö”. Se on kivijalkamme
ja pysyy sellaisena. Se, ketkä asioistamme päättävät, on
kiinni meistä päättäjinä ja valitsijoina. Toisaalta tällä tavoin saamme uutta verta ja uutta ajattelua toimintaamme
ja voimme aidosti uudistua.
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Koska olemme kuitenkin aina vammaisjärjestö, kannattaa meidän hyödyntää erittäin paljon suurinta olemassa
olevaa voimavaraamme asiantuntijuutta. Jäsenistömme
huomioiden olemme helposti maan vahvin asiantuntija esteettömyysasioissa. Siksi haluammekin tuoda tätä
näkyväksi ja kuuluvaksi tavoitteellamme olla ”Esteettömyyden arvostetuin asiantuntija”. Se vaatii meiltä järjestelmällistä osaamisemme esille tuomista sekä esteettömyysasian esillä pitoa kaikkialla, missä vaikutamme,
niin liittona kuin paikallisena yhdistyksenä kuin aivan jokainen yksityisenä henkilönä.
Esteettömyyden asiantuntijuus tulee näkyväksi myös siinä, että tavoitteemme on luoda ”Kattavimmat palveluketjut” niin jo pidempään vammaisena eläneelle kuin
vasta vammautuneelle. Olemme Invalidiliitto –konsernina, paikallisyhdistykset mukaan lukien, huikea osaamiskeskus niin liiketoiminnallisesti kuin järjestönäkin. Miksi
emme hyödyntäisi tätä valtaisan hienoa voimavaraamme
ja tekisi siitä mitä kattavinta ja jäsenistöämme hyödyttävintä? Siksi neljäs tavoitteemme onkin ”Halutuin palveluiden tuottaja”. Kyse ei ole vain ostettavasta palveluta, vaan kyse on kaikesta palvelusta. Siihen luetaan myös
ne palvelut, joita järjestönä tarjoamme. Myös meillä on
Oulussa erinomainen mahdollisuus kantaa kortemme
kekoon tässäkin suhteessa, kun toimistomme osaamista
hyödynnetään erinäisten vammaispalveluiden asiantuntijatehtävissä. Tätä teemme jo nyt ja tätä meidän tulee tehdä jatkossa – aina vain näkyvämmin ja kuuluvammin.
Kun olemme arvojemme mukaisesti avoin ja luotettava toimija, joka haluaa uudistua rohkeasti pitäen kaiken
keskiössä ihmisarvoisen elämän, meillä on mahtava tulevaisuus!
Otso Z. Laxenius
puheenjohtaja, OIY
hallituksen jäsen, Invalidiliitto ry
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Oulun Invalidien Yhdistys ry:n
jäsenlehti N:o 2/2014

Päätoimittaja:
Jussi Lotvonen, toiminnanjohtaja
puh. 044 083 6838
jussi.lotvonen@oiy.fi
Ilmoitusmyynti:
Kari Seppänen
puh. 050 3432 240
Ari-Pekka Ahola
puh. 050 437 2558
myynti@oiy.fi
Yhdistyksen toimisto:
Rehapolis, 2 krs.
Kiviharjunlenkki 4
90220 Oulu
Avoinna: ma–pe 8.00–16.00
www.oiy.fi
toimisto@oiy.fi
Paino: Joutsen Median Painotalo Oy
Jakelu: 1200 kpl

TOIMISTON VÄKI JA YHTEYSTIEDOT
Toiminnanjohtaja			
		
Mainosmyynti
Jussi Lotvonen,					
Kari Seppänen						
puhelin: 0440 836 838				
puhelin: 050 343 2240					
sähköposti: jussi.lotvonen@oiy.fi
sähköposti: myynti@oiy.fi
Toimisto
					
Ari-Pekka Ahola					
puhelin: 050 574 1567				
puhelin: 050 437 2558					
sähköposti: toimisto@oiy.fi
sähköposti: myynti@oiy.fi
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TOIMISTO TIEDOTTAA
Liikuntatoiminta
Syksyn 2014 -ja kevään 2015 toiminnat
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!
KAIKKI LIIKUNTATOIMET OVAT MAKSUTTOMIA YHDISTYKSEMME
JÄSENILLE!

HALLITUS 2014
Nimi	Asema
Puhelin
Otso Laxenius
Puheenjohtaja			
Riku Syrjälä
Varapuheenjohtaja			
Anni Mannelin
Jäsen			
Satu Syrjälä
Jäsen			
Lauri Louhivirta
Jäsen			
Pauli Elsilä
Jäsen
040 7712 675
Harri Kauppila
Jäsen
040 5441 529
Mikko Saukko
Jäsen
040 4123 407
Ari-Pekka Ahola
Jäsen
050 4372 558
Kaija Annala
Jäsen
040 7654 142

Muistathan, että Irjala
on vuokrattavissa
erilaisiin tilaisuuksiin!
Kysy toimistoltamme!

Puheenjohtajan yhteystiedot:		
email: pj(at)oiy.fi, puhelin: 050 574 1567
Sihteerin yhteystiedot: 			
email:jussi.lotvonen(at)oiy.fi, puhelin: 0440 836 838

Avoinna:

• ma – to 10 -22 • pe 10 -23
• la 11-23 • su 11-22
Puh. 08 5211 318 • www.makeala.fi
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SAMAT-projektin syksy 2014
OULUN SAMAT
-p e r h e t a p a a m i n e n
Perhetapaaminen on tarkoitettu perheille, joissa toinen tai molemmat
vanhemmat ovat vammaisia tai pitkäaikaissairaita. Järjestetty lastenhoito.
La 15.11 klo 13–16
Teema: Koko perheen koti, vieraana inva-asiantuntija Markku Laulumaa, INVAPALVELU OY:sta.
La 13.12 klo 13–16
Teema: Ihanaa jouluaikaa - Tonttuparkki
Ilmoittautumiset: minna.annala@samat.kynnys.fi
Paikka: Kumppanuuskeskus, Henkilökunnan kahvihuone, 4. krs, Isokatu 47, 90100 Oulu

IhaNaiset
Vertaisryhmä
vammaisille ja pitkäaikaissairaille
täysi-ikäisille naisille.
Ma 3.11 klo 17–19 Teema: Persoonallisuus, ohjaajana Katja Kuusela
Ma 1.12 klo 17–19 Teema: Elämäni
värit ja muodot, vieraana TyyliLyyli Elisa Koivumaa, mahdollisuus
ostaa henkilökohtainen väri- tai vartaloanalyysi
45 €/analyysi/henkilö.

Ilmoittautumiset: minna.annala@samat.kynnys.fi
Paikka: Kumppanuuskeskus katutaso, Isokatu 47, 90100 Oulu
Miesten kerho
(toteutetaan yhteistyössä Poikien Talon kanssa)
Toiminnallinen kerho on tarkoitettu 18–28 vuotiaille miehille.
Aika:	Ti 25.11
	Ti 9.12
2015	Ti 13.1.
	Ti 10.2.
	Ti 10.3.
	Ti 7.4.
	Ti 5.5.

klo 14.00–15.30
klo 14.00–15.30
klo 14.00–15.30
klo 14.00–15.30
klo 14.00–15.30
klo 14.00–15.30
klo 14.00–15.30

Kumppanuuskeskus 2 krs
paikka vielä auki
paikka vielä auki
paikka vielä auki
paikka vielä auki
paikka vielä auki
paikka vielä auki

Lisätietoja: Miesten kerhosta antaa Jussi Markus 044 7261264 jussi.
markus(at)oulunsetlementti.fi
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!

PALVELUOHJAUS

SEKSUAALINEUVONTA

Yleiset sosiaalipalvelut ja hakemukset
Tanja Roth
Kuntoutuksen ohjaaja, Auktorisoitu seksuaalineuvoja
Puhelin: 040 940 1967
Sähköposti: etunimi.sukunimi@samat.kynnys.fi
Perhesuunnittelu, perheen arki ja vanhemmuus
Katja Kuusela
vastaava ohjaaja
Puhelin: 040 940 1965
Sähköposti: etunimi.sukunimi@samat.kynnys.fi

Auktorisoitu seksuaalineuvoja
Tanja Roth
p. 040 940 1967
tanja.roth@samat.kynnys.fi
Kysy myös maksullista seksuaaliterapiaa.
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Toiminnanjohtajan palsta

Mukava vuosi!
Otsikko kertoo paljon miltä tämä vuosi on tuntunut minusta! Vuoden alussa tuntui todella haikealta tehdä töitä
ilman WEP-projektia ja tuttuja työkavereita. WEP-projekti loppui vuoden 2013 loupussa rahoituksen päätyttä.
Projektin päällikön Qveflanderin Jounin kanssa olimme
kerenneet tehdä töitä yhdessä miltei neljä vuotta. Haluan kiittää sydämestäni Jounia vuosista yhdistyksen palveluksessa, uskallan sanoa, että ilman Jounia yhdistys ei olisi
sitä mitä se nyt on. Jouni teki työtä yhdistyksen ja jäsenistön eteen sydämellä sata lasissa. Toivottavasti olemme vielä joskus tilanteessa, jossa voisimme tarjota Jounille töitä uudelleen.
Työn yhdistyksessä oli kuitenkin jatkuttava muutoksista huolimatta. Jo viime vuonna jäsenistön keskuudessa oli
loistava tunnelma ja tekemisen meininki. Sama kehitys
on jatkunut tänäkin vuonna ja varsinkin Irjalassa jäsenistö viihtyi erittäin hyvin tänä kesänä. Heinäkuun alussa
toimistolla aloitti minun apuna Kirsi Engberg toimistotyöntekijänä, autellen myös Irjalassa. Kesä oli muutenkin
touhua täynnä, kun kesäkuun alussa järjestimme Lohikosken Markun ja muiden vapaaehtoisten kanssa aluetapahtuman Ylläksellä. Ylläksen aluetapahtuma oli ikimuistoinen tapahtuma. Meitä Invalidiliittolaisia oli mukana
yli 250 henkeä saattelemassa pitkäaikaisen ja pidetyn Invalidiliiton aluetyöntekijän järjestötyön suunnittelijan
Markku Lohikosken eläkkeelle. Oulustakin meitä oli n.
kolmekymmentä jäsentä mukana viettämässä mahtavaa
viikonloppua keskellä lapin kesää.
Hallituksesta olen myös erittäin ylpeä, se on aktiivisesti koko vuoden miettinyt uusia toimintatapoja ja miettinyt miten voisimme kehittää toimintaamme myös tule-
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vaisuudessa. Aktiivinen hallitus on aktiivisen yhdistyksen
kulmakivi. Olen saanut omaankin työhöni uutta intoa
hallitukselta, kiitos siitä! Aktiivinen jäsenistö on toinen
menestyvän yhdistyksen kulmakivi. Meidän jäsenistö todella on aktiivinen. On ilo seurata kesäisin jäsenpäiviä Irjalassa, kymmenet ihmiset kokoontuvat yhteen toisten
seurasta nauttien. Ilman yhdistyksen luottovapaaehtoisia
emme olisi silti pärjännyt. Erityisen ison työn tänä kesänä Irjalassa ovat tehneet Kaija Annala, Ari-Pekka Ahola ja
Pentti Hiltunen. Ilman heitä jäsenpäivistä ja Irjalan lukuisista tapahtumista ei olisi tullut yhtään mitään.
Yhdistykselle tärkeitä painopiste alueita ovat vaikuttamistoiminta ja vertaistukitoiminta. Olemme toimistolla
auttaneet tänäkin vuonna kymmeniä jäseniämme erilaisissa edunvalvonta- ja vaikuttamisasioissa. Koen se tärkeäksi osaksi yhdistyksen toimintaa. Vertaistukitoimintaa on aktiivisesti kehitetty jo vuosien ajan eikä turhaan,
toiminta on kehittynyt merkittävästi. Pitkästä aikaa tänä
vuonna pääsemme kouluttamaan myös uusia amputoituja vertaistukijoita yhdessä Invalidiliiton kanssa. Vertaistukikäyntejä tulee tänäkin vuonna n. sata, mitä pidän
erittäin merkittävänä määränä. Vertaistukiryhmät ovat
kasvaneet vuosien ajan mikä kertoo niiden tarpeellisuudesta. Keväällä haaveeni nuorten ryhmästä toteutui myös,
kun kaksi eri nuorten vammaisten ryhmää yhdistyi yhdeksi, Seitti Ouluksi.
Irjalan vuokrasopimus loppuu vuoden 2015 lopussa,
yhdistyksemme tahtotila on edelleen saada jäädä Hietasareen nykyiseen paikkaan. Kukaan ei tiedä mitä Hietasaaressa tulee tapahtumaan ja miten meidän Irjalan käy.

Bussilla pääsee pitemmälle
Itsenäisyys syntyy usein siitä, että annetaan mahdollisuus, jonka sitten voi käyttää tai olla käyttämättä.
Mahdollisuuteni käyttää julkisia liikennevälineitä paranivat hurjasti viime kesän aikana, kun sain apuvälinekeskuksen kautta tuollaisen rampin, joka kuvassa näkyy.
Olen ollut aikaisemmin yhteydessä Koskilinjoihin ja pyytänyt muitakin olemaan, jotta saataisiin edes tietoisuuteen, miten hankalaa busseihin on pyörätuolilla päästä sisälle. Vain joissakin busseissa on lattiassa kiinteä ramppi,
jonka voi (avustaja) kääntää ulos. Aikatauluista ei selviä,
missä busseissa ramppi on, joten siihen perustuva bussilla ajelu on tuurikauppaa. Jos sitten ramppi sattuukin olemaan, niin se voi olla hyvin hankala kaivaa esiin kaiken
kenkien ja lastenrattaiden tuoman lian alta. Jos tässäkin
vielä onnistutaan, niin on aina jännityksen paikka, toimiiko bussin kallistus – tai osaako kuski käyttää sitä. Oma
pyörätuolini ei ainakaan nouse bussin ramppia ylös, jos
lähtöpysäkki on kovin matala eikä bussi laske lattiaa alemmas.
Apuvälineenä myönnetty ramppi on ollut helppo käyttää. Se on kokoontaittuva ja kulkee pyörätuolin takana
kun en sitä tarvitse. Ramppi on tukeva, mutta kevyt ja
avustajan on sitä helppo käsitellä. Olen nähnyt näitä Helsingissä muutaman ja Saksassa monia kymmeniä hieman
erikokoisia. Oulussa sen sijaan en yhtään omani lisäksi.
Ramppia myy Oulussa Respecta.
Kun muutin pois keskustasta, kävi ilmeiseksi, etteivät
lakisääteiset 18 asiointimatkaa riitä kaikkeen kaupassa ja
kavereilla käyntiin, apteekkiin, kirjastoon ja harrastuksiin.
Invataksi pelkällä omavastuulla kuulostaa etuoikeudelta,
mutta se on myös rajoite kun matkat eivät riitä kaikkiin
asioihin, joita muut tekevät normaalisti. Kun voin käyttää
bussia, olen samalla viivalla naapureiden kanssa aamuisin räntäsateessa: voin liikkua paikasta toiseen juuri niin
monta kertaa kuin tarvitsen.
Anni Mannelin
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Invalidiliiton järjestötyön
suunnittelija Liisa Pitzén
Olen 11.8.2014 Invalidiliitossa aloittanut Oulu-Kainuun ja Lapin alueiden järjestötyön suunnittelija.
Työhuoneeni sijaitsee Oulussa, Kumppanuuskeskuksessa, oululaisten järjestötalossa osoitteessa Isokatu 47. Työalueeni on käytännössä puolen
Suomen kokoinen, siihen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat. Toimivia
yhdistyksiä näillä alueilla on yhteensä 23.
Tähän päivään mennessä olen työskennellyt Invalidiliitossa parisen kuukautta. Perehdytykset ja työn oppiminen
sekä tutustuminen liittoon jatkuvat töiden ohella ja kollegoiden ystävällisellä avustuksella. Erityisesti olen iloinnut
siitä, että olemme voineet aloittaa vuoropuhelun alueen
yhdistysten luottamushenkilöiden kanssa jo syyspäivillä
syyskuussa Rovaniemellä ja Oulussa.

Invalidiliitto on hiljattain työstänyt uutta strategiaansa kaudelle 2015–2020 ja sen myötä myös liiton alueilla tapahtuva työ on kehittämisen keskiössä.
Kehittämistyö toteutuu esimerkiksi alueiden yhdistysten tapaamisilla vuosittaisilla syyspäivillä, joissa
suunnitellaan yhdistysedustajien kanssa tulevan vuoden toimintaa. Invalidiliiton strategia korostaa erityisesti nuorten osallisuutta järjestötoiminnassa sekä
fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten
henkilöiden lisäksi heidän omaisten ja läheisten osallistumisen mahdollisuuksien tukemista ajatuksella
kaikille avoin vammaisjärjestö.

Olen kotoisin Oulusta, työni on vienyt minua asumaan aikoinaan myös Tampereelle ja Helsingin seudulle. Työkokemusta on kertynyt yritysmaailmasta,
kunnan ja kirkon palveluksesta sekä monenlaisista tehtävistä kolmannen sektorin vapaaehtoistyössä ja työtehtävissä. Koulutukseltani olen sosionomi
(yamk), valmistunut Oulun seudun ammattikorkeakoulusta. Lisäksi minulla on ratkaisukeskeisen työnYksi tehtävistäni on toimia tukena ja voimavarana ohjaajan pätevyys Oulun yliopistosta. Tällä hetkellä
yhdistyksille, kun näiden suuntaviivojen avulla ke- työn alla ovat vielä sosiaalityön opinnot ja toiveena,
hitetään yhdistystoimintaa. Myös yksilöllinen ohjaus että jonain päivänä saisin opintoni päätökseen.
ja neuvonta vammaispalvelujen ja sosiaaliturvan kysymyksissä sekä yhdistystoiminnassa ovat osa järjes- Toivon, että voimme tulla tutuiksi ja tehdä yhteistä
tötyön suunnittelijan toimenkuvaa. Tärkeänä näen järjestötyötä innolla ja suurella sydämellä. Tervetuloa
lisäksi yhteistyön alueen muiden toimijoiden ja jär- käymään Kumppanuuskeskuksessa!
jestöjen kanssa.
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Oulun Invalidien Yhdistys ry:n ja
Fennian yhteistyö
- Fennia on ollut koko ajan aktiivinen ja avoin toiminnassaan sekä halunnut yhteistyötä meidän kanssamme. Heillä on selvästi halu palvella myös vammaisia ihmisiä.
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja
Jussi Lotvonen auttaa yhdistyksen jäseniä muun muFENNIA ON OULUN INVALIDIEN YHDISTYS ry:n
assa lakiasioissa. Vakuutusasioita on hänen mukaansa
VAKUUTUSYHTIÖ
sivuttu lähinnä rikkoutuneiden apuvälineiden korOulun Invalidien Yhdistys ry:n vakuutusyhtiö yhteistyös- vaushakemuksissa.
Yhteistyösopimus mahdollistaa paremman palvelun
tä hyötyy myös Suomen jäsenistö, sillä Oulun Invalidien
Yhdistys ry:n ja Fennian välinen yhteistyösopimus tarjo- vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Jokainen Fennian
aa yhdistyksen omien jäsenten vakuutuksiin merkittäviä asiakas saa oman henkilökohtaisen yhteyshenkilönsä.
- Fenniassa jokaista asiakasta kohdellaan yhdenveretuja. Edut koskevat myös kannattajajäseniä. Oulun Invalidien Yhdistys ry:n toiminnanjohtajan Jussi Lotvosen taisesti ja ystävällisellä tavalla, Fenniasta luvataan.
Fenniasta kerrotaan, että vakuutuksien siirtämimukaan Fennia valikoitui kolme vuotta sitten 2011 yhteistyökumppaniksi normaalin kilpailutuksen tuloksena. nen uuteen yhtiöön on yleensä jopa helpompaa kuin
- Fennian tekemä tarjous oli ylitse muiden. Luo- kännykkäliittymän vaihtaminen. Asiakkaan oma yhtettava kumppani vakuuttamisessa, jonka kanssa voi teyshenkilö huolehtii kaikesta.
tehdä sujuvaa yhteistyötä, vakauttaa toimintaamme
ja vahvistaa yhdistyksemme kivijalkaa, koska yhdisFENNIAN TARJOAMAT EDUT OULUN INVALIDIEN
tyksen nykyisessä tilanteessa tarkka taloudenpito ja YHDISTYS ry:n JÄSENILLE JA KANNATTAJAJÄSENILLE:
vakaa toiminta ovat erityisen tärkeitä.
- Sopimuksessa on mielestäni kaksi merkittävää asi- - ehdollinen omavastuu kotivakuutuksen omaiaa. Toinen on luotettavuus vakuuttamisessa, meidän suusosaan
ja jäsenistön, ja toisena on yksi palvelu ja etu lisää Korvauksesta ei vähennetä euromääräistä perusjäsenyydestä. Fennia on täysin suomalainen ja asi- omavastuuta, jos vahingon määrä ylittää valitun
akkaidensa omistama vakuutusyhtiö, joka tekee yh- omavastuun. Normaalit lisäomavastuut ja käyttöteistyötä muiden muassa kansanterveysjärjestöjen ikään perustuvat omavastuut vähennetään aina korkanssa. Yrityksen omistuspohja kuvaa Jussi Lotvosen vauksesta.
mielestä hyvin luotettavuutta ja rehellistä asiakaspal- Esimerkki: seitsemän vuotta vanha televisio rikvelua. Yhdenvertaista palvelua Vammaisen henkilön koontuu siivotessa. Television jälleenhankinta-arvo
vamma on yleensä tarkoin määritelty ja rajattu,
on 600 euroa. Laajaan kotivakuutukseen on valittu
euromääräiseksi omavastuuksi 150 euroa. Koska asiYhdenvertaista palvelua
akkaalla on ehdollinen omavastuu, korvaus on 600
euroa (omavastuuta ei peritä, koska vahingon määVammaisen henkilön vamma on yleensä tarkoin määri- rä ylittää omavastuun). Tässä tapauksessa asiakas siis
telty ja rajattu, eikä useimmiten ole mitenkään enempää hyötyy ehdollisesta omavastuusta 150 euroa. Toisyynä esimerkiksi tapaturmaan kuin niin sanotun terveek- minnanjohtaja Lotvonen kuvaa etua erittäin merkittäväksi yhdistyksen jäsenistölle. ”Enää ei tarvitse pesi luokitellun ihmisen.
Jussi Lotvonen kertoo, että läheskään kaikki vakuu- lätä laitteiden rikkoontumista” toteaa Lotvonen.
tusyhtiöt eivät halua vakuuttaa vaikeasti vammaisia - 15 prosentin alennus kodin ja perheen vakuutuktai olla edes tekemisissä vammaisyhdistyksen kanssa. siin (pois lukien sairausturvavakuutus) sekä autova- Vammaisen ihmisen elämään liittyvien asioiden kuutukseen.
vakuuttaminen on vakuutusyhtiöiden mielestä vai- - lisäksi omakotitaloon riskin mukaisen hinnan
keampaa, koska vertailupohjaa on vähemmän, ja (jopa -25%:n alennus tariffista)
myös korvaustapaukset ovat usein erikoisempia kuin
niin sanotuilla ”terveillä”.
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n ja Fennian välinen yhteistyösopimus tarjoaa yhdistyksen omien jäsenten vakuutuksiin merkittäviä etuja. Edut koskevat myös kannattajajäseniä.
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Invataksien hissien turvallisuus
Oulussa vammaisten kuljetuspalveluita käyttävä henkilö,
jolla on sähköpyörätuoli tai sähkömopo voi halutessaan
saada merkinnän kuljetuksia välittävään matkapalvelukeskukseen (MPK), että häntä saa kuljettaa vain sellainen invataksi, jossa on ns. 2-tolppahissi tai luiska. MPK:n täytyy
lähettää asiakkaalle sellainen invataksi, jossa on tällainen
hissi tai luiska. Hänen ei tarvitse käyttää sellaista invataksia, jossa on ns. 1-tolppahissi tai hissi, joka tulee esiin
auton alta. Tämä tieto täytyy kuitenkin mennä kunnan
vammaispalveluiden kautta. Tieto siis ensin vammaispalveluihin, josta tieto menee kuljetuksen järjestäjälle.
Tämä on hyvä asia, sillä ns. 1-tolppahissi ja auton alta
tuleva hissi on koettu turvattomiksi. Lisäksi näitä hissejä
käytettäessä on sattunut vaaratilanteita. Sähköpyörätuolia tai sähkömopoa käyttävän asiakkaan kannatta ehdottomasti ilmoittaa MPK:lle, että haluaa käyttää vain sellaisia invatakseja, joissa on ns. 2-tolppahissi tai luiska.
Riku Syrjälä
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n varapuheenjohtaja
Yleisesti invatakseissa käytetään 100 prosenttisesti CEmerkittyjä, yleisesti käytössä olevia laitteita, joiden valmistaja siis takaa olevan turvallisia jos niitä käytetään
kuten ohjeessa sanotaan. Nostolaitteilla ei ole mitään varsinaisia turvallisuusvaatimuksia vaan lähinnä maksimipainorajat millaisia taakkoja niillä voidaan nostaa. Invataksin kuljettajien tulee tarvittaessa kieltäytyä kuljettamasta
matkustajaa, jos kokonaispaino ylittää nostimelle asetetut
rajat. Invataksilupaa ei myönnetä sellaiselle kuljettajalle,
jonka kalusto ei täytä lain edellytyksiä. Valvonnasta vastaa
paikallinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY.
Heidän vastuulla on valvoa taksipalveluiden laatua, riittävyyttä sekä myöntää taksiluvat.
Pitääkö autoon asennettava pyörätuolinostimen asennus
katsastuttaa?
Autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetussa asetuksen 34 § (21.4.2009/256) mukaan ajoneuvon rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa voidaan hyväksyä poikkeuksia vammaisen kuljettajan ja matkustajan
käyttöön tarkoitetun ajoneuvon erikoislaitteille ehdolla,
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etteivät poikkeukset vaaranna merkittävästi turvallisuutta. Ajoneuvon tekninen hyväksyminen tehdään katsastustoimipaikalla. Uusi ajoneuvo rekisteröintikatsastetaan
lisävarusteineen ennen rekisteröintiä ja rekisterissä oleva
ajoneuvo muutoskatsastetaan vastaavasti lisävarusteineen
aina, jotta rekisteritiedot olisivat ajoneuvon mukaiset.
Erityisesti katsastuksessa kiinnitetään huomiota paikkalukuun ja pyörätuolin kiinnitysjärjestelmiin, mutta myös
tietenkin myös nostimeen ja sen turvallisuuteen.
Pelkästään mekaaniset laitteet voidaan hyväksyä ilman
erillisiä selvityksiä tarkastamalla rakenteen lujuus, toimivuus ja kiinnitys sekä silmämääräisesti että koeajossa. Kun
kyseessä on elektroninen tai hydraulinen laite, voi katsastaja vaatia kirjallisen selvityksen laitteen toiminnasta. Selvitykseksi riittää esim. laitteen valmistajan antama todistus ko. varusteen toiminnasta ja käytöstä. Lisävarusteen
tai apuvälineen myyneeltä liikkeeltä kannattaakin hankkia todistus tai muu selvitys varusteen tai välineen toiminnasta. Hyväksytyt varusteet ovat testattuja ja näin ollen niiden turvallisuustaso on myös korkeampi.
http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/toiminta/neuvonta/asiantuntija_vastaa/usein_kysytyt_kysymykset/ajoneuvot/

Valtakunnallinen vammaisneuvosto
pääsihteeri Sari Loijas
sari.loijas@stm.fi

Invataksien hissien turvallisuus
Oulun kaupungin vammaisneuvosto käsitteli kokouksessaan 6/2014 (29.8.2014) yksityishenkilön
yhteydenoton perusteella invataksien invanostimien turvallisuutta. On käynyt ilmi, että taksien
invanostimissa on puutteita; ovat liian heppoisia,
nostotehot liian alhaisia, ajoluiskat kapeita, ajoluiskissa ei ole turvareunoja tai ne ovat liian matalat ja
ajoluiskat eivät ole yhtenäisiä. Lisäksi ns. yksipylväshissit voivat käytön myötä alkaa kallistua tyhjälle puolelle. Tämä voi aiheuttaa raskaan sähköpyörätuolin putoamisen. Vaaratilanteita on ollut
useita, joissa putoamisonnettomuudelta on juuri ja
juuri vältytty.
Invatakseissa käytetään monenlaisia invanostimia. Toiset nostimista ovat ns. kaksipylväisiä, mutta käytössä on myös nk. yksipylväisiä nostimia, joiden turvallisuus on kyseenalainen. Myös se, että
nostimissa ei ole pakko olla minkäänlaisia reunoja on huolestuttavaa.
Luultavimmin kaikki invatakseissa käytetyt invanostimet ovat hyväksyttyjä, koska niitä valvotaan
konedirektiivillä. Sitä paitsi taksiyrittäijien on noudatettava taksiliikennelaissa säädettyjä laatuvaatimuksia, joiden mukaan liikenteessä käytettävän
auton tulee olla mm. kunnoltaan ja varustuksel-

taan asianmukainen ja kuljettajan on noudatettava turvallista ajotapaa.
Oulun kaupungin vammaisneuvosto esittää,
että Valtakunnallinen vammaisneuvosto selvittäisi
mahdollisuudet taksien invanostimien laatuvaatimusten parantamiseen. Kyse on vammaisten asiakkaiden turvallisuudesta. Tänä päivänä vammaisilla
on käytössään monenlaisia liikkumisen apuvälineitä manuaalipyörätuoleista sähkömopoihin. Huomioitavaa on myös, että apuvälineiden käyttäjillä
on erilaiset mahdollisuudet ja valmiudet apuvälineitä käyttää (esim. motorinen pystyvyys).
Uskomme, että asia on muuallakin Suomessa
tullut esille. Taksitoimintaa valvoo ELY-keskukset, mutta Oulun kaupungin vammaisneuvosto ei
usko, että ne voivat asioihin puuttua, jos nostimet
täyttävät konedirektiivin vaatimukset.

Katja Kuusela
asiantuntijasihteeri
OULUN KAUPUNGIN
VAMMAISNEUVOSTO
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Hammaslaboratorio
Veli Heikkinen Oy
Rautatienkatu 10, 90100 Oulu

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

Osuuskaupassa omistetaan
ja jaetaan hyödyt yhdessä.

OsuuskauppaArina

Kauppurienkatu 27-29
08 323 2394

ok_arina

@arina_365

AUTOMAALAAMO
OULUN JPP MAALAUS OY

Autonmaalaukset, muovikorjaukset,
vakuutusyhtiön
työt ja peltityöt vankalla ammattitaidolla.

Ekohaka 7, 90440 Kempele
Puh. 08 562 0310
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Takatie 8, 90440 Kempele
Lisätietoja p. 041 462 1214

AJA MEILLÄ

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

ANNA HYVÄN FIILIKSEN NÄKYÄ.

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

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

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

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

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

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

IHMISEN

H Y V Ä K SI

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

www.taukokangas.fi p. 08-4794700 Oulainen
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Teksti: Katja Kuusela
Kuvat: Maija Räsänen

Perhetapaamisista voimaa arkeen
Vanhemmuus ei ole kenellekään itsestäänselvyys,
mutta vammaisten ja pitkäaikaissairaiden vanhemmuus voi kaatua omiin, lähipiirin tai jopa terveydenhuollon ennakkoluuloihin ja asenteisiin. Tukea ja tietoa tarvitaan. Tuen muodoista yksi arvokkaimmista on
vertaistuki.
Luumin perheen koskettava tarina Porraslehdessä numero 1/2014 on harmittava esimerkki siitä, miten vammaisten vanhemmuutta voidaan tämän päivän Suomessa
epäillä. Luumien kohdalla loppu hyvin kaikki hyvin, kun
Aluehallintovirastosta tuli päätös, että lapsettomuushoitojen epääminen Luumeilta oli syrjivä ja että hoitojen antamiselle ei ole estettä. Luumeille syntyi tyttövauva tammikuussa.
Vaikka Luumin perheen vanhemmat eivät liikaa tulevaisuuteen katsokaan vaan elävät oikeutetusti tässä hetkessä,
on vammaisten ja pitkäaikaissairaiden vanhempien aina
oltava muutama askel lapsen kehitystä edellä, jotta tarvittavat palvelut ja tukitoimet olisivat aina kohdallaan. Lapsiperheessä lapsen etu on aina etusijalla ja vanhempien
vastuulla on siitä huolehtia.
Arjen toimintoja on mietittävä systemaattisesti, mitä voi
ja pystyy tekemään itse, mikä vie turhaan voimia, minkä henkilökohtainen avustaja voi tehdä, missä itsellä pitää ehdottomasti olla mukana? Jos toinen vanhempi on

Perhetapaamisissa lasten toiminta on mm. askartelua, leikkimistä ja mukavaa yhdessä oloa turvallisten aikuisten kanssa.
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vammaton, miten huolehditaan siitä, että arjen askareet
jakautuvat tasapuolisesti? Miten perheessä turvataan joustava liikkuminen?
Vammaisille ja pitkäaikaissairaille on hyvin tuttua, että
heidän toimintakykyään arvioidaan ja kaikki arjen toiminnot käydään tarkasti vaihe vaiheelta läpi. Miten perheen arjessa voitaisiin tasapainottaa avun tarve ja itsenäinen suoriutuminen, kun elämänkaaren eri vaiheissa
tilanteet ja toimintakyky muuttuvat lasten kasvun ja kehityksen myötä. Etenevä pitkäaikaissairaus tuo suunnitteluun vielä oman haasteensa. Näin ollen palvelutarpeen arviointiin on syytä valmistautua huolella.
Vertaustuesta rohkeutta
Kynnys ry:n ja Oulun Invalidien Yhdistys ry:n yhteisessä Samanlainen – erilainen vanhemmuus (SAMAT) projektissa tehdään työtä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden
vanhempien arjen tukemiseksi. Toiminnan keskiössä ovat
perheet, joissa toinen tai molemmat vanhemmista ovat
vammaisia tai pitkäaikaissairaita. Projektin aikana on käynyt hyvin ilmi vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten puutteellinen tieto mm. omista seksuaalioikeuksistaan ja oikeudesta seurusteluun ja perhe-elämään.
SAMAT-projektissa vertaistuki ja ammatillinen vertaistuki ovat toiminta-ajatuksen kulmakiviä. Kaikki projektissa työskentelevät ovat itsekin vammaisia tai pitkäaikaissairaita. Projekti on käynnistänyt Perhetapaamisia
Kemissä, Oulussa ja Rovaniemellä. Tapaamiset ovat perheille, joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat vammaisia tai pitkäaikaissairaita. Vertaisuus on vanhemmuudessa, ei vamman tai sairauden diagnoosissa.
Tapaamisista koottujen palautteiden perusteella vertaistuki on tapaamisten sokeri ja suola, jonka vuoksi perheet
niihin osallistuvat. Jokaisessa tapaamisessa on jokin vanhemmuuteen tai arjen pyörittämiseen liittyvä teema, jonka kautta keskustelu käynnistyy luontevasti.
Lasten toisiltaan saamaa vertaistukea ei myöskään pidä
vähätellä. Lapset työstävät jokainen tavallaan ja ikätasonsa mukaan vanhempiensa vammaisuutta. On hyvä, että
lapset tapaavat muitakin lapsia, joiden vanhemmat ovat
vammaisia tai pitkäaikaissairaita.
Jonkinlaisena haasteena Perhetapaamisissa on ollut lasten eri-ikäisyys. Jotta lapset saisivat toisiltaan todellista
vertaistukea, olisi ihanteellista, että lapset olisivat suunnilleen saman ikäisiä. Tällä hetkellä Perhetapaamisissa lasten toiminta on mm. askartelua, leikkimistä ja mukavaa
yhdessä oloa turvallisten aikuisten kanssa.

desta. Lähtökohtana vammaisten ihmisoikeudet ja itsemääräämisoikeus.
Projektin muut palvelut
Projekti tarjoaa palveluja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden lisäksi myös ammattilaisille vanhemmuuteen ja arkielämän hallintaan liittyvissä asioissa.
Autamme ratkaisemaan käytännön tilanteita, joissa ulkopuolinen apu ja neuvo on tarpeen. Palveluihimme kuuluu
myös seksuaalineuvonta ja seksuaaliterapia.
Tapaamisista koottujen palautteiden perusteella vertaistuki on tapaamisten sokeri ja suola, jonka vuoksi perheet niihin osallistuvat.
Konkreettisia vinkkejä
Vertaistuki on voimauttavaa, kun omista haasteista voi
puhua niin, että toiset ymmärtävät heti mistä on kyse.
Kokemusten jakaminen myös konkreettisella tasolla on
tärkeää. Vanhemmat ovat saaneet toisiltaan vinkkejä esim.
henkilökohtaisesta avusta perheessä, erilaisista asunnonmuutostöistä ja luonnollisestikin arkea helpottavista apuvälineistä. Tapaamisissa on jaettu myös kokemuksia esim.
ehkäisevästä lastensuojelusta, lapsen harrastuksiin osallistumisesta, erilaisista kohtaamisista palvelutilanteissa, tukiviidakosta ja siitä selviytymisestä ja laitoskuntoutuksesta lapsen kanssa ja /tai ilman.
SAMAT-projektin Perhetapaamiset rajoittuvat projektin
aikana pilottipaikkakunnille. Uudet perheet ovat ryhmiin
kovasti tervetulleita.
Vertaistuki syntyy luontevimmin siellä missä ihmiset
ovat, eli rohkaisemme vammaisia vanhempia osallistumaan lapsineen RAY:n lomatoimintaan ja KELA:n kuntoutuskursseille kuin myös järjestöjen järjestämille lomille, leireille ja muuhun toimintaan. Sosiaalinen toiminta
tukee koko perhettä.
Aina saatavilla
Projektin Perhetapaamiset ovat ns. face to face tapahtuvaa vertaistukea, joka on hyväksi havaittu ja tarpeelliseksi koettu. Tilausta on myös verkossa tapahtuvalle vertaistuelle. Ajasta ja paikasta riippumaton vertaistuki on oiva
mahdollisuus osallistua keskusteluihin ja jakaa omia ajatuksia juuri silloin kuin itselle sopii. Joskus on hyvä, ettei tarvitse lähteä minnekään. Facebookissa on Vammaiset
Äidit –niminen yksityishenkilön perustama vertaisryhmä
vammaisille äideille. Ryhmä on erittäin suosittu ja keskustelu siellä on vilkasta.
Blogeja, joissa käsitellään vammaisen vanhemmuutta on
useita, joista tässä kaksi: Vamma-mamma-blogi (Elämää
lihassairaana äitinä, puolisona, opiskelijana ja ihmisenä)
sekä D-isin elämää –blogi (Tämä blogi sisältää tarinoita
isyydestä, jossa haasteena on isän Duchennen lihasdystrofia).
Materiaalia verkossa
SAMAT-projektin nettisivujen materiaalit-osioon on
koottu kattavasti tietoa seksuaalisuudesta ja vanhemmuu-

Samanlainen
- erilainen
vanhemmuus
(SAMAT) –projekti
Ajalla: 2012-2015
Hallinnoi: Kynnys ry
Rahoittaa: Raha-automaattiyhdistys
Toiminta-alue: Pohjois-Suomi
Yhteystiedot:
Projektipäällikkö
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK),
Auktorisoitu seksuaalineuvoja
Tanja Roth
040 940 1967
Projektisihteeri
Minna Annala
040 940 1969
Vastaava ohjaaja
Sosionomi (AMK)
Katja Kuusela
040 940 1965
Palveluohjaaja
Sosionomi (AMK)
Lea Tasala
040 940 1968
Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)samat.kynnys.fi
Internetsivut: www.samat.kynnys.fi
Facebook:
https://www.facebook.com/SamatProjekti
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OULUN KAIHDINPALVELU
www.kaihdinpalvelu.com

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

www.jaalihalli.fi/

Saman katon alla REHAPOLIKSESSA
Monipuoliset fysioterapiapalvelut
Avarat ja esteettömät tilat
Hyvä harjoitteluvälineistö
Myös kotikäynnit
Ystävälliset ja välittävät osaajat
Medifysillä on pitkäaikaiset fysioterapian
ostopalvelusopimukset OYS:n, Oulun Kaupungin ja Kelan kanssa
Tervetuloa Medifysiin
kuntoutumaan ja voimaan paremmin

Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu. Puh: 020 7424 400
ww.medifys.fi, myös nettiajanvaraus

Meillä on jokaisella hyvä syy olla kunnossa
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Tervetuloa tilavaan
Kaijonharjun apteekkiin

Uniikki-asiakkaana
hyödyt aina.
Uniikki-asiakkaan etuja mm.
• Maksuton reseptien uusiminen
• Keskittämisalennus jopa 8 %
• Uniikki-tarjoukset joka kuukausi

Sammonkatu 14, 90570
Palvelemme: ma–pe 9.00–19.00 I la 9.00–16.00
Puh. (08) 556 1591
www.kaijonharjunapteekki.fi
Helppo tulla – tilaa pysäköidä – mukava asioida.

Kirkkokatu 19, 90100 Oulu
Myymälä: 044 740 3528
oulunkoru@oulunkoru.fi
www.oulunkoru.fi

OULU Isokatu 27, avoinna joka päivä 8-23

Verkkoapteekki www.ya.ﬁ

OIY pikkujoulut
keskiviikkona 10.12.2014 klo 17.00,
paikka: Lintulammen asukastupa, Latokartanontie 1,
90150 Oulu.
Pikkujouluissa tarjolla mm. joulupuuro ja mukavaa
yhdessäoloa. Lahja lahjasta (max 5€).

Toimistolla vietämme pikkujoulua
tiistaina 16.12.2014 klo. 10-14
Rehapoliksessa yhdistyksen toimistolla.
Tule nauttimaan kupponen glögiä
ja juttelemaan työntekijöiden kanssa.
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OSTETAAN AUTOJA
Ostetaan autoja, myös katsastamattomat
ja epäkuntoiset käy, KÄTEISMAKSU!
Puhelin:

044-591 5782 tai 050-413 9700
Oulun
Hautaustoimisto
Arvo Kova Oy

Yksilölliset
hautakivet Kovan
kiviveistämöltä!

Taidolla ja
kokemuksella,
elämän palvelua
surun kohdatessa.

Hautakivet nopeasti
ilman välikäsiä
kiviveistämöltämme.

1,14/1,40 € + pvm

Kastellin Apteekki
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.
Palvelemme nyt myös iltaisin
ja viikonloppuisin

Oulun 11. Kastellin Apteekki
Kumpulanrie 1, 90230 OULU
Puh. 040 353 0033, 08 330 033
Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-18
kastellin.apteekki@apteekit.net · www.kastellinapteekki.fi

HOLSTINMÄEN
AUTOLASI OY
Kaarnikkatie 6
90820 Kello

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

Puh. 0400 757 391

Iin apteekki
Laurintie 2, 91100 Ii

Yli-Iin apteekki
Kirkkokuja 3 A 3, 91200 Yli-Ii
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ISO 9001
ISO 14001

Apteekki lähelläsi

Kattavat aukioloajat

Oulun Hautaustoimiston
auto vuodelta 1936

1,14/1,40 € + pvm

II

Hammar,
Kohti täysivaloisa palvelija!
painoista elämää
• Kehitysvammaisten
palveluasuminen
• Turvallinen ja kotoisa
asuminen omassa
asunnossa
• Ympärivuorokautinen
hoiva- ja huolenpito,
myös tukiasuminen
• Intervalli- ja itsenäistymistä tavoitteleva
harjoitteluasuminen
• Työ- ja päivätoimintaa

Kuntoutus- ja palvelukoti
Jukola, Ranua

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!

• Tiivistä yhteistyötä
ammattikoulutuksen
ja paikallisten
opistojen kanssa

/HTTHYPU:pORURH\[[HRHUUH[[HHZ\\UUH[HZ`RZ``U

• Taajaman lähellä
asuminen mahdollistaa
aktiivisen osallistumisen

2\U[HY]P[ZL[[LZpORZ\\UUP[[LS\HHZLUU\ZWHS]LS\H[HP
ZpOR\YHRVPU[PHUPPUVZVP[LVU[PL[LURPU/HTTHYPU:pOR:\VTLU
]HUOPUZpORSPPRLQH[PL[LURPUS\V[L[[H]H

Kuntoutus- ja palvelukoti
Rantaniemi, Reisjärvi

Puh. 040 801 2898
Palveluohjaaja

4LPSSpVUWHYOHH[]HSHPZPU]HSPRVPTH[WHYOHH[RVKPURVULTLYRP[QH
WHS]LS\

HAMMARIN SÄHKÖTALO, Ilmarinkatu 7, 90400 OULU, p. (08) 311 5331

www.hoivataito.com

Linjatie 4
92140 Pattijoki
040 589 3163
posti@khnuohous.fi
www.khnuohous.fi

ASKOTALON HAMMAR, p. (08) 331 114

Avoinna: ma-pe 9-20 la10-18, su 11-18
Kirkkokatu 23, Oulu
Stockmannia vastapäätä
www.rotuaarinapteekki.fi
Tervetuloa!

✶ MAKKARAKAUPPA ✶
·

A U T O TA L O T

·
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Silmälääkäri ja optikko
samassa osoitteessa - helppoa!
TERVETULOA!
WWW.FENNOOPTIIKKA.FI

Etsitkö
kotia?
sato.fi

LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.
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.

koti kuten haluat

VERRATON APUVÄLINE

LIIKKUMISEEN
®

HOPRIDER
S H OSP
R I D E R®

Kysy palveluamme
Oulussa!
VERRATON
APUVÄLINE

LIIKKUMISEEN
apuajoneuvo.fi

apuajoneuvo.fi
TAATTUAA!
AATU
L

TTUA
TAATILAA
LAATUA!

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

KATTAVA ESITE

TILAA
282
040 1244
ESITE
KATTAVA

040 1244 282

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

KUUSIL UOTO OY
Kehittäjänkatu 16, 04440 JÄRVENPÄÄ
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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

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 vaitiolovelvollisuus.
Yhteistyössä: Oulun Yliopistollisen sairaala / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, kaupunginsairaala / lääkinnällinen kuntoutus, Respecta Oy.
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 toiminnanjohtaja, yhteydessä häneen voi olla puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisen tapaamisen kautta
Yhteystiedot: Jussi Lotvonen, puh. 0440 836 838, jussi.lotvonen@oiy.fi
Tukihenkilöön voi ottaa yhteyttä tukea haluava henkilö itse tai hänen luvallaan
vaikkapa sosiaalityöntekijä.

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.
Syksyn 2014 –ja kevään 2015 tapaamiset
TO 27.11.2014
TO 29.1.2015
TO 26.2.2015
TO 26.3.2015
TO 23.4.2015
TO 21.5.2015
Osoite: Kiviharjunlenkki 4, 90220 OULU, Rehapolis 1, 2krs, takkahuone!
Lisätietoa: Oulun Invalidien Yhdistys ry, Jussi Lotvonen puhelin: 0440-836 838
tai sähköpostitse jussi.lotvonen(at)oiy.fi.

Pikku Käsi-ryhmä
Pikku käsi -ryhmä on lähtenyt perheiden tarpeesta tavata muita vastaavassa tilanteessa olevia perheitä. Pikku käsi -ryhmään kuuluu hieman alle 20 perhettä
ympäri Pohjois-Suomea, joissa on raajapuutoslapsia ja heidän perheensä. Ryhmässä vertaistuella on erittäin suuri merkitys.
Ryhmän tavoitteena on jakaa tietoutta hyvistä käytännöistä jokapäiväisessä elämässä ja tavata uusia ihmisiä. Ryhmä järjestää tapaamisia kaksi – kuusi
kertaa vuodessa ympäri Pohjois-Suomea. Lisäksi ryhmällä on omat suljetut Facebook-sivut, joilla voi keskustella avoimesti. Tapaamisissa vanhemmat voivat
keskustella ja antaa vertaistukea toisilleen ja samalla lapset tapaavat, jopa ensi
kertaa samallaisia lapsia ja kokevat yhteenkuuluvuutta heidän kanssaan.

Ryhmässä on yhteistyössä perheiden lisäksi:
Oulun Invalidien Yhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Respecta
RAY
Lisätietoa ryhmästä:
Oulun Invalidien Yhdistys ry
Jussi Lotvonen
gsm: 0440 836 838,
email: jussi.lotvonen(at)oiy.fi

Tulevat tapahtumat:
14-15.2.2015, perhetapaaminen, Kuusamon Tropiikki, Kuusamo
15.8.2015, klo. 12.00-16.00, perhetapaaminen, Kesäkoti Irjala, Oulu
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Oulun Seittinuorten
syksy 2014
Marraskuu
22.11. Leffa-ilta Starissa
- keskustellaan elokuvasta facebookissa, joten seuraa kommentteja!
- hinta 4€
- ilmottautuminen Mikolle (yhteystiedot alla) tai facen tapahtumakutsuun

Joulukuu
4.12 leivotaan ja syödään pipareita
- paikkana Kaijonharjun nuorisotalo klo 17-20
- ilmottautuminen Sannalle (yhteystiedot alla) tai facen tapahtumakutsuun
16.12. Pikkujoulut + syömään klo 17
Vikinkiravintola Harald
- omavastuu 7€
- ilmottautuminen
Sannalle (mukaan mahtuu
yhteensä 22 henkilöä,
ilmottaudu pian ja
muista mainita
jos sinulla on avustaja mukana!)

Yhteystiedot
Sanna Talus
p. 0408480574
Anni Mannelin
anni.mannelin@gmail.com
Mikko Saukko
p. 0404123407
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JÄSENHAKEMUS

www.invalidiliitto.ﬁ

UUSI JÄSEN TÄYTTÄÄ:
Sukunimi

Syntymäaika

Etunimet
Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Koulutus

Ammatti

Liityn varsinaiseksi jäseneksi
Vaihdan yhdistystä

Liityn invalidiyhdistyksen kannatusjäseneksi

Aiempi yhdistys

Liittymisvuosi

Yhdistystä vaihdettessa jäsenyys edelliseen päättyy

VAMMA Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi liliittymisen edellytyksenä on pysyvä tuki- tai liikuntaelinvamma.
Pysyvä tuki- tai liikuntaelinvamma
Mikä, millainen

(Tarvittaessa lääkärintodistus tai muu todiste vammasta liitteenä)

Apuvälineet
En halua IT-lehteä

Tilaan Selkäydinvamma-lehden (maksullinen)

Lisätietoja

SUOSTUMUS JA ALLEKIRJOITUS
Invalidiliiton jäsenyhdistys ja keskustoimisto pitävät jäsenrekisteriä sopimuksen mukaan tapahtuvaa jäsenmaksujen laskutusta, jäsenlehden ja
kirjeiden postitusta ja muuta yhteydenpitoa varten. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta yhdistyksen ja Invalidiliiton ulkopuolelle. Rekisteriselosteet on nähtävissä paikallisyhdistyksessä/keskustoimistossa. Annan suostumukseni yhdistykselle ja Invalidiliitto ry:lle minua koskevien tietojen
rekisteröintiin sekä niiden käyttämiseen keskinäisessä yhteydenpidossa ja tilastollisena aineistona.

/
Paikka

20

Päiväys

Allekirjoitus

JÄSENHANKKIJA TÄYTTÄÄ:
Jäsenhankkijan nimi
Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

JÄSENYHDISTYS TÄYTTÄÄ:
Yhdistyksen nimi
Jäseneksi hyväksymisaika

Invalidiliitto

/

20

Jäsennumero

Tulosta lomake
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Oulun Invalidien Yhdistyksen

N
E
S
Ä
J
I
S
UU
-jäsenhankintakampanja 2014

Yhdistyksemme on aloittanut vuoden
2014 kestävän jäsenhakintakampanjan,
jossa uuden jäsenen liittänyt saa itselleen
tavarapalkinnon.

PalKinnot:

1

UUSi JÄSEn

Miksi teemme jäsenhankintaa?

2

UUtta JÄSEntÄ

KaKSi KaHViPaKEttia
tai EloKUValiPPU

Yhdistyksemme elinehto ovat jäsenet! Ilman jäseniä yhdistyksessämme ei ole elinvoimaa eikä toimintaedellytyksiä.

5

UUtta JÄSEntÄ

RaVintolalaHJaKoRtti
aRVo 30€

10

UUtta JÄSEntÄ

laHJaKoRtti SCanDiC

Jäsenet puhaltavat hengen Oulun Invalidien Yhdistyksen
toimintaan.
Samalla yhdistyksemme tarjoaa mukavan yhteisön matalan
kynnyksen toimintaan vammaisten ihmisten kanssa YHDESSÄ! Tällaiseen yhteisöön on helppo pyytää ystävä tai naapuri
mukaan.

Uusi jäsen -kampanjan säännöt
Uusi jäsen -kampanja alkaa 24.2.2014. Kampanja on voimassa
vuoden 2014 loppuun saakka.
Uusi jäsen -palkinnon saa uudesta jäsenestä. Hyväksyttävät
jäsenyyslajit ovat varsinainen jäsen, kannattajajäsen ja yhteisökannattajajäsen.
Jäsenhankkija saa jokaisesta ilmoittamastaan uudesta jäsenestä Jäsenhankkijan pitää olla Oulun Invalidien Yhdistyksen
jäsen. Palkinto toimitetaan jäsenhankkijalle, kun uusi jäsen on
hyväksytty yhdistyksen jäseneksi ja maksanut jäsenmaksun.
Palkinnot lähetetään kerran kuukaudessa.
Oulun Invalidien Yhdistys ry varaa oikeuden muuttaa jäsenhankintapalkinnon vastaavan arvoiseen toiseen tuotteeseen.
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n jäsenyyslajit, jotka oikeuttavat
palkintoon:

KaHViPaKEtti

Uusi jäsen –kampanjan voittajalle, erityishuomio!

järjestökoulutusta, vertaistukea, harrastuksia ja liikuntaa.
Neuvontaa ja edunvalvontatyötä vammaisuuteen liittyvissä
asioissa. Joka vuosi vaihtuvia ajankohtaisia jäsenetuja.
Kannattajajäsen 30€ / vuosi
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa
tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.
Jäsenyyteen kuuluu Invalidiliiton IT –lehti, Oulun Invalidien
Yhdistys ry:n jäsenlehden kaksi kertaa vuodessa.
Yhteisökannattajajäsen 50€ / vuosi
Yhteisökannattajajäseneksi voidaan hyväksyä, rekisteröity
yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
ja edistää yhdistyksen toimintaa.
Jäsenyyteen kuuluu Invalidiliiton IT –lehti, Oulun Invalidien
Yhdistys ry:n jäsenlehden kaksi kertaa vuodessa.

Varsinainen jäsen, jäsenmaksu 15€ / vuosi
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, jolla
on pysyvä fyysinen vamma.
Jäsenyyteen kuuluu mm. jäsenkortti, Invalidiliiton IT –lehti, Oulun Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehden kaksi kertaa
vuodessa, mahdollisuuden osallistua yhdistyksen ryhmiin
ilmaiseksi, Kesäkoti Irjalan vuokraamisen jäsenhintaan. Yhdistyksen jäsenenä Sinulla on kanava saada äänesi kuulumaan
vammaisuutesi kannalta tärkeissä asioissa. Monipuolista

www.oiy.fi

